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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1994, de 18 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$ 51.237.500,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 51.237.500,00 (cinquenta e Um 
Milhões, duzentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos reais), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012713115088233 - SEEl 0101 339039 5.000,00
081012781114998794 - SEEl 0101 339039 15.000,00

151011312212978338 - SEcUlT 0301 339037 800.000,00
151011312212978338 - SEcUlT 0301 339039 200.000,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339033 609.240,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339036 49.000,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339037 2.400.000,00
161011212212978338 - SEdUc 0102 339039 1.801.760,00
161011212615088238 - SEdUc 0102 339039 694.000,00
161011212615088238 - SEdUc 0102 339040 12.000,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339037 17.524.366,00
161011236115098904 - SEdUc 0102 339039 4.721.425,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339037 14.150.000,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339039 3.038.209,00
311010612212978313 - cBM 0101 339019 13.500,00

652012412212978339 - fUNTElPa 0101 339036 22.000,00
691012312212978339 - SETUr 0101 319011 61.000,00

782011957114908697 - faPESPa 0101 339018 21.000,00
842020927200019066 - fiNaNPrEV 0258 319001 5.100.000,00

ToTal 51.237.500,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012712212974668 - SEEl 0101 339030 15.000,00
081012781214998320 - SEEl 0101 339030 5.000,00

151011339215038842 - SEcUlT 0301 335041 1.000.000,00
161011212212978339 - SEdUc 0102 319004 1.000.000,00
161011212212978339 - SEdUc 0102 319011 26.500.000,00
161011212212978339 - SEdUc 0102 319016 6.750.000,00
161011212212978339 - SEdUc 0102 319113 9.750.000,00
161011212215098910 - SEdUc 0102 319011 1.000.000,00
311010633112978311 - cBM 0101 339046 13.500,00

652012433112978311 - fUNTElPa 0101 339046 22.000,00
782011912212978338 - faPESPa 0101 339014 21.000,00

842020927200019027 - fiNaNPrEV 0258 319001 5.100.000,00
922012012212978339 - adEPará 0101 319004 61.000,00

ToTal 51.237.500,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 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 1995, de 18 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$ 17.489.173,60 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 i da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 17.489.173,60 (dezessete Milhões, 
Quatrocentos e oitenta e Nove Mil, cento e Setenta e Três reais e Sessenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SEdoP 0101 444042 8.000.000,00

081012781214998317 - SEEl 0101 335041 275.315,60

151011339115037590 - SEcUlT 0101 445041 2.000.000,00

171022884600009038 - Enc. SEfa 0102 339047 3.729.058,00

261010612815028832 - PMPa 0101 339015 74.346,50

261010612815028832 - PMPa 0101 339033 12.653,50

281010460814918715 - NGPr 0101 339030 65.200,00

281010460814918715 - NGPr 0101 449052 1.907.600,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.425.000,00

ToTal 17.489.173,60

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, 18 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 2001, de 19 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 7.449.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 7.449.000,00 (Sete Milhões, 
Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil reais), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171010412315088251 - SEfa 0376 335041 250.000,00

171010412315088251 - SEfa 0376 339037 3.307.500,00

171010412315088251 - SEfa 0376 339039 3.000.000,00

171010412615088238 - SEfa 0376 339040 192.500,00

552012372215087669 - ProdEPa 0661 449051 699.000,00

ToTal 7.449.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 19 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 731306
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1014/2021-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° 2021/1305721, de 16 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 cUrioNÓPoliS/Pa, no período de 18 a 21/11/2021.

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

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, 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, 19 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1015/2021-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° 2021/1308738, de 17 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 florESTa do araGUaia/Pa, no período de 17 a 20/11/2021.

servidor objetivo
lUiZ oTaVio PirES da PENHa, matrícula funcional nº 5424216/ 
3, cPf 104.757.882-49, ocupante do cargo de assistente opera-

cional ii, lotação na coordenadoria de Transporte.

dar apoio logístico a servidora da diretoria do cerimo-
nial, 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, 19 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 731051

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1035/2021 – di/cMG, 
de 19 de NoVeMBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
18 a 21/11/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); Servidor: Hel-
bert angelo de Souza freitas, Mf nº 5962945/1; ordenador de despesa: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 730885
eXtrato de Portaria Nº 1042/2021 – di/cMG, 

de 19 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: canaã dos carajás/Pa e curionópolis/Pa; Período: 17 a 
21/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Ser-
vidores: 1° TEN QoPM Victor lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, 
3º SGT PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, MF nº 57199690/2, CB PM Diego 
Giovani Barbosa do Nascimento, MF nº 57223624/3, CB PM Frank Bruno 
Egues ribeiro, Mf nº 4219048/3, Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, 
Mf nº 6402067/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior.

Protocolo: 731227
eXtrato de Portaria Nº 1036/2021 – di/cMG, 

de 19 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Prainha/Pa; Período: 16 a 18/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM José rogério 
da Silva Holanda, Mf nº 57198359/2, 1° SGT PM Geraldo Miranda Santos, 
Mf nº 5696577/2, cB PM fabricio luiz Matos Boução, Mf nº 57222016/2, 
cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2; ordenador de despesa: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 731100

eXtrato de Portaria Nº 1037/2021 – di/cMG, 
de 19 de NoVeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santarém/Pa;Período: 16 a 17/11/2021; Quantidade de di-
árias: 1,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: TEN cEl QoPM cassio 
Tabaranã Silva, Mf nº 5807867/2 e cB PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº 
4218819/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 731104
eXtrato de Portaria Nº 1038/2021 – di/cMG, 

de 19 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: floresta do araguaia/Pa e Parauapebas/Pa; Período: 17 a 
20/11/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Ser-
vidores: 1° TEN QoPM igor alessandro leal farah, Mf nº 4220563/2, SUB 
TEN PM adilson Barbosa da Silva, Mf nº 5701082/3, 3º SGT PM Gleidson 
da costa freitas, Mf nº 5779359/2, cB PM Henrique de araujo dos Santos 
deus Junior, Mf nº 57222328/2, Sd BM luiz felipe oliveira Brescovit, Mf 
nº 5932551/2, Sd PM renan da Silva Pinho, Mf nº 5922322/3; ordenador 
de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 731118
eXtrato de Portaria Nº 1039/2021 – di/cMG, 

de 19 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: itupiranga/Pa; Período: 18 a 21/11/2021; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM adriano 
rogério dantas Monteiro, Mf nº 54192566/2, 3º SGT PM Marcos alexan-
dre Martins Pires, Mf nº 54194761/2, 3° SGT PM osvaldo lima de araujo 
Junior, Mf nº 57199496/2, cB PM Wanderson alexandrino Viana, Mf nº 
57222073/2, cB PM ailson Brito dos Santos, Mf nº 57221947/2 e cB PM 
alécio fábio cunha Silva, Mf nº 4218819/2; ordenador de despesa: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 731119
eXtrato de Portaria Nº 1040/2021 – di/cMG, 

de 19 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: alenquer/Pa; Período: 16 a 17/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM carlos Edu-
ardo Memória de Sousa, Mf nº 57173389/3, 2º SGT PM Giovani ferreira de 
Souza, Mf nº 5696712/5, cB PM diogo da Silva lopes, Mf nº 57232499/2, 
cB PM raimundo Hélio Pereira de lima, Mf nº 57232600/2; ordenador de 
despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 731131
eXtrato de Portaria Nº 1041/2021 – di/cMG, 

de 19 de NoVeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: capanema/Pa; Período: 15 a 16/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: cB PM alécio fábio cunha 
Silva, Mf nº 4218819/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior.

Protocolo: 731138

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 115/2021 – cMG, de 19 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes nos Processos nº 
2020/1263739, 2021/1301095 e 2021/1248063.
rESolVE:
i - conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 
2020/2021, à servidora Nazaré Marques dos Santos, Mf nº 5387760/2, no 
período de 01 a 15/12/2021.
ii - conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao biê-
nio 2020/2021, ao servidor Jesiel dias Silva, Mf nº 54184993/2, no perío-
do de 18/11 a 02/12/2021.
iii - Transferir o período de 17 (dezessete) dias de férias regulamentares, 
referente ao biênio 2020/2021, dos servidores Jeremias da Silva de 
Brito, Mf nº 5591902/2 e francisco de lima cordeiro, Mf nº 5386659/3, 
concedido por meio da PorTaria Nº 091/2021 de 20/09/2021, publicada 
no doE nº 34.705 de 21/09/2021, de 01 a 17/11/2021 para o período de 
08 a 24/11/2021.
iV - Transferir o período de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao biênio 2020/2021, do servidor Marcio da cunha cardoso, 
Mf nº 4220585/2, concedido por meio da PorTaria Nº 105/2021 de 
27/10/2021, publicada no doE nº 34.751 de 28/10/2021, de 26/10 a 
24/11/2021 para o período de 03/11 a 02/12/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE NoVEMBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 731091
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 542/2021-PGe.G. Belém, 19 de novembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
interromper, por necessidade de serviço, a contar de 18.11.2021, o gozo 
de férias da Procuradora do Estado, renata de cássia cardoso Magalhães, 
identidade funcional nº 55589783/1, concedida pela PorTaria Nº 
446/2021-PGE.G., de 30.09.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 730864

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 04/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do ESTado, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29 e lEX EdiTora S/a, pessoa jurídica ins-
crita no cNPJ/Mf nº 61.160.768/0001-17.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a assinatura para acesso de 
Biblioteca digital completa dos seguintes periódicos: rev. Magister do di-
reito civil e Proc. civil, rev. Brasileira de direito comercial, rev. Magister 
direito ambiental, rev. Magister direito Trabalhista, rev. Brasileira de di-
reito Tributário e finanças Públicas, rev . Brasileira de direito Previdenciá-
rio, rev. Brasileira de direitos Humanos, rev. lex de direito administrativo, 
rev. Magister direito contratos e da Plataforma digital Magister Net.
Valor: r$ 10.180,00 (dez mil cento e oitenta reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE lici-
TaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25, caput, da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade de produção, comercia-
lização e distribuição de produtos.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: UG 25103, funcional programática 
25101.03.092.1508.8893, elemento de despesa 339039, fonte de recurso 0340.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo NaSSEr SEfEr– Procurador-Geral do Estado.
foro: Belém - Estado do Pará.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 731009

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Procurador - Geral do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo de Ine-
xigibilidade de licitação nº 04/2021 com a assinatura para acesso da Bi-
blioteca digital completa dos seguintes periódicos: rev Magister do direito 
civil e Proc civil, rev Brasileira de direito comercial, rev Magister direito 
ambiental, rev Magister direito Trabalhista, rev Brasileira de direito Tri-
butário e finanças Públicas, rev Brasileira de direito Previdenciário, rev 
Brasileira de direitos Humanos, rev lex de direito administrativo, rev 
Magister direito contratos e da Plataforma digital Magister Net., comercia-
lizados pela empresa lEX EdiTora S/a.
Valor: r$ 10.180,00 (dez mil cento e oitenta reais)
Belém (Pa).
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 731010

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL N. 01/2021 – ceNtro de estUdos da PGe/Pa, 
de 19 de NoVeMBro de 2021

o centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, em atenção 
ao art. 7º, da resolução n. 227, de 20 de outubro de 2021, do conselho 
Superior da Procuradoria-Geral do Estado, publicada no doE n. 34.769, de 
18 de novembro de 2021, no uso de suas atribuições, torna pública a aber-
tura das inscrições para o “Prêmio Pedro raimundo Maia Miléo”, de acordo 
com os termos deste edital.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1. Este Edital tem como finalidade o estabelecimento de normas para o 
“Prêmio Pedro raimundo Maia Miléo” destina-se aos melhores trabalhos 
forenses realizados por procuradores do estado em atividade perante a 
Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
1.2. a premiação tem por escopo a valorização da produtividade funcional 
e o aprimoramento técnico-jurídico da atividade intelectual dos membros 
da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.

1.3. Serão premiadas as três melhores peças jurídicas, que tenham pro-
porcionado grande repercussão e/ou elevado o nome da instituição e/ou 
ao benefício da sociedade.
1.4. a premiação valorizará as peças jurídicas confeccionadas pelos Procu-
radores do Estado em duas categorias:
1.4.1. Peça confeccionada em área do contencioso.
1.4.2. Peça confeccionada em área consultiva.
1.5. independentemente do número de inscritos, somente os três primei-
ros lugares de cada categoria serão premiados.
2. das iNscriÇÕes
2.1. Poderão concorrer todos os procuradores da Procuradoria-Geral do 
Estado do Pará, exceto aqueles considerados impedidos.
2.2. 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.
2.3. as inscrições realizar-se-ão no período das 12h do dia 22 de novembro 
de 2021 até às 18h do dia 25 de novembro de 2021, exclusivamente por 
meio do e-mail cestudos@pge.pa.gov.br.
2.4. Não se admitirão, sob qualquer pretexto, inscrições fora do prazo pre-
visto neste Edital.
2.5. as inscrições deverão obedecer aos seguintes requisitos:
2.5.1. o procurador do estado ou servidor poderá se inscrever uma única 
vez, por categoria.
2.5.2. a inscrição deverá ser dirigida ao coordenador do centro de Estu-
dos, devendo constar:
2.5.2.1. o nome e a matrícula do candidato(a);
2.5.2.2. o setor de atuação;
2.5.2.3. o número do processo, a vara e a comarca por onde tramita, se 
contencioso, ou o respectivo setor administrativo, se consultivo;
2.5.2.4. o requerimento de inscrição deve ser acompanhado, ainda, da 
cópia integral e legível da peça jurídica.
2.5.4. após o encerramento das inscrições, na forma como dispuser o edi-
tal, o coordenador do centro de Estudos encaminhará as peças jurídicas, 
no prazo de 48 horas, ao Presidente da comissão Julgadora, sem a identi-
ficação de seus autores.
2.5.5. 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.
3. da coMissÃo JULGadora
3.1. a comissão avaliadora para o certame é composta por três mem-
bros, sob a presidência do primeiro, profissionais de notável saber jurídico, 
abaixo listados, que tiveram seus nomes aprovados, à unanimidade pelo 
conselho Superior em sua 801ª Sessão ordinária, realizada na data de 20 
de outubro de 2021:
1. iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa – doutor em direitos Humanos PEla 
Universidade federal do Pará (UfPa), Mestre em Processo civil pela Uni-
versidade federal do Pará (UfPa). Membro do conselho Superior da Pro-
curadoria-Geral do Estado do Pará (cS-PGE/Pa). Procurador do Estado do 
Pará, advogado. Ex-Procurador-Geral do Estado do Pará (2007-2010).
2. dENNiS VErBicaro SoarES – doutor em direito do consumidor pela 
Universidad de Salamanca (Espanha). Mestre em direito do consumidor 
pela Universidade federal do Pará (UfPa). Professor da Graduação e dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade federal do 
Pará (UfPa) e do centro Universitário do Pará (cESUPa). diretor do insti-
tuto Brasileiro de Política e direito do consumidor (BraSilcoN). Procura-
dor do Estado do Pará, advogado.
3. GiSElE fErNaNdES GoÉS – Pós-doutoranda pela Universidade federal 
do Paraná (UfPr). doutora pela Pontifícia Universidade católica de São 
Paulo (PUc/SP). Mestre pela Universidade federal do Pará (UfPa). Profes-
sora e Procuradora regional do Trabalho.
4. da aVaLiaÇÃo
4.1. Na avaliação dos trabalhos, a comissão avaliadora levará em conta os 
seguintes critérios:
4.1.1. forma de apresentação;
4.1.1.1. conteúdo, forma, objetividade e clareza do texto.
4.1.1.2. atendimento às seguintes orientações constantes do anexo ii deste Edital.
4.1.2. correção de linguagem.
4.1.3. conteúdo.
4.1.3.1. atualidade do tema.
4.1.3.2. Quantidade e qualidade da bibliografia apresentada.
4.1.3.4. caráter inovador e inédito, ou ainda multiplicador da peça apresentada.
4.1.4. repercussão social e/ou de substancial importância ao reconheci-
mento institucional.
4.1.5 Peça produzida/apresentada no prazo de 05 (cinco) anos anteriores 
à publicação do edital, nos termos do parágrafo único do art. 12, da reso-
lução n. 227/2021, do conselho Superior da PGE/Pa.
5. da PreMiaÇÃo
5.1. A premiação será devida ao trabalho classificado, independentemente 
do número de subscritores.
5.2. a premiação será conferida aos três melhores trabalhos de cada ca-
tegoria e consistirá:
5.2.1. Menção Honrosa, para os trabalhos classificados em 2º (segundo) e 
3º (terceiro) lugares.
5.2.3. Os trabalhos classificados serão publicados na Revista Eletrônica do 
centro de Estudos, em edição especial.
5.2.4. Será publicada, ainda, portaria de elogio a todos os autores de tra-
balhos classificados.
6. da data Para a PreMiaÇÃo
6.1. a divulgação do resultado, com a entrega das medalhas, ocorrerá no 
dia 01º de dezembro de 2021.
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6.2. a publicação dos três melhores trabalhos na revista Eletrônica do 
centro de Estudos ocorrerá no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar 
da premiação das medalhas.
6.3. a portaria de elogio será publicada no prazo de 30 (trinta) dias a con-
tar da premiação das medalhas.
7. das disPosiÇÕes FiNais
7.1. A Comissão avaliadora é a única e final instância, quanto ao mérito dos 
trabalhos apresentados.
7.2. Eventuais impugnações e/ou alegações pertinentes aos membros da 
comissão avaliadora serão dirimidas pelo conselho Superior.
Belém, 19 de novembro de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado
rafaEl fElGUEiraS rolo
Procurador do Estado do Pará
coordenador do centro de Estudos da PGE/Pa

Protocolo: 731096

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria 177/2021-GaB/seac
Belém Pa, 19 de novembro de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1289171
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 3,5 (três e meia) diárias no período de 
23/11/2021 a 26/11/2021, a serviço a Vitória - ES, cujo objetivo será “vi-
sita técnica ao centro de Monitoramento e avaliação das políticas públicas 
da Secretaria de Segurança Pública e defesa Social do Estado do Espírito 
Santo, com a missão de aprender e vivenciar as experiências desenvolvi-
das no referido centro.”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5953276-2 fraNciSco raiNEro dE SoUSa filHo 051.433.052-09
80846249-3 GaBriEl riBEiro GUiMaraES 012.744.402-54

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 19 de novembro de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 731007

oUtras MatÉrias
.

cHaMada PÚBLica N°. 001/2021 – seac/Pa
a comissão instituída através da PorTaria Nº 134/2021 de 30 de 
setembro de 2021, da Secretaria Estratégica de articulação da cidadania, 
através de seu Secretário, dr. ricardo Brisolla Balestreri, torna público, as 
novas datas da “cHaMada PÚBlica” publicada no doE nº. 34.760, pág. 
8 em 09/11/2021, visando firmar TERMO DE PERMISSÃO DE USO, regido 
pela lei 8.666/93, para conceder Permissão de Uso de Espaço Público, 
para autorização de exploração comercial a título precário, com vistas ao 
uso de área de 25m² (vinte e sete metros quadrados), para exploração 
dos serviços de lanchonete nas Usinas dos Territórios pela Paz - USiPaZ: 
Benguí, cabanagem, icuí (ananindeua) e Nova União (Marituba), que será 
prorrogado a data de inscrição, conforme novo cronograma abaixo:

inscrição e apresentação de documentação até 26 de novembro 
Habilitação da documentação de 26 à 03 de dezembro 

Entrevistas de 3 à 10 de dezembro 
resultado Preliminar de 10 à 13 de dezembro 

recursos de 14 a 15 de dezembro 
resultado final dia 17 de dezembro 

os interessados poderão retirar o arquivo eletrônico desta chamada Públi-
ca, nos seguintes endereços: www.compraspara.pa.gov.br e http://www.
seac.pa.gov.br/.
PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Período de recebimento: até o dia 26 de novembro do ano corrente.
ENdErEÇo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Endereço eletrônico: chamamentoseac012021@gmail.com
Belém/Pa, 19 de novembro de 2021.

arthur Magno de carvalho
Membro da comissão de credenciamento
Ana Rebekah Guerreiro Cordeiro
Membro da comissão de credenciamento
rodinilson dos Santos Nogueira filho
Membro da comissão de credenciamento

Protocolo: 731014
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021
o Presidente da fundação ParáPaZ, designado através do decreto publi-
cado no doE nº 34.490, no uso de suas atribuições, e após recomendação 
e constatação das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
Procuradoria fundacional, conforme Parecer do Jurídico nº 245/2021 e Pa-
recer do controle interno nº 070/2021, resolve:
HoMoloGar o objeto da presente licitação é aquisição de Equipamentos 
Náuticos, para atender as demandas das comunidades, necessária para 
melhor eficiência dos sistemas produtivos a serem trabalhados e da ges-
tão de seus projetos e equipamentos para execução dos cursos agrícolas, 
conforme especificações, estimativas de quantidades e valores contidos 
do anexo i (Termo de referência) deste Edital e seus anexos, à empresa 
abaixo relacionada:
dENiSE l f BarroS EirEli, cNPJ: 26.986.764/0001-91, vencedor dos 
iTEM i, pelo melhor lance totalizando o valor de r$ 673.842,00 (seiscentos 
e setenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais).
Em consequência, fica autorizada a elaboração do respectivo contrato.
Publique-se.
Belém/Pa, 18 de novembro de 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 730736

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº1.101/2021-daF/sePLad, de 18 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos dos Processos n° 2021/1232521 e 
2021/1311059;
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MicHaEll aNGElo doS SaNToS diaS, identidade 
funcional n° 57173470/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 03 de janeiro de 2022 a 01 de fevereiro de 2022, referente ao 
triênio de 31/07/2015 a 30/07/2018 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 730791
Portaria Nº1.104/2021-daF/sePLad, de 19 de NoVeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos dos Processos n° 2021/1315086;
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor lUcidElSoN BriTo dE alMEida, identidade fun-
cional n° 3279766/1, ocupante do cargo de Vigilante, lotado na coorde-
nadoria de Gestão de Pessoas, 90 (noventa) dias de licença Prêmio, no 
período de 01 de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, referen-
te aos triênios de 02/01/1998 a 01/01/2001 (2ª etapa) e 02/01/2001 a 
01/01/2004 (1ª e 2ª etapas).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 731154
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FÉrias
.

Portaria Nº 1103/2021-daF/sePLad, 
de 18 de NoVeMBro de 2021.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1315809
rESolVE:
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares ao servidor 
raiMUNdo NoNaTo BarBoSa PiMENTEl id. funcional 6119999/1, ocu-
pante do cargo de Motorista, lo tado na Secretaria adjunta de Modernização 
e Gestão administrativa – SaMad/SEPlad, no período de 27 de dezembro 
de 2021 a 24 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 07 de 
junho de 2020 a 06 de junho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
NoVEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 730994

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1.100/2021-daF/sePLad, de 18 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, ainda, os termos dos Processos n° 2021/1232521 e 
2021/1311059;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1036/2021-daf/SEPlad, de 28 de 
outubro de 2021, publicada no doE nº 34.755 de 03 de novembro de 2021, 
que concedeu 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor MicHaEll 
aNGElo doS SaNToS diaS, identidade funcional n° 57173470/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na coordenadoria de logística e 
Gestão, no período de 06 de dezembro de 2021 a 04 de janeiro de 2022, 
referente ao triênio de 31/07/2015 a 30/07/2018 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 730790

.

.

oUtras MatÉrias
.

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, cargo 
de Técnico em Gestão Penitenciária – Serviço Social - região Guamá, conside-
rando 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.
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar ViEira
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciário
*Republicado por ter saído com incorreções no Diário do Oficial do Estado 
de 18.11.2021.

Protocolo: 730959
Portaria Nº. 1.102/2021-daF/sePLad de 18 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 os termos do Processo nº. 2021/1174377;
r E S o l V E:
I-EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, concedida através da 
Portaria 0236 de 30.08.2019, publicada no doE nº. 33.977 de 11.09.2019, 
no percentual de 60% (sessenta por cento) ao servidor alESSaNdro aN-
ToNio daMaScENo coUTiNHo, id. funcional nº. 54192678/2, ocupante 

do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na coordenadoria de orça-
mento e finanças, a contar de 18.10.2021.
ii- coNcEdEr à servidora MoNica daS NEVES PiNTo, id. funcional nº. 
54190654/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na 
Coordenadoria de Orçamento e Finanças, Gratificação de Tempo Integral – 
GTi, no percentual de 60% (sessenta por cento), a contar de 22.11.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
NoVEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 730787

Portaria Nº 371, de 19 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° 1649, de 15/06/2021, 1995, de 
18/11/2021 e 2001, de 19/11/2021 .
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 371, de 19 de NoVeMBro de 2021

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 
desPesa/sUBGrUPo 

de desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
PMPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

adEPará
outras despesas 

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

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

NGPMcrEdcid
inversões financeiras 0,00 0,00 129.631,84 0,00 129.631,84

outras despesas
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fdE
 0314 0,00 0,00 129.631,84 0,00 129.631,84

NGPr
investimentos 0,00 0,00 1.907.600,00 0,00 1.907.600,00

Equipamentos e Material 
Permanente

 0101 0,00 0,00 1.907.600,00 0,00 1.907.600,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 65.200,00 0,00 65.200,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 65.200,00 0,00 65.200,00

SETUr
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

GESTÃo
Enc. SEfa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 3.729.058,00 3.729.058,00

despesas ordinárias
 0102 0,00 0,00 0,00 3.729.058,00 3.729.058,00

fiPaT - SEfa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0376 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
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fund.financ-dEfENSoria
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 2.500.000,00 2.600.000,00 5.100.000,00

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0258 0,00 0,00 2.500.000,00 2.600.000,00 5.100.000,00

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 699.000,00 0,00 699.000,00

obras e instalações
 0661 0,00 0,00 699.000,00 0,00 699.000,00

SEPlad
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 2.622.332,11 0,00 2.622.332,11

contrato Global
 0101 0,00 0,00 2.622.332,11 0,00 2.622.332,11

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

PolÍTica SÓcio-cUl-
TUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00

SEcUlT
investimentos 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

SEdUc
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

contrato Estimativo
 0102 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 275.315,60 0,00 275.315,60

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 275.315,60 0,00 275.315,60

ProGraMa/orGÃo FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
agricultura, Pecuária, 
Pesca e aquicultura 0,00 0,00 1.972.800,00 0,00 1.972.800,00

NGPr
 0101 0,00 0,00 1.972.800,00 0,00 1.972.800,00

cultura 0,00 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 1.425.000,00 0,00 1.425.000,00

SEcUlT
 0101 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Educação Básica 0,00 0,00 39.434.000,00 0,00 39.434.000,00
SEdUc

 0102 0,00 0,00 39.434.000,00 0,00 39.434.000,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 3.729.058,00 3.729.058,00

Enc. SEfa
 0102 0,00 0,00 0,00 3.729.058,00 3.729.058,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 275.315,60 0,00 275.315,60
SEEl

 0101 0,00 0,00 275.315,60 0,00 275.315,60
Governança Pública 0,00 0,00 18.777.332,11 0,00 18.777.332,11

fiPaT - SEfa
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0376 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00

ProdEPa
 0661 0,00 0,00 699.000,00 0,00 699.000,00

SEdoP
 0101 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

SEdUc
 0102 0,00 0,00 706.000,00 0,00 706.000,00

SEPlad
 0101 0,00 0,00 2.622.332,11 0,00 2.622.332,11

Manutenção da Gestão 0,00 0,00 5.010.000,00 61.000,00 5.071.000,00
adEPará

 0101 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
SEdUc

 0102 0,00 0,00 4.860.000,00 0,00 4.860.000,00
SETUr

 0101 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00
Previdência Estadual 0,00 0,00 2.500.000,00 2.600.000,00 5.100.000,00

fund.financ-dEfENSoria
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0258 0,00 0,00 2.500.000,00 2.600.000,00 5.100.000,00

Segurança Pública 0,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00
PMPa

 0101 0,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00
Trabalho, Emprego e 

renda 0,00 0,00 129.631,84 0,00 129.631,84

NGPMcrEdcid
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fdE
 0314 0,00 0,00 129.631,84 0,00 129.631,84

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 16.532.447,71 61.000,00 16.593.447,71

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 0,00 45.000.000,00 3.729.058,00 48.729.058,00

0258 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- PaTroNal

0,00 0,00 2.500.000,00 2.600.000,00 5.100.000,00

0314 - recursos Próprios 
fundo de desenvolvimento 

Econômico
0,00 0,00 129.631,84 0,00 129.631,84

0376 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 699.000,00 0,00 699.000,00

ToTal 0,00 0,00 71.611.079,55 6.390.058,00 78.001.137,55

Portaria Nº 372, de 19 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$ 5.900.122,65 (cinco Milhões, Novecentos 
Mil, cento e Vinte e dois reais e Sessenta e cinco 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 372, de 19 de NoVeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEcTET

investimentos 0,00 0,00 5.900.122,65 0,00 5.900.122,65

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0124 0,00 0,00 5.900.122,65 0,00 5.900.122,65
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 5.900.122,65 0,00 5.900.122,65

SEcTET
 0124 0,00 0,00 5.900.122,65 0,00 5.900.122,65

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 5.900.122,65 0,00 5.900.122,65

ToTal 0,00 0,00 5.900.122,65 0,00 5.900.122,65

Portaria Nº 373, de 19/11/2021 -dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 315.000,00 (Trezentos 
e Quinze Mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 
9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

211010612615088238 - SEGUP 0101 339040 315.000,00
ToTal 315.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

211010612615088238 - SEGUP 0101 339140 315.000,00
ToTal 315.000,00

iii - 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

Protocolo: 731307

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 127, de 19 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

 cENTro dE 
ESTUdoS E 

MEMÓria da 
JUVENTUdE aMa-
ZÔNica (cNPJ N° 
07.309.332/0001-

00)

cTr 070/2021/
ioE
 

Patrocínio prestado pela 
coNTraTada/PaTroci-
Nada ao coNTraTaNTE/

PaTrociNadora E 
para a para a realização 
do evento “aMaZÔNia 

coMicoM 2021”
 

r$ 52.000,00 
(cinquenta 
e dois mil 

reais)

Processo PaE n° 
2021/1100826

 

MoiSES 
alVES dE SoUZa 
(MaTrÍcUla N° 
80845029/7)

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

Protocolo: 731140

coNtrato
.

contrato: 070/2021/ioe
data de assinatura: 19.11.2021.
Vigência: 19.11.2021 a 18.01.2022.
objeto: patrocínio prestado pela coNTraTada/PaTrociNada ao coNTra-
TaNTE/PaTrociNadora E para a para a realização do evento “aMaZÔNia 
coMicoM 2021”.

Valor: r$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).
origem: Processo PaE n° 2021/1100826.
Exercício: 2021
orçamento:
fonte de recurso: 0261.00.0000
Programa de Trabalho: 22.131.1508.8233
Natureza de despesa: 33.50.39.01
Plano interno: 412.000.8233c.
contratado: cENTro dE ESTUdoS E MEMÓria da JUVENTUdE aMaZÔNi-
ca (cNPJ Nº. 07.309.332/0001-00).
Endereço: PSG B, n° 80, Bairro SacraMENTa – cEP 66.083-090, Belém/Pa.
Endereço eletrônico: www.cemja.blogspot.com.br
fone: (91) 98255-6104
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.

Protocolo: 731128

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 132 de 19 de NoVeMBro de 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro de 
2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
considerando o processo de nº 099/2021.
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora JHESSica BriTo BraGa MaGalHÃES, ma-
trícula n° 5912098/2, cPf nº 994.335.162-49, Suprimento de fundos, no 
valor de r$ 400,00 (quatrocentos reais) destinados a atender as despesas 
urgentes e de pronto pagamento, onde os dispêndios serão aplicados na 
seguinte NaTUrEZa dE dESPESa:
Classificação da Despesa:
22.122.1297.8338-3390-30 - r$  400,00 – consumo
art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de 
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo 
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
JorGE lUiZ GUiMÃrES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 731046

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 190 de 18 de novembro de 2021
coNcEdEr, a servidora Maria roSaNGEla riBEiro da PaiXao, matrícu-
la Nº 6121349/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, licença para 
tratamento de saúde, de acordo com o art. 82 da lei Nº 5.810 de 24.01.94(re-
gime Jurídico), no período de 19/10/2021 a 16/01/2022.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 19 de outubro de 2021.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 731048

coNtrato
.

coNtrato Nº066/2021
Processo: 2021/1219471.
cHaMada PÚBlica n.005/2021
oBJETo:forNEciMENTo dE ÓrTESE PrÓTESE E MaTEriaiS ESPEciaiS- oPME.,
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP .
data de assinatura:18/18/2021
Vigência:18/11/2021 a 18/11/2022
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339030
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: cEdiMEd coMErcio aTacadiSTa dE iMPlaNTES orToPÉ-
dicoS lTda,
cNPJ Nº: 36.954.143/0001-80
Endereço:aV. Senador lemos, nº 4615, Bairro Sacramentao, cEP:66.120-
000, Belém/Pa .
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------
coNtrato Nº067/2021
Processo: 2021/1314487.
cHaMada PÚBlica n.005/2021
oBJETo:forNEciMENTo dE ÓrTESE PrÓTESE E MaTEriaiS ESPEciaiS- oPME.,
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP .
data de assinatura:24/08/2021
Vigência:24/08/2021 a 24/08/2022
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339030
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: EMPrESa ViTal MEd ProdUToS HoSPiTalarES lTda-EPP- 
ViTTaMEd.
cNPJ Nº: 21.868.212/0001-65
ENdErEÇo: TraV. doM roMUaldo dE SEiXaS,Nº.1698- Ed.Zion- Sl. 
2.005, Bairro Umarizal, cEP: 66050-110- Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 730748
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSo Nº 669669/2021
Termo aditivo:3º
data da assinatura: 18/11/2021
Vigência:18/10/2021 a 18/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 53
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: aldo a c ValENTE SErViÇoS dE fiSioTEraPia EirEli-fi-
Sio ViTa
cNPJ Nº.17.336.127/0001-89
Endereço: av. romulo Maiorana, nº 512 Bairro: Marco
cEP: 66.093-005 :Município: BElÉM/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSo Nº 669669/2021
Termo aditivo:4º
data da assinatura:11/11/2021
Vigência: 11/11/2021 a 11/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 65
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HoSPiTal SaNTa Maria dE aNaNiNdEUa lTda.
cNPJ Nº.17.454.167/0001-25
Endereço: rua da castanheira, n. 05, Bairro: curuçambá
cEP: 67.146-168- Município: aNaNiNdEUa/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSo Nº 669669/2021
Termo aditivo:3º
data da assinatura: 11/11/2021
Vigência:11/11/2021 a 11/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 69
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 – 339039
contratada: clÍNica MÉdica ESPEcialiZada SÃo lUcaS lTda
cNPJ Nº. 08.261.465/0001-08
Endereço: Trav. iTaBoraÍ Nº 40, Bairro: PoNTa GroSSa-icoaraci
cEP: 66.810-030 Município: BElÉM/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSo Nº 669669/2021
Termo aditivo:2º
data da assinatura: 18/11/2021
Vigência:18/11/2021 a 18/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 78
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 – 339039
contratada: clÍNica MÉdica ESPEcialiZada SÃo lUcaS lTda
cNPJ Nº. 08.261.465/0001-08
Endereço: Trav. iTaBoraÍ Nº 40, Bairro: PoNTa GroSSa-icoaraci
cEP: 66.810-030 Município: BElÉM/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSo Nº 669669/2021
Termo aditivo:2º
data da assinatura: 11/11/2021
Vigência:11/11/2021 a 11/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:51
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: HoSPiTal dE rEfErÊNcia EM ofTalMoloGia rodriGUES 
laNdiM lTda.
cNPJ Nº.22.495323/0002-17
Endereço: rua dos Mundurucus Nº.3059, Bairro: cremação
Bairro: - cEP: Município: BElÉM/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________
terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSo Nº 669669/2021
Termo aditivo:2º
data da assinatura:18/11/2021
Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 76
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: caSa dE SaÚdE dE ParaGoMiNaS E MEdiciNa do TraBalHo
cNPJ Nº.34.844.928/0001-74
Endereço: rua Santa Terezinha- Nº.304, Bairro centro
cEP: 68.625-080-MUNicÍPio: ParaGoMiNaS/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
__________________________________________________________

terMo aditiVo a coNtrato
ProcESSo Nº 669669/2021
Termo aditivo:2º
data da assinatura: 20/11/2021
Vigência: 20/11/2021 a 20/11/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 82
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: MEd laB SErViÇoS MEdicoS E laBoraTÍrio EirEli
(laB MEd MEdiciNa E laBoraTÓrio coNfiaNÇa)
cNPJ Nº.24.305.576/0001-25
Endereço: aV. Tocantins - Nº. 363, Bairro Morada Nova
cEP: 68.514-300 Município: MaraBá/Pa
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 689243

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 819 de 19 de NoVeMBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1299550 (PaE), de 29/10/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora lorena Sousa ferreira, ma-
trícula nº 80846521/3, ocupante do cargo em comissão de Gerente, a 
viajar ao município de Castanhal/PA, no dia 16/11/2021, a fim de realizar, 
junto à Prefeitura, o alvará de funcionamento da sede iGEPrEV no referido 
município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 731020

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3325 de 19 de NoVeMBro de 2021
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE aPo-
SENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUada JUNTo 
ao TcE No ProTocolo 504468/2017-TcE; ProcESSo Nº 2021/994475-iGEPrEV.
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 disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202101471/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1787 de 30/07/2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1787 de 30 de julho de 2013, que aposentou 
ElZa Maria BaTiSTa da SilVa, Mat. 668478/1, no cargo de Professora 
classe Especial, nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação - SE-
dUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 55% 
para 50%, e a sua fundamentação legal, passando a constar: art. 6º, in-
cisos i, ii, iii e iV da Emenda constitucional nº 41/2003, os arts. 2º e 5º 
da Emenda constitucional nº 47/2005 e o art. 54-a, incisos i, ii, iii, e iV 
da lei complementar nº 39/2002, com alterações introduzidas pela lei 
complementar nº 49/2005; art. 37, §2º da lei nº 5.351/1986, c/c o V. 
acórdão n°.16.985/89 do TcE; art. 35, caput da lei n°. 5.351/86 c/c o art. 
32 da lei nº 7.442/2010; art. 33 da lei n° 7.442/2010; 140, inciso iii da 
lei n°. 5.810/94; art. 130, §1°, da lei n° 5.810/94, c/c o art. 94, §2° da 
lc n° 039/2002, com redação dada pela lc n° 044/2003 e anexo i da lei 
7.107/2008; art. 131, §1º, inciso Viii da lei Estadual nº 5.810/1994, c/c 
parágrafo único do art. 36 da lei n°. 5.351/86; recebendo os proventos 
mensais de r$ 6.142,54 (seis mil, cento e quarenta e dois reais e cinquen-
ta e quatro centavos), conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base r$  3.002,22
aulas Suplementares – 48% r$  720,53

Gratificação de Magistério – 10%
adicional por Tempo de Serviço – 50%

Total de Proventos

r$  372,28
r$  2.047,52
r$  6.142,54

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de setembro de 2013, data 
do início dos efeitos da Portaria nº. 1787/2013.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 731105
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria de coNcessÃo de iseNÇÃo de itcd caiF/dtr.
Portaria N.º 787, de 17 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso da competência que lhe 
é conferida pelo art. 70 da lei n.º 6.182, de 30 de dezembro de 1998, e 
tendo em vista os termos do Processo n.º 192020730002880-0/SEfa,
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 3º, inciso i da lei n.º 5.529, de 5 de 
janeiro de 1989 e com base no parecer exarado pela diretoria de Tributa-
ção - dTr, conforme preceitua o § 4º do art. 69 da lei n.º 6.182, de 30 de 
dezembro de 1998, isenção do imposto sobre a Transmissão “causa Mor-
tis” e doação de quaisquer bens e direitos - iTcd, a alice Pantoja da Silva 
amaral, cPf n.º 024.420.592-23, relativa à transmissão “causa mortis” do 
bem, conforme especificado abaixo:
imóvel situado no município de ananindeua, Estado do Pará, registrado no 
cartório de registro de imóveis da comarca de ananindeua, sob a matrí-
cula n.º 46.887, livro Nº 2, folha 01.
Gabinete da Secretária de Estado da fazenda, em 17 de novembro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 730776
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 788 de 18 de NoVeMBro de  2021
dESiGNar, a contar de 16/11/2021, a servidora aNa caroliNa dE ar-
rUda lEÃo ValENTE, id func nº 5914713/1, fiscal de receitas Estaduais, 
para exercer o cargo em comissão de coordenador fazendário da célula de 
análise e controle das obrigações Principais.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 731151

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL - cerat tUcUrUÍ
o  ilmo. Sr . roMUlo roldao BraNdao dE SoUSa , coordenador fa-
zendário, desta Secretaria de Estado da fazenda , faZ SaBEr ao titu-
lar ou representante legal do contribuinte abaixo relacionado que foi la-
vrado AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, ficando o mesmo NO-
Tificado , na forma do disposto pelo artigo 14, § 3º da lei  nº 6.182, de 
30.12.98 , a PaGar ou aPrESENTar impugnação no prazo de 30 (trinta) 
dias , após  a  data  da publicação  ou afixação do  edital , na sede da 
cEraT , situada à av. aloysio chaves nº 155 - Nova Tucuruí , Tucuruí/
pa , ressaltando que o não atendimento, no prazo estabelecido, ensejará a 
adoção de medidas cabíveis em defesa do Erário Estadual.
raZÃo Social: SilENE NaZarE riBEiro dE SoUZa
cPf:  713.643.662-15
aiNf Nº : 132017510008216-6
ENdErEÇo : TraVESSa MacaJUBa N, 33 - SaNTa Maria - TailÂNdia/Pa
Tucuruí, 19 de  novembro de 2021
roMUlo roldÃo BraNdÃo dE SoUSa
coordenador fazendário - cEraT TUcUrUÍ

Protocolo: 730949
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: f B doS SaNToS lTda
inscrição Estadual: 15.747.923-4
Notificação Fiscal nº 032021820000265-7
Período: de 03/2021 até 09/2021
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS. ref. aos Pag. de 1141, 1145, 1146, 1152, 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109-2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 730973

a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: JoaiS loPES doS SaNToS EirEli
inscrição Estadual: 15.790.186-6
Notificação Fiscal nº 032021820000270-3
Período: de 09/2021 até 11/2021
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS. ref. aos Pag. de 1141, 1145, 1146, 1152, 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109-2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 730976
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: EMPorio daS raÇÕES coMErcio dE aliMENToS EirEli
inscrição Estadual: 15.789.144-5
Notificação Fiscal nº 032021820000271-1
Período: de 09/2021 até 11/2021
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS. ref. aos Pag. de 1141, 1145, 1146, 1152, 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109-2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 730979
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: NicoMEdES da coSTa alVES coMErcio
inscrição Estadual: 15.554.150-1
Notificação Fiscal nº 032021820000276-2
Período: de 02/2017 até 07/2019
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS. ref. aos Pag. de 1141, 1145, 1146, 1152, 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109-2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
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Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 730990
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: M. J. NaSciMENTo
inscrição Estadual: 15.770.601-0
Notificação Fiscal nº 032021820000272-0
Período: de 06/2021 até 07/2021
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS. ref. aos Pag. de 1141, 1145, 1146, 1152, 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109-2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 730982
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: a S MoraES EirEli
inscrição Estadual: 15.686.794-0
Notificação Fiscal nº 032021820000274-6
Período: de 01/2021 até 11/2021
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída
relação das NfS. ref. aos Pag. de 1141, 1145, 1146, 1152, 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109-2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 730984
a coordenadora da cerat Marabá, no uso de suas atribuições, NoTi-
FICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo rela-
cionada, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 
66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal de rotina ou Pontual, no prazo de 15 
(quinze) dias,  contados da data em que se considera notificado o contri-
buinte, na forma do art. 14, § 3º, iii da lei 6.182/98.
razão Social: d & l coM. VarEJiSTa lTda
inscrição Estadual: 15.795.998-8
Notificação Fiscal nº 032021820000275-4
Período: de 10/2021 até 11/2021
auditor fiscal solicitante: lindemberg alvino aragão
documentos solicitados:
livro de registro de apuração de icMS
livro de registro de Entradas
livro de registro de inventário
livro de registro de Saídas
livro de registro de Utilização de Termos de ocorrências
Notas fiscais de Entradas
Notas fiscais de Saída

relação das NfS. ref. aos Pag. de 1141, 1145, 1146, 1152, 1173
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
local p/ entrega da documentação: oEaT em Parauapebas, sito a rua f, Nº 
416, Bairro União, ao lado do Banco Santander. Telefone  (91) 99109-2314.
o não atendimento à presente NoTificaÇÃo, no prazo estipulado, de-
terminará a imediata aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do 
Artigo 78, inciso XI, alínea C da Lei n.º 5.530/89, ficando ciente, desde 
logo, que a presente medida caracteriza o início da ação fiscal pertinente, 
visando ao interesse do Erário Estadual.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 730986

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001317 de 19/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007400/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: Edmilson dos Santos Souza – cPf: 368.310.692-15
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001319 de 19/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007366/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Manoel domingos Siqueira Pinto – cPf: 062.764.662-04
Marca: i/fiaT croNoS 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001321 de 19/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007365/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: ocelio Sousa de araujo – cPf: 424.051.572-68
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2 TUrBo Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001323 de 19/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007391/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: Genilson de Moura ribamar – cPf: 481.265.002-04
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001325 de 19/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007407/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: indimar Teles da Silva – cPf: 783.174.362-68
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT1 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005919, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007360/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose alfredo da Silva rodrigues – cPf: 105.212.082-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0MG128249
Portaria n.º202104005921, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007399/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco farias de freitas – cPf: 145.463.882-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0NG124698
Portaria n.º202104005923, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007396/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 Sidney Pereira Nascimento – cPf: 609.026.472-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT NB/Pas/automovel/9BGEa69H0lG131028
Portaria n.º202104005925, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 42021730004457/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: Valdeci figueira Mota – cPf: 206.306.892-53
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SEl 1.5 Sd/Pas/automovel/9BfZH54J3G8280630
Portaria n.º202104005927, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007349/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: raul leal de Souza – cPf: 269.159.872-15
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/liViNa XGEar 18/Pas/automovel/94dTBal10EJ477837
Portaria n.º202104005929, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007299/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: aldomario Barbosa da fonseca filho – cPf: 087.024.202-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69G0GG150525
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Portaria n.º202104005931, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007405/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: Edeonilo franca Bonneterre – cPf: 301.715.712-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BE3M4014493
Portaria n.º202104005933, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007413/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: iuri Silva Goncalves – cPf: 513.163.662-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0NG130766
Portaria n.º202104005935, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 2021730006034/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: Elenice Maia de oliveira – cPf: 206.447.282-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3391509

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005937, de 19/11/2021 - 
Proc n.º 0020217300074049/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mud. de cat. e transf de prop. em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qei5d62
interessado: Paulo cesar da Silva correia – cPf: 247.364.732-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U0HT042070

Protocolo: 730951
aViso de resULtado da Fase de cLssiFicaÇÃo e aBertUra de 
PraZo Para aPreseNtaÇÃo de NoVa da ProPosta de PreÇo

coNVite Nº 002/2021 - seFa/Pa
oBJeto: reForMa da residÊNcia FUNcioNaL No 

MUNicÍPio de saNtarÉM
a Secretaria de Estado da fazenda, através da sua comissão Permanente 
de Licitação, no uso de suas atribuições legais, comunica a desclassifi-
cação de todos os participantes na licitação acima identificada e conce-
de às empresas caSTaNHal arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda (cNPJ  
40.534.446/0001-10), SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda 
(cNPJ 00.654.914/0001-76) e TUPaiU SErVicE (cNPJ 10.971.680/0001-
44) o prazo de cinco (5) dias úteis para apresentação de nova proposta de 
preço livre das causas que levaram à desclassificação, referidas na nota 
técnica emitida pela SEfa/Pa, com base no item 9.14 do edital de licitação 
e § 3º do art. 48 da lei 8.666/1993.
documentos sobre o assunto encontram-se disponíveis no endereço eletrô-
nico www.sefa.pa.gov.br, link licitações.
Mais informações poderão ser obtidas por intermédio do e-mail isaias.
mota@sefa.pa.gov.br.
Belém-Pa, 19 de novembro de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/SEfa

Protocolo: 731211

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação Nº 729630  dia: 18.11.2021
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: onde se lê: r$-353.836,49 (Trezentos e 
cinquenta e três mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove  cen-
tavos) leia-se: r$-318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais)
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: 731060

oUtras MatÉrias
.

ata de registro de Preços Nº: 010/2021
origem: Pregão Eletrônico Nº 025/2021 – BaNPará
objeto: registro de Preços para aquisição de Baterias Estacionárias livre 
de Manutenção para Nobreak, a serem adquiridas de forma fracionada, 
mensalmente, pelo período de 12 (doze) meses.
Empresa: SPr BaTEriaS coMÉrcio E iMPorTaÇÃo EirEli, inscrita no 
cNPJ: 13.303.289/0001-60, com sede na rua Garça, nº 211, Bairro Pros-
peridade , Município de São caetano do Sul/SP cEP: 09550-470.
data de assinatura: 22.11.2021
Vigência: 12 (doze) meses
esPeciFicaÇÕes das Baterias:

item discriMiNaÇÃo Quantidade
01 BaTEria dE 07aH – EXclUSiVo P ME/EPP 270
02 BaTEria dE 09aH – EXclUSiVo P ME/EPP 396
03 BaTEria dE 18aH – EXclUSiVo P ME/EPP 220
04 BaTEria dE 26aH – coTa PriNciPal 375
05 BaTEria dE 26aH – coTa rESErVa do iTEM 04 125
08 BaTEria dE 34aH – coTa PriNciPal 174
15 BaTEria dE 45aH – coTa rESErVada do iTEM 14 174
16 BaTEria dE 55aH – EXclUSiVo P ME/EPP 50
17 BaTEria dE 60aH – coTa PriNciPal 758
18 BaTEria dE 60aH – coTa rESErVada do iTEM 17 144
21 BaTEria dE 80aH – coTa PriNciPal 159
22 BaTEria dE 80aH – coTa rESErVada do iTEM 21 53
24 BaTEria dE 105aH – coTa rESErVada do iTEM 23 73
25 BaTEria dE 150aH – coTa PriNciPal 102
26 BaTEria dE 150aH – coTa rESErVada do iTEM 25 33

ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva
Protocolo: 731050

ata de registro de Preços Nº: 011/2021
origem: Pregão Eletrônico Nº 025/2021 – BaNPará
objeto: registro de Preços para aquisição de Baterias Estacionárias livre 
de Manutenção para Nobreak, a serem adquiridas de forma fracionada, 
mensalmente, pelo período de 12 (doze) meses.
Empresa: SEc PoWEr coMErcial, iMPorTadora E EXPorTadora lTda. 
inscrita no cNPJ: 01.938.502/0001-20, com sede na av. Paranapanema, 
nº 248, Bairro Taboao , Município de diadema/SP cEP: 09930-450.
data de assinatura: 22.11.2021
Vigência: 12 (doze) meses
esPeciFicaÇÕes das Baterias:

item discriMiNaÇÃo Quantidade
23 BaTEria dE 105aH – coTa PriNciPal 221

ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva
Protocolo: 731053

ata de registro de Preços Nº: 012/2021
origem: Pregão Eletrônico Nº 025/2021 – BaNPará
objeto: registro de Preços para aquisição de Baterias Estacionárias livre 
de Manutenção para Nobreak, a serem adquiridas de forma fracionada, 
mensalmente, pelo período de 12 (doze) meses.
Empresa: PoWEr Trac BaTEriaS lTda. inscrita no cNPJ: 08.164.393/0001-
80, com sede na rua antonio Schiebel, nº 184, Bairro Boqueirão , Municí-
pio de curitiba/Pr cEP: 81650-220
data de assinatura: 22.11.2021
Vigência: 12 (doze) meses
esPeciFicaÇÕes das Baterias:

item discriMiNaÇÃo Quantidade
20 BaTEria dE 70aH – coTa rESErVada do iTEM 19 100

ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva
Protocolo: 731054

ata de registro de Preços Nº: 013/2021
origem: Pregão Eletrônico Nº 025/2021 – BaNPará
objeto: registro de Preços para aquisição de Baterias Estacionárias livre 
de Manutenção para Nobreak, a serem adquiridas de forma fracionada, 
mensalmente, pelo período de 12 (doze) meses.
Empresa: coNEcTa diSTriBUidor dE BaTEriaS EirEli, inscrita no 
CNPJ: 15.731.313/0001-97, com sede na Rua Deputado Estefano Mikiliuta, 
nº 125, Bairro Portão , Município de curitiba/Pr cEP: 81070-430
data de assinatura: 22.11.2021
Vigência: 12 (doze) meses
esPeciFicaÇÕes das Baterias:

item discriMiNaÇÃo Quantidade
07 BaTEria dE 30aH – coTa rESErVada do iTEM 06 177
09 BaTEria dE 34aH – coTa rESErVada do iTEM 06 29
10 BaTEria dE 36aH – coTa PriNciPal 220
11 BaTEria dE 36aH – coTa PriNciPal 375
13 BaTEria dE 40aH – coTa rESErVa do iTEM 12 129
14 BaTEria dE 45aH – coTa PriNciPal 1.450

ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva
Protocolo: 731057
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ata de registro de Preços Nº: 014/2021
origem: Pregão Eletrônico Nº 025/2021 – BaNPará
objeto: registro de Preços para aquisição de Baterias Estacionárias livre 
de Manutenção para Nobreak, a serem adquiridas de forma fracionada, 
mensalmente, pelo período de 12 (doze) meses.
Empresa: acUMUladorES MoUra S.a., inscrita no cNPJ: 
09.811.654/0012-22, com sede na rua João Bezerra filho, nº 155, Bairro 
Bom conselho, Município de Belo Jardim/PE cEP: 55153-130
data de assinatura: 22.11.2021
Vigência: 12 (doze) meses
esPeciFicaÇÕes das Baterias:

item discriMiNaÇÃo Quantidade
06 BaTEria dE 30aH – coTa PriNciPal 540
12 BaTEria dE 40aH – coTa PriNciPal 388
19 BaTEria dE 70aH – coTa PriNciPal 300

ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva
Protocolo: 731058

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 964 de 18 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1298460.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 19.11.2021, o contrato administrativo da ser-
vidora aNaNda dE SoUZa NErY, matrícula nº 5958209/1, cargo de EN-
GENHEiro, lotada no dEParTaMENTo dE dESENVolViMENTo da rEdE 
aSSiSTENcial.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 18.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 965 de 18 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1306872.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 17.11.2021, o contrato administrativo do servi-
dor MarTHYNiaNo PaTricio aSSUNÇÃo NETTo, matrícula nº 5961153/1, 
cargo de MÉdico, lotado na UNidadE MiSTa – liMoEiro do aJUrÚ.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 18.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 731247
Portaria N° 01262 de 18 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1313828.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar 18/11/2021, a servidora BrUNa daNiElY GUiMa-
rÃES PiNTo MoNTEiro, cargo aGENTE dE arTES PráTicaS, matrícula n° 
54191473/1, do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS para a diVi-
SÃo dE SErViÇoS GEraiS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
18.11.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 731169

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.460 de 12 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/1121559.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria dE BElEM doS 
SaNToS coElHo, matrícula nº. 106119/1, cargo Enfermeiro, lotada na di-
visão de imunização, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 528 de 27.04.2021, publicada no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.567 de 29.04.2021, correspondente ao Triênio de 01.03.2011 
a 28.02.2014, no período de 10.01.2022 a 08.02.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 19.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº. 1.453 de 11 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo 2021/1106313.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, ao 
servidor JoSÉ Maria PiMENTEl SoUZa, matrícula nº. 87017/1, cargo 
agente de Vigilância Sanitária, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lo-
tado na divisão de Medicamentos e Material Técnico, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 13.08.1994 a 12.08.1997.
aUToriZar que o servidor goze 01(um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 03.01.2022 a 01.02.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 19.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.452 de 11 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/1033640.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria JoSE MoUra 
dE SoUZa, matrícula nº. 5414598/3, cargo assistente Social, lotada na 
Seção de Tratamento fora de domicilio, goze de licença Prêmio, que lhe 
foi concedida através da Portaria nº. 1.210 de 26.10.2018, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará n°. 33.738 de 12.11.2018, corresponden-
te ao Triênio de 20.05.2014 a 19.05.2017, no período de 15.12.2021 a 
13.01.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 19.11..2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.467 de 27 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/1255566.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que ao servidor JoÃo doS SaNToS da 
MoTa, matrícula nº. 85944/3, cargo de Técnico em Gestão Pública, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na diretoria operacional, goze de 
licença Prêmio, que lhe foi por meio da PorTaria Nº 709/24.05.2021, 
publicado no doE nº 34.607/10.06.2021, correspondente ao Triênio de 
15.01.2016 a 14.01.2019, no período de 03.01.2022 a 01.02.2020, no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 19.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.340 de 12 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/1253122.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora JUSiMara liMa SoarES, 
matrícula nº. 5796377/2, cargo de Técnico em radiologia, regime jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotada na diretoria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde goze de licença Prêmio, que lhe foi por meio da 
PorTaria Nº 1.340/20.10.2021, publicado no doE nº 34.746/25.10.2021, 
correspondente ao Triênio de 29.03.2016 a 28.03.2019, no período de 
03.11.2021 a 02.12.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 19.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 1469 de 16 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/860206.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MarlUcia Socorro 
do NaSciMENTo PEralTa, matrícula nº. 725900/2, ocupante do cargo 
de assistente Social, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no 
Gabinete do Secretário, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida 
através da PORTARIA Nº 1.191/ 16.10.2020, publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará n°. 34.395/05/11/2020, correspondente ao Triênio de 
07/11/2013 a 06/11/2016, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 19.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
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Portaria Nº. 1470 de 16 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/860206
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora MarlUcia Socorro do NaSciMENTo PEralTa, matrícula nº. 
725900-2, ocupante do cargo de assistente Social, regime Jurídico de Es-
tatutário Efetivo, lotada no Gabinete do Secretário, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 07/11/2016 a 06/11/2019.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02/02/2022 a 02/04/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 19/11/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 1.475 de 17 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/937424.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora MarcilENE SoarES dE 
alMEida, matrícula nº. 55586506/1, cargo agente administrativo, lotada 
no Gabinete do Secretário/cPaic, goze de licença Prêmio, que lhe foi con-
cedida através da Portaria nº. 724 de 31.08.2016, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado do Pará n°. 33.208 de 09.09.2016, correspondente ao Triê-
nio de 21.06.2006 a 20.06.2009, no período de 03.01.2022 a 01.02.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 19.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 730829

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 308 de 19 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE Nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013, a cláusula Sexta do contrato nº 076/2021(Pará 
SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 1316180; r E S o l 
V E: designar os servidores orlaNdo dE SoUSa fErNaNdES, matrícula 
nº 57195390/1, para ser fiscal Titular e roSiNEY florES BarBoSa, 
matrícula nº 5913537/1, como suplente de fiscal do contrato nº 076/2021 
para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto 
dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução 
do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 8ºCRS/SESPA, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 730774
Portaria Nº 309 de 19 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE Nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal 
nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 
04 de outubro de 2013, a cláusula Sexta do contrato nº 076/2021(Pará 
SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 1236573; r E S o 
l V E: designar os servidores carloS dE SoUZa crUZ, matrícula nº 
57196888/2, agente de artes Práticas para ser fiscal Titular e SaNdra doS 
SaNToS TaVarES, matrícula nº 5942315/2, assessor de Gabinete, como 
suplente de fiscal do contrato nº 076/2021 para acompanhar, controlar e 
fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito do Hospital regional de conceição do 
araguaia/SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos 
em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 730775

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa

12º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria

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

N° inscrição Município função Nome do candidato

20210201126033 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo aNToNio dE JESUS da SilVa fEio

2021020160324 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS ENfErMEiro MicHEllE GoNÇalVES doS SaNToS

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

N° inscrição Município Função Nome do candidato Nota 
final colocação

20210201333822 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

Marcio rENEr GoNÇal-
VES dE MENdoNÇa 29,00 4º

2021020190845 SÃo caETaNo dE 
odiVElaS ENfErMEiro GiSElE SoUSa dE 

carValHo 15,50 9º

os candidatos convocados deverão comparecer nos dias 22 e 23 de no-
vembro de 2021, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valenti-
nas, 2.190, sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, munida dos documentos 
comprobatórios listados no Anexo VI do Edital (originais e cópias), para fins 
de análise e assinatura dos Termos de contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
19.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 731163

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1485 de 18 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/1055218.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licENÇa 
SEM VENciMENToS, a servidora daGMar foNSEca SoUZa, matrícula nº. 
57214142/3, ocupante do cargo de PSicoloGo, lotada no HoSPiTal rE-
GioNal – coNcEiÇÃo do araGUaia, por um período de 02 (dois) anos, 
a contar de 30.11.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 19.11.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 1487 de 18 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/1056553.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licENÇa 
SEM VENciMENToS, a servidora Maria JUcirEMa PaiVa EllErES, ma-
trícula nº. 54189262/2, ocupante do cargo de TEcNico EM PaToloGia 
cliNica, lotada no HoSPiTal rEGioNal - aBElardo SaNToS, por um 
período de 02 (dois) anos, a contar de 18.11.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado
de Saúde Pública em: 19.11.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº. 1.489 de 19 de NoVeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da com-
petência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado no 
doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo PaE 
nº. 2021/1113524.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos de 02 (dois) anos o servidor JoÃo BErNardo alMEida 
MoraES, matrícula nº. 57194819/1 ocupante do cargo de agente adminis-
trativo, lotado na Unidade de referencia Especializada - reduto, a contar 
da data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 19.11.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 730697
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
Processo eLeitoraL do seGMeNto dos UsUÁrios do ces/

Pa BiÊNio 2020-2022
editaL Nº 004/21 – da HoMoLoGaÇÃo FiNaL das eNtidades 
HaBiLitadas e aPtas e NÃo HaBiLitadas e iNÁPtas a 
ParticiPareM do Proceso eLeitoraL do seGMeNto dos 
UsUÁrios do coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ Para 
o BiÊNio 2020-2021
a coMiSSÃo orGaNiZadora do ProcESSo ElEiToral, no uso de suas 
atribuições, considerando a lei do cES/Pa N° 7.264, de 24/04/2009 e a 
resolução 453/2012, do conselho Nacional de Saúde; e
considerando, a resolução cES/Pa nº 026 de 12 de agosto de 2021, que 
aprovou a composição da comissão organizadora para elaborar o Processo 
Eleitoral do Segmento dos Usuários do conselho Estadual de Saúde, biê-
nio 2020-2022, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 34.696 de 13 de 
Setembro de 2021.
considerando o Edital nº. 003 de 04 de novembro de 2021 que Homologa 
o resultado Provisório da Habilitação e Não Habilitação das Entidades e 
instituições que se inscreveram para concorrer ao Processo Eleitoral do 
Segmento dos Usuários do conselho Estadual de Saúde do Pará, para o bi-
ênio 2020-2022, em conformidade com os dispositivos do regulamento do 
Processo Eleitoral; bem como dos recursos impetrados pelos interessados 
que se sentiram prejudicados a participar do certame, em grau de instância 
e irrecorríveis, uma vez que atendem e esgotam o Princípio constitucional 
do duplo Grau de Jurisdição previsto no artigo 5º, inciso lV da carta Magna 
de 1988; em consonância ao art. 8º do regulamento do Processo Eleitoral 
do cES/Pa.
torNa PÚBLico:
art. 1.º - HoMoloGar as Entidades e instituições do movimento social 
de usuários do SUS que se inscreveram e se encontram HaBiliTadaS E 
aPTaS a participarem do Processo Eleitoral do Segmento dos Usuários do 
conselho Estadual de Saúde, biênio 2020-2022, em conformidade com o 
art. 5º; 6º; 7º e 8º do regulamento; e com a lei Estadual nº 7.264/2009, 
art. 4º, parágrafo único.
seGMeNto dos UsUÁrios
1. central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – cTB.
2. Sindicato dos Guardas Portuários do Estado do Pará e amapá – SiNdi-
GUaPor.
3. Sindicato dos Servidores Públicos civis do Estado do Pará e Municípios 
– SEPUB/Pa
4. Sindicato dos Trabalhadores em carro forte; Transporte de Valores e 
Escolta armada do Estado do Pará – SiNdforTE.
art. 2º - NÃo HoMoloGar a Entidade e instituição do movimento social 
de usuários do SUS abaixo relacionada Por NÃo aTENdEr ao disposto no 
art. 6º inciso i, alíneas “a” do regulamento do Processo Eleitoral do cES/Pa.
seGMeNto dos UsUarios
1. federação dos Empregados e Empregadas rurais dos Estados do Pará e 
Tocantins - fETErPa
art. 3º - das disposições finais
3.1- das decisões exaradas pelo conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, 
quanto ao recurso de reconsideração serão irrecorríveis, uma vez que 
atendem e esgotem o Princípio constitucional do duplo Grau de Jurisdição 
previsto no artigo 5º, inciso lV da carta Magna de 1988, e consubstanciado 
no artigo 8º, inciso V do regulamento do Processo Eleitoral, publicado no 
doE nº 34.737, de 18 de outubro de 2021.
3.2. Encerrado o prazo para as inscrições das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do SUS; a comissão organizadora eleitoral divulgará na 
sede da secretaria executiva e no Diário Oficial do Estado do Pará a relação 
das entidades habilitadas e não habilitadas a concorrerem à eleição, em 
conformidade ao art. 8º do regulamento, publicado no doE nº 34.737, de 
18 de outubro de 2021.
3.3. as entidades regularmente habilitadas a participar do processo eleito-
ral poderão indicar até 03 representantes por Entidades, para participar da 
Plenária Estadual de Saúde; em consonância ao regulamento do Processo 
Eleitoral.
3.4. as entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS, eleitas para 
compor o conselho Estadual de Saúde, na vaga de titula e suplente, enca-
minharão os nomes e rG de seus representantes à Secretaria Executiva do 
conselho Estadual de Saúde por meio de ofício até 05 (cinco) dias corridos 
após a divulgação do resultado final previsto neste regulamento.
Belém/Pa, 18 de novembro de 2021.

seGMeNto titULar
Gestor/Prestador MÔNiKa caMila PErEira cÂMElo BraGa – SESPa

Trabalhador JoSÉ riBaMar SaNToS dE aSSiS – SiNdSaÚdE

Usuários
 

lUiS carloS MaGNo fErrEira – fEPEM

rÔMUlo aUGUSTo GoMES dE aZEVEdo – aBNH

Protocolo: 730725

iNcLUir
Na Portaria N° 1260 de 12/11/2021, PUBLicada No doe Nº 
34.766 de 16/11/2021, QUE rEMoVEU a SErVidora Maria SilVa-
Na MarQUES alVES, MaTrÍcUla Nº 5900951/1, Para a UNidadE dE 
rEfErÊNcia ESPEcialiZada - SaNTarÉM, coM aTUaÇÃo Na No caPS 
SaNTarÉM: a coNTar dE 01/12/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
17.11.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa.

Protocolo: 731155
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de saÚde PÚBLica - sesPa
eXtrato do editaL N° 004/2021 - sesPa, 

19 de NoVeMBro de 2021
13º Processo seLetiVo siMPLiFicado 

Para coNtrataÇÃo teMPorÁria
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, torna pública a realização de Processo Seletivo 
Simplificado – PSS, para selecionar candidatos a fim de desempenharem 
funções, de nível médio e superior, nas Unidades USiPaZ Bengui, caba-
nagem e Marituba, conforme autorizado através do PaE nº 877858/2021. 
as contratações serão de caráter temporário, obedecendo aos termos da 
lei complementar nº 07/25.09.1991, alterada pela lei complementar nº 
077/28.12.2011. as inscrições estarão abertas no período de 08:00 horas 
do dia 22.11.2021 até as 23:59 horas do dia 23.11.2021 e deverão ser 
efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br. 
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
no Edital que se encontrará disponível a partir do dia 22.11.2021, no ende-
reço eletrônico http://sipros.pa.gov.br.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
19.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 731148
coMissÃo iNterGestores BiPartite - ciB/Pa

resolução Nº 148, de 25 de outubro de 2021(*).
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e,
- considerando a Portaria GM/MS nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, 
que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento 
do Ministério da Saúde a Estados, distrito federal e Municípios, destinados 
à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão 
e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a relação Na-
cional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS 
(rENEM) e o Programa de cooperação Técnica (ProcoT) no âmbito do 
Ministério da Saúde.
- Considerando a Portaria de Consolidação Nº 6, que regulamenta o fi-
nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo 
monitoramento e controle.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 1.483, de 1º de julho de 2021, que 
altera a Portaria de consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre a aplicação de recursos de programação e de emendas 
parlamentares para aquisição de ambulância de Transporte tipo a - Sim-
ples remoção.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 1.263, de 18 de Junho de 2021, que 
dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem re-
cursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferên-
cias do fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, distrito 
federal e Municípios, no exercício de 2021.
- Considerando o Oficio nº 510A/2021 – GAB/SEMUSB/PMB, que solicita 
aprovação da proposta de aquisição de 01 (um) transporte sanitário ele-
tivo para o município de Bragança/Pa, cadastrada no fundo Nacional de 
Saúde/MS.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo art. 25, Pa-
rágrafo Único, letra “d” define: “A CIB poderá aprovar ou homologar, sem 
a necessidade da plenária, as deliberações da cir, nas seguintes situa-
ções:...d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas 
Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.
- considerando a resolução cir caetés nº 027/2021, que aprova a aquisição 
de 01 (um) transporte sanitário eletivo para o município de Bragança/Pa.
resolve:
art.1° - Homologar a resolução cir caetés nº 027, de 20 de outubro de 
2021, que aprova o Projeto de Transporte Sanitário Eletivo do Município de 
Bragança/Proposta de aquisição de Equipamento/Material Permanente n⁰ 
18017.671000/1210-17, no valor de r$ 285.654,00 (duzentos e oitenta e 
cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais)
art.2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 25 de outubro de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

(*) republicada por ter sido publicada com incorreção no d.o.e 
Nº34.748 de 26/10/2021.

Protocolo: 731034
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 29/LaceN/2021.
PaE: 858630/2021
oBJETo: aquisição de material permanente – EQUiPaMENTo para reali-
zar a detecção e caracterização de genes de resistência bacteriana, vana, 
vanB, KPc, NdM, ViM, iMP-1 e oXa-48, envolvidos em surtos infecciosos 
nos serviços de saúde, pela metodologia de biologia molecular.
firMa VENcEdora:
cEPHEid BraSil iMPorTacao, EXPorTacao E coMErcio dE Pro cNPJ/
cPf: 18.628.083/0001-04
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 29/lacEN/2021 –r$ 142.669,00
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 730734
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 20/LaceN/2021.
PaE: 219330/2021
oBJETo: aquisição de Medicamentos, para atender as necessidades deste 
lacEN-Pa quanto ao preparo de meios de cultura e reativos.
firMaS VENcEdoraS:
loUSada E oliVEira lTda, cNPJ: 06.830.363/0001-30 iTENS 
1,2,3,6,7,8,9,10 e 11- Valor: 35.280,4200
f cardoSo E cia lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63 iTENS: 4,5 e 12. 
Valor: 4.756,9800
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 20/lacEN/2021 –r$ 40.037,40
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa
 

Protocolo: 730729
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 28/LaceN/2021.
Pae: 878352/2021
oBJETo: aquisição de Material Permanente – (coNdicioNador dE ar 
SPliT, Hi-Wall e NoBrEaK).
firMaS VENcEdoraS:
1-EXcEllENcE coMErcial lTda, cNPJ: 00.171.258/0001-50 iTEM 
01- Valor: 25.662,90
2-M & W coMErcio, SErVicoS E rEPrESENTacoES lTda, cNPJ: 
01.957.320/0001-05 iTEM 02. Valor: r$ 25.241,70
3-PolYMEdH. EirEli, cNPJ: 63.848.345/0001-10 iTEM 03- Valor: r$ 
8.400,00
4-lS SErVicoS dE iNforMaTica E ElETroNica lTda, cNPJ: 
10.793.812/0001-95 iTEM 04- Valor: r$ 11.585,00
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 28/lacEN/2021 –r$ 70.889,60
Belém (Pa), 11 de novembro de 2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 730732

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 591 de 16 de NoVeMBro de 2021
o diretor do 1º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria n.º 76 de 09/01/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10/01/2019.
coNSidEraNdo que a administração pública visa promover a regularidade 
e o seu aperfeiçoamento.
considerando o parecer da conjur, nos autos do processo n.º 2020/392475
coNSidEraNdo a Portaria de n° 778 de 22 de setembro de 2020, publi-
cado no doE nº 34358 de 29 de setembro de 2019;
rESolVE:
i – rEdESiGNar a Sindicância administrativa na forma do art. 199 da 
lei n. º 5.810/94, composta pelos servidores liliaNE BraNdÃo riBEi-
ro, Enfermeira, matrícula nº. 5342236/2, (Presidente), claUdio JoSÉ dE 
araUJo rocHa, agente administrativo, matrícula nº 57191092/1 (mem-
bro), GUSTaVo carValHo dE frEiTaS, agente administrativo, Matrícula 
5892413/1 (SEcrETario), para sob a presidência da primeira, concluírem 
os trabalhos referentes à Sindicância administrativa a qual apura redesig-
nar a reabertura do processo da empresa plamax para poder dar continui-
dade se houve ou não irregularidades que deram causa a despesas sem a 
devida cobertura contratual
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1º centro regional de Saúde, em 09 de abril de 2021.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
diretor 1º crS SESPa

Protocolo: 731016

coNtrato
.

contrato n°: 20
Exercício: 2021
Processo n°: 2021/814628
Classificação do objeto: outros
objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica para fornecer, de forma par-
celada, GáS dE coZiNHa para atender às necessidades do Escritório e 
Unidades pertencentes ao 1º centro regional de Saúde / SESPa, do prazo 
de 12 (doze) meses
Valor Total: r$ 99.997,68 (Noventa e nove mil novecentos e noventa e sete 
reais e sessenta e oito centavos)
data da assinatura: 18/11/2021
Vigência: 18/11/2021 à 18/11/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
licitação n°: 23/2021
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0132
  origem do recurso: federal
contratado: BENEVidES coMÉrcio dE GáS lTda
cNPJ: 08.874.397/0001-52
 Endereço: rua Elcione Barbalho nº 103 cEP: 68.795-000
Telefones: (91) 99282-4855
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 730802

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 584/2021 – 19/11/2021
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 ao Servidor (es):
8400639/2 /SoNia BraGa da SilVa (ag. administrativo) / 10  meia diá-
rias (deslocamento) / de 01 a 16/12/2021.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): BENEVidES, MariTUBa E SaNTa BarBara- Pa
objetivo: acompanhar reuniões de orientações as comissões e dar apoio 
administrativo aos conselhos e participar de conferencia municipal de saú-
de. Nos referidos municípios entre os dias de 01 a 03, 06 a 08 e de 13 a 
16/12/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 731063

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 017  de  17 de NoVeMBro de 2021
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
Considerando o Decreto Estadual nº 1.359/2015, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regula o acesso à informa-
ção pública no Poder Executivo Estadual, em especial art. 61;
considerando o disposto na iN aGE Nº 001/2015, de 03 de setembro de 2015;
considerando a necessidade de alterar a PorTaria Nº 05 de 04 de agosto 
de 2016 publicada no doE nº 33.187 de 09 de agosto de 2016.
E considerando o teor  do PaE nº 2021/1283126.
rESolVE:
alTEraÇÃo dE aUToridadE dE GErENciaMENTo
i -  Excluir a servidora JacilEidE fariaS dE SoUSa MorEira, matrícula 
nº 5393787-2
ii – designar a servidora  PaTrÍcia MoNTEiro VilEla, matrícula nº 
5956145-1, cargo comissionado, para exercer com zelo e transparência, no 
âmbito deste 2º crS/SESPa, as atribuições, responsabilidades e compe-
tências de autoridade de Gerenciamento, observando-se tempestivamen-
te aos preceitos legais e constitucionais, em especial aos procedimentos 
estabelecidos no decreto Estadual Nº 1.359/2015 e demais exigências 
normativas aplicáveis.
iii-  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 GaBiNETE do dirETor do 2º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, em 
17 de  novembro de 2021
carloS Mario dE BriTo KaTo
dirETor do 2ºcENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 730797
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 058/2021 –19.11.2021 - deterNiMar
Nome: lEidiaNE oliVEira SilVa MalcHEr
Matricula:57203606-2
cargo: farmacêutico Bioquímico
lotação: 3º crS GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 15.05.2017 a 14.05.20
Período: 03.01.2022 a 01.02.2022 (30) trinta dias

Protocolo: 730784

diÁria
.

Portaria Nº 956 de diárias de 19/11/2021.
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, no 
município de São Miguel do Guamá.
destino: São Miguel do Guamá - Pa-Brasil | Período: 24/11/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidoras: Eliana Maciel da Silva cavalcante | cPf: 176.559.352-20 | 
Matrícula: 5278074-3 | cargo: Enfermeira.
ana Paula Nogueira de Souza | cPf: 147.337.652-15 | Matrícula: 5234018-
2| cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 730720

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 639  27 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar caPaciTaÇÃo para MaNiPUladorES de aliMENToS, 
tais como: trabalhadores de restaurantes, bares, hotéis, vendedores am-
bulantes, padarias, lanchonetes, merendeiras escolares da zona urbana, 
zona rural e BaTEdorES dE aÇaÍ, em parceria com a ViSa municipal.
origem: capanema/Pa – destino: Santarém Novo/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
ataídes Eduardo Nascimento 0505081 ag. de Saúde Pública

antônio carlos da Mata  Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

No período de 09 a 12/11/2021.Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 640  27 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar caPaciTaÇÃo para MaNiPUladorES de aliMENToS, tais como: 
trabalhadores de restaurantes, bares, hotéis, vendedores ambulantes, pa-
darias, lanchonetes, merendeiras escolares da zona urbana, zona rural e 
BaTEdorES dE aÇaÍ, em parceria com a ViSa municipal.
origem: capanema/Pa – destino: Santarém Novo/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 09 a 12/11/2021.Quantidade 2,0 (duas)
Protocolo: 731008

Portaria Nº 607 19 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: divulgação e capacitação de Enfermeiros e acS sobre o cÂN-
cEr dE ProSTaTa/PNaiSH/carTilHa do acS/PlaNo dE aÇao SaÚdE 
do HoMEM,
origem: capanema/Pa – destino: augusto correia e Viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado
antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico

No período de 04 a 05/11/2021.Quantidade 1,5 (meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 602  18 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
divulgação e capacitação de Enfermeiros e acS sobre o cÂNcEr dE ProS-
TaTa/PNaiSH/carTilHa do acS/PlaNo dE aÇao SaÚdE do HoMEM.
origem: capanema/Pa – destino: augusto correia e Viseu/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  

orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

No período de 04 a 05/11/2021.Quantidade 1,5 (meia)
Protocolo: 730366

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

coNtrato
.

contrato Nº 006/2021
objetivo: locação de 03 (três) veículos marítimos do tipo voadeira, sendo 
01 (um) com capacidade para 06 (seis) passageiros e 02 (dois) com capa-
cidade para 10 (dez) passageiros para deslocamento das equipes de ViSa 
Nível central e 6º crS, técnicos do Ministério Público Estadual e Policiais 
Militares com a finalidade de realizar ações na zona rural do município de 
igarapé Miri.
Valor Global: r$ 8.750,00 (oito Mil Setecentos e cinquenta reais)
contratado: l. doS SaNToS PaNToJa
cNPJ: 23.117.289/0001-14
End. rua PadreVitório, 214 – cidade Nova – igarapé Miri
data de assinatura: 08/11/2021
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
contrato Nº 007/2021
objetivo: locação de 01 (um) veículo marítimo do tipo barco com capaci-
dade para 30 (trinta) passageiros para deslocamento das equipes de ViSa 
Nível central e 6º crS, técnicos do Ministério Público Estadual e Policiais 
Militares com a finalidade de realizar ações na zona rural do município de 
igarapé Miri.
Valor Global: r$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos reais)
contratado: HÉlio do S. M. da coSTa
cNPJ: 11.826.345/0001-15
End. comunidade Vila corrêa- Zona rural – igarapé Miri
data de assinatura: 08/11/2021
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
contrato Nº 008/2021
objetivo: contrato de hospedagem do imóvel tipo quarto duplo com 20 
metros quadrados, para atender as necessidades deste 6º crS/SESPa, 
conforme of. Nº 380 ouvidoria-13ºcrS/2021 de 14/10/2021, anexo ao 
processo.
Valor Global: r$ 11.700,00 (onze Mil e Setecentos reais)
contratado: HoTEl SaMaÚMa lTda
cNPJ: 01.047.648/0001-86
End. rua Praia do caripi – Vila dos cabanos/Barcarena-Pa
data de assinatura: 18/11/2021
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
contrato Nº 009/2021
objetivo: contrato de prestação de serviço de fornecimento de alimenta-
ção preparada e alimentos e bebidas para eventos para consumo humano, 
para atender as necessidades deste 6º crS/SESPa, conforme of. Nº 380 
ouvidoria-13ºcrS/2021 de 14/10/2021, anexo ao processo.
Valor Global: r$ 7.200,00 (Sete Mil e duzentos reais)
contratado: HoTEl SaMaÚMa lTda
cNPJ: 01.047.648/0001-86
End. rua Praia do caripi – Vila dos cabanos/Barcarena-Pa
data de assinatura: 08/11/2021
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa
contrato Nº 010/2021
objetivo: contrato de locação de espaço físico com capacidade para 50 
pessoas, disponibilizando serviços sonoros, datashow, cadeiras e mesas de 
propriedade da proprietária para atender as necessidades deste 6º crS/
SESPa, conforme of. Nº 380 ouvidoria-13ºcrS/2021 de 14/10/2021, ane-
xo ao processo.
Valor Global: r$ 3.200,00 (Três Mil e duzentos reais)
contratado: HoTEl SaMaÚMa lTda
cNPJ: 01.047.648/0001-86
End. rua Praia do caripi – Vila dos cabanos/Barcarena-Pa
data de assinatura: 18/11/2021
ordenador: cleidson José Souza da Silva
diretor 6ºcrS/SESPa

Protocolo: 730761



20  diário oficial Nº 34.772 Segunda-feira, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata - diÁria
NoME: ESMEralda corrÊa doS SaNToS
PorTaria N° 297 de 14 de outubro de 2021 - MaTrÍcUla: 51052931
NoME: ESMEralda corrÊa doS SaNToS
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo dE 25/10/2021 a 30/10/2021
Leia-se: PErÍodo dE 25/10/2021 a 31/10/2021.
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
errata - diÁria
PorTaria N° 298 de 14 de outubro de 2021
NoME: caNdido aMir GaMa BraGaNca – MaTrÍcUla: 05146429
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo dE 25/10/2021 a 30/10/2021
Leia-se: PErÍodo dE 25/10/2021 a 31/10/2021.
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
errata - diÁria
PorTaria N° 299 de 14 de outubro de 2021
NoME: NaTália BUarQUE do MoNTE BriTo - MaTrÍcUla: 57206316-1
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo dE 25/10/2021 a 30/10/2021
Leia-se: PErÍodo dE 25/10/2021 a 31/10/2021.
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 731252

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 364 de 19 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
adriaNa dUarTE cUNHa – aGENTE adMiNiSTraTiVo - Mat. 54191342
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033 780,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de São Sebastião da Boa Vista.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 730806

.

.

diÁria
.

Portaria N° 361 de 19 de Novembro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 06/12/2021 a 11/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056661 / alESSaNdra dE NaZarÉ cardoSo PErEira / 584.895.682-00
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo daS caMPaNHaS dE VaciNaÇÃo 
coVid19 E doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo: SiES, Si-PNi coVid-19 E 
SUPErViSÃo Na rEdE dE frioS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 362 de 19 de Novembro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 06/12/2021 a 11/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1  / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra  / 688.098.082-15
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo daS caMPaNHaS dE VaciNaÇÃo 
coVid19 E iNflUENZa E doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo: SiES, Si-PNi 
coVid-19 E SUrPEViSÃo Na rEdE dE frioS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 363 de 19 de Novembro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 06/12/2021 a 11/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191342 / adriaNa dUarTE cUNHa / 424.358.032-49
oBJETiVo: aPoio TÉcNico Na rEaliZaÇÃo No MoNiToraMENTo daS 
caMPaNHaS dE VaciNaÇÃo coVid19 E doS SiSTEMaS dE iNforMa-
ÇÃo: SiES, Si-PNi coVid-19 E SUPErViSÃo Na rEdE dE frio.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 730800

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

errata de diÁria. Portaria Nº 344 de 04 de Novembro de 
2021. diÁrio oFiciaL Nº 34.762 de 11 de NoVeMBro de 2021. 
Protocolo: 726674
Servidor:
Suelen da Silva Brito
onde se lê:
“objetivo: realizar apoio técnico, avaliação e assessoramento no sistemas 
SiM, SiNaSc e SiNaN”
Leia-se:
“objetivo: realizar o Monitoramento das ações de Saúde Mental realizadas 
no caPS e possibilidades de implementação de novos dispositivos em Saú-
de Mental e o monitoramento do fluxo da Rede de Atenção Psicossocial ( 
raPS ) no referido município.”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Eraldo Sá
dirETor iNTEriNo do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 730995

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 376  de 18 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: fazer a retirada e condução do veículo da capital até Santarém.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Belém /Pa – Brasil.
Período: 25/11/2021 a 27/11/2021 N° de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador interino: Eraldo Sá

Protocolo: 730992
Portaria de diÁria No 375  de 18 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: fará o acompanhamento do recebimento e deslocamento, 
assim como a entrega da documentação pertinente ao veículo sinistrado 
rfW4E43.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Belém /Pa – Brasil.
Período: 25/11/2021 a 27/11/2021 N° de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)
Servidor:
alessandro reis Pereira
cPf: 786.386.662-68
Matrícula: 54193886/1
cargo: agente de Portaria
ordenador interino: Eraldo Sá

Protocolo: 730989
diÁrias
Portaria Nº372 de 16 de Novembro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar descentralização de teste rápido para HiV, SÌfiliS, HE-
PaTiTES B e c e SiSloGlaB e na oportunidade realizar monitoramento de 
Teste rápido nas UBSs.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: faro/ Pa – Brasil
Período: 13/12/2021/ a 18/12/2021 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
iana Socorro Benzaquem Guilherme
cPf: 753.090.092-72.
Matrícula: 73504308/1
cargo: Técnico Enfermagem
fredson luiz oliveira costa
cPf: 724.929.532-20
Matrícula: 58972721
cargo: Enfermeiro
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 730804
diÁrias
Portaria Nº 373 de 17 de Novembro de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar força tarefa no assessoramento, monitoramento, avalia-
ção e elaboração das ferramentas de Planejamento – digiSUS.
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)
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
 cPf: 377. 399.992-53.
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Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
luciene Sousa de Sousa
cPf: 437.723.152-91
Matrícula: 735043091
cargo: Técnico de Enfermagem
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 730844

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 426/2021 de 18 de NoVeMBro de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07 /07/ 2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, a 
Servidora VEldSoN dE SoUSa PiNTo, Matrícula nº 57190714/1, aG. dE 
PorTaria Efetivo lotado no 10º crS/altamira, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 01/10/2014 a 30/09/2017.
aUToriZar que o Servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período 02/02/2022 a 02/04/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 18 de novembro de 2021.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 731115

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 425 /2021 de , 17 de NoVeMBro  de 2021.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de  07 /07/ 2021.
rESolVE:
coNSidEraNdo as exigências da lei nº 8080/90, de 09 de setembro de 
1990 – MS, que em seu art. 15, item XX, dispõe que os Estados devem 
definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao 
poder de Polícia administrativa da Vigilância Sanitária.
 coNSidEraNdo as exigências das leis nº 5991/73, art. 2º e 4º, inc. V 
e art. 44, lei nº 6.360/76, art.s 68 a 74 e 80, o decreto nº 79.094/77, 
art. 149, inc.ii, 150 e 151, a lei Estadual 5.199/84, decreto Estadual 
3.948/85, e demais legislações complementares pertinentes;
 CONSIDERANDO a necessidade de legitimar a função de fiscal do agente 
a serviço da Vigilância Sanitária do Estado do Pará;
 rESolVE: i – designar o servidor, abaixo relacionado, lotado no 10ºcrS/
SESPa para atuar na coordenação das atividades da Vigilância Sanitária, 
nas funções de  fiscalização, autuação de infratores e outras relativas ao 
exercício do poder de polícia administrativa, no âmbito de competência 
do Estado do Pará. - fraNciSco ElSoN  araUJo - - servidor efetivo - 
Matricula: 54193608-1  ii – a designação de que trata esta Portaria terá 
validade até que seja criado e provido o cargo de fiscal da Vigilância Sani-
tária na SESPa; iii – ficam convalidados os atos anteriores praticados pelo 
profissional, ora designados, no exercício da atribuição de fiscal da Vigilân-
cia Sanitária. iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
altamira-Pa, 17 de novembro de 2021.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 731117

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato
contrato: 03/2021
cotação Eletrônica: 09/2021
Processo n°: 2021/1038043
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: contratação de serviços de telecomunicações para a implementa-

ção, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet.
responsável pelo acompanhamento: Marcela aroucha Pereira albuquerque
cargo: agente de artes Práticas
Valor Total: r$ 15.756,00 (quinze mil setecentos e cinquenta e seis reais)
Vigência: 17/11/2021 a 17/11/2022.
orÇaMENTo
Projeto atividade: 4120008338c
fonte de recurso: 01030006356
Elemento de despesa: 339040
coNTraTada: ErlaN MarTiNS dE SoUZa coM. E SErVicoS
cNPJ: 16.722.194/0001-79
Endereço: Q QUaTro fl 27 lT 16 caSa c4 SN / NoVa MaraBa / MaraBa 
/ Pa / 68509-130
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: Br 230 Km 05, Bairro Nova Marabá, Marabá/ Pará.
ordENadora: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 730859

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 798/2021 – 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 Diário Oficial nº 34.768 de 
17/11/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83,
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2020/850092 de 
20/10/2020.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora HElENa ToBiaS acaTaUaSSU NUNES, administrador, matricu-
la n° 7000324/1, lotada na divisão de finanças, referente ao 7º triênio 
(01/06/2006 a 31/05/2009).
r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora HElENa ToBiaS 
acaTaUaSSU NUNES, administrador, matricula n° 7000324/1, pertencente 
ao Quadro de Pessoal ativo do HEMoPa, para ser gozada no período de 
16/12/2021 a 14/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de novembro de 2021.
Joao dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol Em Exercício

Protocolo: 731022
Portaria Nº 802/2021 – 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 Diário Oficial nº 34.768 de 
17/11/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83,
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1266035 de 
05/11/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora SiMoNE doS PaSSoS coSTEira, Procurador autárquico, matricula 
n° 5902817/1, lotada na assessoria Jurídica – ProJUr, referente ao 1º 
triênio (04/10/2012 a 03/10/2015).
r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora SiMoNE doS 
PaSSoS coSTEira, Procurador autárquico, matricula n° 5902817/1, per-
tencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período 
de 03/01/2022 a 01/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de novembro de 2021.
Joao dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol Em Exercício

Protocolo: 731025
Portaria Nº 803/2021 – 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 Diário Oficial nº 34.768 de 
17/11/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83,
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/777156 de 
15/07/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora roSiNEidE do Socorro GoNÇalVES PoNTES, auxiliar de labo-
ratório, matricula n° 3261069/1, lotada no centro de análises clínicas, 
referente ao 9º triênio (20/05/2014 a 19/05/2017).
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r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora roSiNEidE 
do Socorro GoNÇalVES PoNTES, auxiliar de laboratório, matricula n° 
3261069/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser go-
zada no período de 02 a 31/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de novembro de 2021.
Joao dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol Em Exercício

Protocolo: 731036
Portaria Nº 804/2021 – 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 Diário Oficial nº 34.768 de 
17/11/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83,
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/534766 de 
19/05/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora JaMiliE SUElEN doS PraZErES caMPoS, Nutricionista, matricula 
n° 5890711/1, lotada na divisão de Nutrição e dietética, referente ao 2º 
triênio (28/07/2014 a 27/07/2017).
r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora JaMiliE SUElEN 
doS PraZErES caMPoS, Nutricionista, matricula n° 5890711/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 
02 a 31/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de novembro de 2021.
Joao dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol Em Exercício

Protocolo: 731031
Portaria Nº 808/2021 – 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 Diário Oficial nº 34.768 de 
17/11/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83,
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1084988 de 
29/09/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da 
servidora MariNEia PorTo dE oliVEira, Nutricionista, matricula n° 
5571502/2, lotada na divisão de Nutrição e dietética, referente ao 4º triê-
nio (28/02/2014 a 27/02/2017).
r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora MariNEia 
PorTo dE oliVEira, Nutricionista, matricula n° 5571502/2, pertencen-
te ao Quadro de Pessoal ativo da SESPa, para ser gozada no período de 
16/12/2021 a 14/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de novembro de 2021.
Joao dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol Em Exercício

Protocolo: 731047
Portaria Nº 799/2021 – 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 Diário Oficial nº 34.768 de 
17/11/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83,
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1081277 de 
28/09/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da 
servidora TaBiTa fErrEira MaTiaS, auxiliar de cozinha, matricula n° 
3256669/1, lotada na divisão de Nutrição e dietética, referente ao 3º triê-
nio (01/02/1990 a 31/01/1993).
r E S o l V E:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora TaBiTa fEr-
rEira MaTiaS, auxiliar de cozinha, matricula n° 3256669/1, pertencen-
te ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 
03/01/2022 a 01/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de novembro de 2021.
Joao dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol Em Exercício

Protocolo: 731039
Portaria Nº 805/2021 - 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 a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/793826 de 
21/07/2021.

coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servi-
dora laUriaNE Maria QUEiroZ NUNES, Técnico de Enfermagem, matri-
cula n° 57205674/2, lotada no centro de Suporte de Enfermagem (ccPo), 
referente ao 1º triênio (02/03/2013 a 01/03/2016) 30 dias.
rESo lVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora laUriaNE Ma-
ria QUEiroZ NUNES, Técnico de Enfermagem, matricula n° 57205674/2, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 10/12/2021 a 08/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de novembro de 2021.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 731200
Portaria Nº 807/2021 - 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 a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/965398 de 
01/09/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora liliaNE da Moda SaNToS, Terapeuta ocupacional, matricula n° 
57203062/2, lotada na divisão de Terapia ocupacional, referente ao 2º 
triênio (11/07/2014 a 10/07/2017) 30 dias.
rESo lVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora liliaNE da 
Moda SaNToS, Terapeuta ocupacional, matricula n° 57203062/2, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 
17/12/2021 a 15/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de novembro de 2021.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 731189

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 800/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através da PorTaria Nº 794/2021 – GaB/dG/
Hol, publicada no doE nº 34.768 de 17 de novembro de 2021 e aquelas 
previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar a servidora desta autarquia, aNGEla Maria dE QUEiroZ PE-
rEira, matrícula n° 1109000, Médica responsável Técnica pelo Banco 
de olhos e no seu impedimento, clEidE do ESPiriTo SaNTo SaNTaNa 
faro, matrícula nº 5800102/2, Gerente de Enfermagem, ambas lotadas 
no Banco de olhos do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do 
Contrato nº 158/2021, firmado com a empresa ANDES COMERCIAL LTDA, 
cujo objeto é aquisição de lâmpada de fenda oftalmológica ocular de 10 e 
16x, aparelho utilizado para avaliação de córnea, pelo período de 12 (doze) 
meses. Processo nº 2021/166755.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral em Exercício

Protocolo: 731077

errata
.

No extrato publicado Diário Oficial Nº 34.769 de 18 de Novembro 
de 2021, Portaria Nº 782/2021 – GaB/dG/HoL, referente a li-
cença maternidade da servidora aNGeLica NaVas Pereira Pa-
LHeta.
oNde se LÊ:
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 20 de outubro de 2022.
Leia se:
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 20 de outubro de 2021.

Protocolo: 731024

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 158/2021-HoL
objeto: aquisição de lâmpada de fenda oftalmológica ocular de 10 e 16x, 
aparelho utilizado para avaliação de córnea.
Valor Global: r$ 24.595,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e 
cinco reais).
data assinatura: 19/11/2021
Vigência: 19/11/2021 até 18/11/2022.
Pregão nº 152/2021 - Processo nº 2021/166755
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0301/0269
contratado: aNdES coMErcial lTda, estabelecida na rua felipe Schmi-
dt, nº 649, sala 602, centro – florianópolis/Sc, cEP: 88.010-001, fone: 
(048) 3223-5554  -  E-mail: andes@floripa.com.br, inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.242.040/0001-01.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral em Exercício

Protocolo: 731068
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Publicação do 3º termo aditivo a contrato administrativo 
nº 117/2019 – HoL - Pae.
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 729417, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.769 de 18/11/2021, que trata da data de publi-
cação 3º Termo aditivo a contrato administrativo nº 117/2019 – Hol, 
da empresa Pro-rad coNSUlTorES EM radioProTEÇÃo S/S lTda em 
razão, de Publicação equivocada.
Belém, 19 de novembro de 2021
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral – em exercício 

Protocolo: 730907

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 796/2021 -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 2021/1285161 de 
10/11/2021.
rESolVE:
rEVoGar a partir de 29/10/2021, os efeitos das Portarias nº 856/2015 e 
355/2021- GaB/dG/Hol, que lota na divisão de Patrimônio o servidor iVo-
Nildo SEaBra lEdo, agente administrativo, matrícula nº 57194317/1, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública- SESPa, com ônus para o órgão cessionário.
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: 730816
terMo aditiVo da ata de reGistro de PreÇos
1º TErMo adiTiVo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS  Nº 005/2021-Hol
data assinatura: 22/11/2021
Processo nº: 2021/617582
Justificativa: Referente à troca da marca/fabricante do item 19.
contratado laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro – 
ElETrÔNicoS lTda - EPP
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 731065
Portaria Nº 810/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 794/2021-GaB/dG/Hol publi-
cada no doE nº 34.794 de 17/11/2021;
coNSidEraNdo o disposto no § 1° do art. 93 da lei 5.810/94 – rJU de 
24/01/1994 e,
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/380130 de 
12/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora ariElMa frEiTaS aNdradE, Técnico de Enferma-
gem, matricula n° 57174643/2, lotada no centro de Suporte de Enferma-
gem (Ginecologia oncológica), pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do 
Hol, licença sem vencimento, por 2 (dois) anos, a partir de 01/12/2021 
conforme disposto no art. 93 § 1°da lei 5.810/94 – rJU de 24/01/1994.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 19 de novembro de 2021.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, em Exercício

Protocolo: 731142
Portaria Nº 809/2021 – dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo PorTaria Nº 794/2021-GaB/dG/
Hol publicada no doE nº 34.794 de 17/11/2021 e tendo em vista o dis-
posto nos arts. 199, 204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 
(rJU/Pa);
coNSidEraNdo a devida regularidade nas atividades de apuração, efetu-
adas pela comissão de Processo administrativo disciplinar - Pad instituída 
pela PorTaria Nº 423/2021 - GaB/dG/Hol de 05/07/2021, que atuou nos 
autos do Processo nº 2020/378617 de 03/06/2020, e
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer PS 158/2021 de 30/09/2021 da 
ProJUr, que se manifestou pela regularidade jurídico-formal do Processo 
administrativo disciplinar - Pad, arquivando-se os autos.
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2020/378617 de 03/06/2020, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de novembro de 2021.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, em Exercício

Protocolo: 731147

Portaria Nº 811/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 794/2021-GaB/dG/Hol 
publicada no doE nº 34.794 de 17/11/2021;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/785848 de 
19/07/2021.
r E S o l V E:
i – alTErar os termos da PorTaria Nº 512/2021 – GaB/dG/Hol, 
excluindo JaMiliE SUElEN doS PraZErES caMPoS, matricula nº 
5890711/1, Nutricionista/Membro Suplente da Equipe Multidisciplinar de 
Terapia Nutricional Enteral e Parenteral do Hospital ophir loyola.
ii – dESiGNar JaMillE JHENiffEr NaSciMENTo fariaS, matricula nº 
5959295/1, Nutricionista/Membro Suplente da referida Equipe.
iii – Permanecer os demais termos e membros contidos na PorTaria Nº 
512/2021 – GaB/dG/Hol conforme segue:

NoMe carGo coNseLHo FUNÇÃo
rafael Maia de Sousa Médico crM 8627 coordenador clínico

Maria cecília Guimarães da Silveira Nutricionista crN 4077 coordenadora Técnica

MeMBros titULares

Victor Ângelo alves da cruz Santos Nutricionista crN 4488 Membro
Sandra Helena Moreira Nutricionista crN 7 161 Membro

Marinéia Porto de oliveira Nutricionista crN 7 126 Membro
daiany do Socorro Mendes Pires Nutricionista crN 1169 Membro

Zilma cuimar ferreira de albuquerque Enfermeira corEN 351245 Membro
cristiane Piteira cardoso farmacêutico crf 7091 Membro

cláudia regina damasceno Santos fisioterapeuta crEfiTo 17083 Membro
Flávia Batista Monteiro Bendelack fonoaudióloga crfa 6861 Membro

MeMBros sUPLeNtes

Jamille Jheniffer Nascimento Farias Nutricionista crN 6377 Suplente
Kamille Martins de oliveira Enfermeira corEN 273563 Suplente

Joana darc da costa cardoso farmacêutico crf 1656 Suplente
Brena Habib Santana Paredes fonoaudióloga 12851 SP/T/Pa Suplente

Thiago augusto Santos de Nazaré fisioterapeuta crEfiTo 55890 Suplente
luiz Nazareno frança de Moura Médico crM 4458 Suplente

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de novembro de 2021.
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, em Exercício

Protocolo: 731157

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
contrato nº 006/2021
data assinatura: 18/11/2021
PaE nº 2021/672646
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de 25% no 
valor contratual (vinte e cinco por cento), cujo objeto é a PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE colETa, TraNSPorTE, arMaZENaMENTo, TraTaMENTo E dES-
TiNaÇÃo fiNal dE rESÍdUoS SÓlidoS, consoante dispõe, respectivamente, o 
artigo 65, inciso i, alínea B, e § 1º, da lei federal n.º 8.666/93.
contratada: PrESErVE colETora dE rESÍdUoS lTda - ME, cNPJ nº 
09.332.562/0001-07
Endereço: Trav. colônia Marupauba, s/n°, Zona rural, Tomé-acú/
Pa, cEP: 68.680-000, Telefone: (91) 3727-1268
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 731080

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 083/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/20201-GP/fScMP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
02/12/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: “aQUiSiÇÃo dE EQUiPoS coM BoMBaS EM coModaTo” para 
fScMP, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de 
referência - anexo i do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
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o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 22 de Novembro de 2021.
Tiago de lima ribeiro
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 730751

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 175/2021
Pae Nº 2021/1118088
data: 19/11/2021
Valor: r$17.532,00
objeto: aquisição emergencial de MaTErial dE coNSUMo - SolUÇÃo a 
BaSE dE ácido PEracÉTico 1500/900PMM, 5l, PH. E ESPUMa dESiNf./
dETErG.; P/ liMP./ dESif, HodP., SPraY, 750Ml
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
Parecer Nº 357/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 19/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda; cNPJ/Mf: 63.872.493/0001-70
ENdErEÇo: Travessa dr. Eneas Pinheiro, 875, cEP:66.087-430, Bairro: 
Pedreira
TElEfoNE: (91) 3276-6675/ (91) 3276-5116
coNTraTada: M.M.loBaTo coM.rEP.lTda; cNPJ/Mf: 05.109.384/0001-07
ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro, KM 23, Nº1331, aGUlHa, diSTriTo 
: icoaraci, cidadE: BElÉM, cEP:66.811-000; TElEfoNE: (91) 2272-700
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 730693
disPeNsa: 176/2021
Pae Nº 2021/964165
data: 19/11/2021
Valor: r$14.220,00
objeto: aquisição emergencial de fENiToÍNa SÓdica 50MG/Ml, SolU-
ÇÃo iNJETáVEl, aMPola dE Vidro iNcolor coM 5Ml.
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
Parecer Nº 359/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 19/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: alfaMEd coMErcial EirEli; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
ENdErEÇo: aV MarQUES dE HErVal, Nº2106, Bairro: Pedreira, Belém/
Pa, cEP:66.087-320
TElEfoNE: (91) 2772-744
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 730812

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 176/2021
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: aquisição emergencial de fENiToÍNa SÓdica 50MG/Ml, SolU-
ÇÃo iNJETáVEl, aMPola dE Vidro iNcolor coM 5Ml.
coNTraTada: alfaMEd coMErcial lTda
data: 19/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 730817
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 175/2021
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: aquisição emergencial de MaTErial dE coNSUMo - SolUÇÃo a 
BaSE dE ácido PEracÉTico 1500/900PMM, 5l, PH. E ESPUMa dESiNf./
dETErG.; P/ liMP./ dESif, HodP., SPraY, 750Ml
coNTraTada: i f S NaSciMENTo & cia lTda; M.M.loBaTo coM.rEP.lTda
data: 19/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 730694

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº  337/2021 – GeaPe/HeMoPa, 07 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a certidão de Nascimento matrícula nº 065656 01 55 2020 
1 01591 146 0729195 13

rESolVE,
  i - conceder licença Paternidade, ao servidor, Jairo augusto américo de 
castro, Técnico em Patologia clínica , matrícula nº 57204708/1, lotado na 
Gerência de Biologia celular e Molecular, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, de acordo com o que dispõe 
o art. 91 da lei 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994, a contar de 09 a 18 de 
setembro de 2020. certidão nº 065656 01 55 2020 1 01591 146 0729195 13
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 731002

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico nº 091/2021
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 221/2021 – aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
30 de março de 2021, torna público que o Processo 2021/958750 - Pregão 
Eletrônico 091/2021, cujo objeto é a aquisição de EQUiPo dE TraNSfUSÃo 
dE SaNGUE coM cÂMara dUPla para atender as necessidades da área 
técnica no Hemocentro coordenador e Hemorrede da fundação Hemopa, 
pelo período de 12 (doZE) meses foi declarada fracaSSada.
os autos do Processo administrativo estão à disposição dos interessados 
na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 19 de novembro de 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 730927

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 950/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rENaTa SoUZa fErrEira coord. ass. Téc./coloG 5909757
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2160,00
observação:  Nº do Processo: 2021/1259937 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 730997

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria N° 585, 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 o Servidor JorGE clETo NUNES fErrEira JUNior – MaTricUla 
Nº 57234748, para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 311/2021 – A.L.PAES BOULHOSA EPP
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE caBoS dE TraNSMiSSÃo MoTor caBEÇoTE 
PErfUrador cÂNUla Para SErra ElÉTrica cirÚrGica, Marca SiSMa-
TEc, ModElo SErraTEc, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fHcGV.
ViGÊNcia: início em 08/11/2021 e término em 05/02/2022.
ProcESSo: 2020/638986
ModalidadE: cotação Eletrônica Nº 64/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 731237
Portaria Nº 601 de 17 de NoVeMBro de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso de suas atribuições que lhes foram conferidas pelo 
decreto Governamental de 19 de junho de 2020, publicado no doE Nº 
34259, de 22 de junho de 2020.
considerando a ausência, por motivo de afastamento legal, da Procuradora 
fundacional Tarcila de Jesus do couto abreu Sarmento.
resolve:
Designar a servidora Ana Amélia Langanke Pedroso, Matrícula nº 5933726-
2,  ocupante do cargo de chefe de Serviço (daS -202-3) , para responder 
interinamente pela assessoria Jurídica desta fundação no período de 16 a 
21.11.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivete Gadelha Vaz
diretora Presidente/fHcGV

Protocolo: 730723
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Portaria N° 560, de 18 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 o Servidor Edney Mendes Pereira – MaTrÍcUla nº 55589787, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 374/2021 – iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 37/2021
coNTraTado: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio, rEPrESENTaÇÃo, iM-
PorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda.
OBJETO: Aquisição de adaptadores flexíveis para circuito de ventilação 
para equipamento da incubadora de transporte da marca fanem, para 
atender a necessidade da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
ProcESSo: 2021/1051805
ViGÊNcia: início em 18/11/2021 e término em 17/03/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 731182
Portaria N° 559, de 18 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 o Servidor Jorge cleto Jr – MaTrÍcUla nº 57234748, para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 373/2021 – iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 36/2021
coNTraTado: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio, rEPrESENTaÇÃo, iM-
PorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda.
oBJETo: aquisição de 64 (sessenta e quatro) unidades de filTro dE ar 
Para iNcUBadora, marca: faNEM, modelo:2186, para atender a deman-
da do setor assistencial UTi Neonatal desta fHcGV, para atender a neces-
sidade do centro cirúrgico da fHcGV
ProcESSo: 2021/941322
ViGÊNcia: início em 18/11/2021 e término em 17/11/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 731194

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
laudo: 024/2021
Nome: aNa caroliNa TraJaNo BorGES dE alMEida
Matrícula: 5900391/ 2
cargo/ lotação: fiSioTEraPEUTa/fPEHcGV
Período: 11/11/2021 a 09/05/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 731087

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 301/21
Nome: TaYMara BarBoSa rodriGUES
Matrícula: 5949341/ 1
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 05/10/2021 a 18/10/2021
laudo: 309/21
Nome: aNa cliVia carValHo rodriGUES
Matrícula: 5960044/ 1
cargo/ lotação: ENfErMEiro/fPEHcGV
Período: 17/10/2021 a 23/10/2021
laudo: 318/21
Nome: SaMirES aVEliNo dE SoUZa fraNca
Matrícula: 5908798/ 2
cargo/ lotação: fiSioTEraPEUTa/fPEHcGV
Período: 05/11/2021 a 09/11/2021
laudo: 322/21
Nome: EdNilZE alVES dE SaNTaNa
Matrícula: 5951747/ 1
cargo/ lotação: aUX. SErVicoS GEraiS/fPEHcGV
Período: 28/10/2021 a 03/11/2021
laudo: 323/21
Nome: PaTricia dE oliVEira SoUZa
Matrícula: 5944098/ 1
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 11/11/2021 a 14/11/2021
laudo: 324/21
Nome: roSa Soraia SalES MoNTEiro

Matrícula: 54181804/ 5
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 11/11/2021 a 17/11/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 731101

coNtrato
.

contrato Nº 366/2021
Valor: r$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais)
objeto: a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para o SErVi-
Ço dE MaNUTENÇÃo corrETiVa daS 05 (ciNco) rEProcESSadoraS 
aUToMaTiZadaS dE HEModialiSadorES, ModElo QUaliTY – 1 Mar-
ca SaUBErN SENdo: TrÊS (03) rEProcESSadoraS aUToMaTiZadaS 
dE HEModialiSadorES QUE SE ENcoNTraM No cENTro dE HEModi-
áliSE MoNTEiro lEiTE, aV. MUNdUrUcUS E; NÚMEro dE SÉriE SQ-
1-1714V2.7, SQ1724V2.7, SQ1726V2.7; dUaS (02) rEProcESSadoraS 
aUToMaTiZadaS dE HEdialiSadorES Na SEdE da fPEHcGV, SiTo À TV 
alfErES coSTa N° 2000, BElÉM-Pará, NÚMEro dE SÉriE SQ1-1722V2.7 
E SQ1-1727V2.7.
data de assinatura: 19/11/2021
Vigência: início em 19/11/2021 e término em 17/02/2021.
dispensa n º 139/2021
orçamento: 2021.
funcional Programática: 10.3021507.8288
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0269, 0261 e/ou 0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: aNToNio c. M. araÚJo E cia lTda - EPP
Endereço: Trav. angustura, nº 3605 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.093-041
Telefone: (91) 3264-0077
E-mail: lucilene.araujo@tecmed-pa.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 731251
contrato Nº 311.2021
objeto: aquisição de 04 (quatro) cabos de Transmissão Motor cabeçote 
Perfurador cânula para Serra Elétrica cirúrgica, marca SiSMaTEc, modelo 
SErraTEc, para uso do centro cirúrgico desta fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
data de assinatura: 08/11/2021
Vigência: início em 08/11/2021 e término em 05/02/2022.
Modalidade: cotação Eletrônica nº 64/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: a. l PaES BoUlHoSa EPP
Endereço: PraÇa carNEiro da rocHa Nº 919, loJa 03 cidadE VElHa
BElÉM/Pa
Telefone (091) 3223-2518
E-mail: arapina@terra.com.br
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 731233
contrato: 374/2021
Objeto: Aquisição de Adaptadores flexíveis para circuito de ventilação para 
equipamento da incubadora de transporte da marca faNEM, para atender a 
necessidade da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor: r$ 2.800,00 (doiS Mil E oiTocENToS rEaiS).
data de assinatura: 18/11/2021.
Vigência início em 18/11/2021 e término em 17/03/2022.
inexigibilidade nº 37/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0149, 0269, 0103
origem do recurso: Estadual
coNTraTado: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio, rEPrESENTaÇÃo, iM-
PorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENTo HoSPiTalarES lTda.
Endereço: Tv. angustura, nº 3145 - Marco.
Belém/Pa - cEP: 66.093-040
Telefone: (91) 3276-6889
E-Mail: licitacao@macedohospitalar.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 731178
contrato: 373/2021
objeto: aquisição de 64 (sessenta e quatro) unidades de filtro de ar para 
incubadora, marca: faNEM, modelo: 2186, para atender a demanda do 
setor de assistencial UTi Neonatal desta fHcGV, da fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor: r$ 12.000,00 (doZE Mil rEaiS).
data de assinatura: 18/11/2021.
Vigência início em 18/11/2021 e término em 17/03/2022.
inexigibilidade nº 36/2021
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fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº. 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0149, 0269, 0103
origem do recurso: Estadual
coNTraTado: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio, rEPrESENTaÇÃo, iM-
PorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENTo HoSPiTalarES lTda.
Endereço: Tv. angustura, nº 3145 - Marco.
Belém/Pa - cEP: 66.093-040
Telefone: (91) 3276-6889
E-Mail: licitacao@macedohospitalar.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 731195

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 118/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de sistema de conexão 
estéril para bolsas de sangue, utilizando lâmina de cobre ou sistema de 
radiofrequência, para um período de 12 meses, com fornecimento de equi-
pamentos em comodato, incluindo assistência técnica/manutenções pre-
ventiva e corretiva, para a realização de procedimento especial nos he-
mocomponentes – fracionamento em unidades pediátricas – em sistema 
fechado na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(FHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o 
qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 03/12/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 731066

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 160/2021
Valor: r$ 8.777,83 (oiTo Mil, SETEcENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E 
oiTENTa E TrÊS cENTaVoS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
Data de Ratificação: 08/11/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103, 0269
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BioSaÚdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda - ME
Endereço: TraVESSa doM roMUaldo dE SEiXaS 427 Vila rEiS Nº 51 
Bairro - UMariZal
BElÉM- Pará
cEP: 66.050-110
Telefone: 91-3241-1150
E-mail: danisilva@biosaudenet.com 
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 730991
dispensa nº 158/2021
Valor r$ 50.000,00 (ciNQUENTa Mil rEaiS)
objeto: aquisição emergencial de coletor de urina sistema fechado com 
bureta para atender a necessidade de pacientes neonatos da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
data de ratificação: 16/11/2021
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 do recurso: 0103,0269, 0261, 0149 e suas respectivas subfontes e 
superavits
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: E.r TriNdadE
Endereço: avenida da republica nº 1525 - centro
SaNTa iZaBEl do Pará – Pará
Telefone: (91) 3014-7418 / 3263-4563 / 3019-2609
E-mail: trimedpa@gmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 730819
dispensa nº 159/2021
Valor r$ 65.980,00 (SESSENTa E ciNco Mil, NoVEcENToS E oiTENTa rEaiS).
objeto: aquisição emergencial de mobiliários para atender as necessidades 
da agência Transfusional, laboratório e Hemodinâmica da fundação públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.

data de Ratificação: 19/11/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0103,0269.
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: PErEira caBral coMÉrcio lTda
Endereço: aVENida alciNdo cacEla Nº 2508
BElÉM – Pará
Telefone: (91) 98011-2283
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 731088
dispensa nº 159/2021
Valor r$ 66.285,00 (SESSENTa E SEiS Mil, dUZENToS E oiTENTa E ciNco rEaiS).
objeto: aquisição emergencial de mobiliários para atender as necessidades 
da agência Transfusional, laboratório e Hemodinâmica da fundação públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Data de Ratificação: 19/11/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0103,0269.
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: alMEida BraSil coMÉrcio E iNdÚSTria EirEli-EPP
Endereço: aVENida cEará Nº 526 – caNUdoS
BElÉM – Pará
Telefone: (91) 3274-3431 / 3246-1997
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 731090

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 578, de 12 de NoVeMBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de SaloME aParEcida 
PiNTo SoarES doS SaNToS, matrícula funcional nº 54193804/ 1, MEdi-
co, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 700,00 
(SETEcENToS rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta institui-
ção. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 731070

.

.

diÁria
.

diÁria
rESUMo da PorTaria Nº 602 dE 17 dE NoVEMBro dE 2021
Nº de diárias: 1 (Uma)
origem: Belém/ Pa
destino: Nova Esperança do Piriá/Pa
Período: 08/11/2021.
objetivo: conduzir o paciente francisco ferreira de Souza romão
54194543/ 1 e 3– EliZaBETH daS dorES SilVa – aSSiSTENTE Social
5892420/ 1–rodriGo NEVES BiTTENcoUrT– MoToriSTa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 731073

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 600, de 17 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 decreto 
de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
PaE:2021/1079254
rESolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora abaixo relacionada, lotada 
na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, referente 
ao mês de OUTUBRO/2021, a fim de ajuste funcional.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021 

MatricULa NoMe PerÍodo
57188628 1 roSilENE PErEira aMaral 01/10/2021 30/10/2021

     

 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 731069
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oUtras MatÉrias
.

termo aditivo: 1°
data da assinatura: 19/11/2021
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Realinhamento dos valores unitário e total do item objeto da 
ARP nº 51/2021, em decorrência de reequilíbrio econômico-financeiro, de 
acordo com o previsto no art. 65, ii, alínea “d” da lei nº 8.666/93.
ata de registro de Preços nº 51/2021
contratado: ViTTalMEd ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: aVENida SENador lEMoS, Nº 791 Ed. SÍNTESE PlaZa, SalaS 
2006 E 2007
BElÉM - Pará
cep: 66.050-591
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 731067
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome : MarKUS aBEl coSTa TEiXEira
Matrícula: 5829917/ 2
cargo:/lotação: aUX.adMiNiSTraTiVo/ fPEHcGV
Período: 01/11/2021 a 08/11/2021
Grau de parentesco: MaE
N° da certidão: 067595 01 55 2021 4 00504 085 0188518 61
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 731082

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 499 de 12 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 27 À 28/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 482 de 26 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HGP - HoSPiTal GEral da cidadE dE PalMaS - To.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): PalMaS/To
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 23 À 24/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 494 de 12 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 2.0 diária
PErÍodo: dE 13 À 14/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 498 de 12 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 26/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 480 de 26 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PorTo diaS da cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.

oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 4.5 diária
PErÍodo: dE 14 À 18/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 504 de 16 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal oNcolÓGico iNfaNTil ocTáVio loBo da 
cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 30/10 À 02/11/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 502 de 16 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfEr-
MaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 29/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 503 de 16 de NoVeMBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal oPHir loYola Na cidadE dE BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Maria dENi da SilVa NaSciMENTo  – MaT. 57206629, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 30/10 À 02/11/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 470 de 25 de oUtUBro de 2021
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo dESTE Hrca coM Placa: ofM-2329 Mo-
dElo aMBUlÂNcia doBlÔ, Para EXEcUTar MaNUTENÇÃo corrETiVa 
No ar-coNdicioNado EM oficiNa ESPEcialiZada Na cidadE dE rE-
dENÇÃo – Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 13/10/2021
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 730745

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria Nº 0104/2021-dir/Hrs de 19 de NoVeMBro de 2021
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210 / 2021 de 08 
de fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021 e tendo 
em vista as instruções contidas no decreto nº 2819 de 06 de setembro de 
1994 com base no art. 145 da lei 5.810/94, que disciplina a concessão de 
diárias em missão oficial do Estado e obtenção de capacitação profissional.
rESolVE:
coNcEdEr 1/2 (meia) diária ao servidor abaixo listado pelo deslocamento 
do município de SaliNÓPoliS para o município de BElÉM, com o objetivo 
de conduzir veículo administrativo oficial, de Placa NSH4338, o qual passa-
rá por serviços de manutenção preventiva e corretiva, em oficina localizada 
no município de Belém no dia 22 de novembro de 2021.

serVidor carGo cPF

aNToNio Maria da SilVa MoToriSTa 399.357.442-72

Publique-Se, registre-Se E cumpra-Se
Salinópolis, 19 novembro de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 730763
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 016/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de Habilitação. as empresas 
coNSaN ENGENHaria lTda., coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli 
- EPP, coPEM coNSTrUTora ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS 
S/a., JS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP e TÉcNica ENGENHaria 
lTda foram consideradas HaBiliTadaS. a partir da data desta publicação, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. 
cópia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-
se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de 
licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza 
– Belém/Pa. Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde 
já convocadas para a data de 02/12/2021, às 09h00min, para abertura 
e julgamento das propostas de preços relativos à Tomada de Preço 
n°016/2021.
Belém, 19 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l – SETraN

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 019/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
019/2021 – SETraN.
Vencedora: JS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda – EPP.
Valor: r$ 2.395.385,24.
Belém, 19 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 022/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
022/2021 – SETraN.
Vencedora: MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS lTda.
Valor: r$ 2.706.653,29.
Belém, 19 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 023/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
023/2021 – SETraN.
Vencedora: coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli – EPP.
Valor: r$ 1.959.115,38.
Belém, 19 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 029/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de Habilitação. as empresas 
coNSaN ENGENHaria lTda., JEPENGE ENGENHaria E coNSUlToria 
EirEli, JS coNSTrUÇÃo E SErViÇo lTda, MMdJESUS coNSTrUTora E 
SErViÇoS lTda - EPP e TÉcNica ENGENHaria lTda. foram consideradas 
HaBiliTadaS e a empresa cÍrio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda – EM 
rEcUPEraÇÃo JUdicial, foi considerada iNaBiliTada. a partir da data 
desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recursos. cópia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, 
encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente 
de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – 
Souza – Belém/Pa. Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam 
desde já convocadas para a data de 02/12/2021, às 11h00min, para 
abertura e julgamento das propostas de preços relativos à Tomada de 
Preço n°029/2021.
Belém, 19 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l – SETraN

Protocolo: 731303

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

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

e decreto estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço glo-
bal - regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de dispu-
ta: aberto e fechado
Número: 011/2021-cPH - Processo nº 2021/1253760
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a Execução de serviços de 
reparo das estacas de atracação do flutuante de embarque e desembarque 
do Terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto, para atender 
a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 14/12/2021 (terça-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo de-
odoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém 
– Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@
cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101
Valor global estimado: r$314.013,11
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 730743

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 390 de 19 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
rESolVE:
iNTErroMPEr a contar de 19/11/2021, a designação do servidor caSSio 
GaBriEl alMEida coUTo, matrícula nº6045575/ 3, designado pela 
PorTaria N° 280 de 27 de agosto de 2021, publicada no doE nº 34.685 
de 30.08.2021, para responder pelo cargo vago de chefe de Gabinete, em 
virtude da nomeação publicada no doE nº 34.770 de 19.11.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- SEdaP

Protocolo: 731221

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro de PreÇos sedaP/srP 

N° 014/2021
após a adjudicação da Pregoeira no Pregão Eletrônico SrP n.º 
00014/2021-SEdaP/Pa, tipo MENor PrEÇo Por loTE e iTENS, referente 
ao processo licitatório PaE n.º 2021/367062 - SEdaP/Pa, esta autoridade 
Homologadora decide HoMoloGar o resultado do aludido certame, con-
forme discriminado abaixo:
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oBJETo : rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E MaTEriaiS dE EQUiPaMENToS aGroPEcUárioS: 
SEMENTES E MUdaS, fErTiliZaNTES orGÂNicoS E MiNEral, dEfENSiVoS aGrÍcolaS, MaTErial Para aMBiENTE 

ProTEGido, MaTErial Para irriGaÇÃo, fErraMENTaS aGrÍcolaS E MaTErial rEProdUTiVo.
GrUPo 02 - FerraMeNtas
lUiZ SilVa BEZErra– cNPJ: 42.663.083/0001-49

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

19 212366-
5

aNciNHo coM caBo dE Ma-
dEira E 12 dENTES dE fErro. UNd 100 r$ 22,00 r$ 2.200,00

20 132557-
4

Pá TraNSPlaNTadora, 
26cM, caBo EM MadEira Para 

JardiM
UNd 12 r$ 23,19 r$ 278,28

21 132557-
4

ENXada - ParTE METálica 
coM larGUra X alTUra: 305 X 
248 MM. larGa coM olHo dE 
38MM E caBo dE MadEira.

UNd 33 r$ 64,64 r$2.133,12

22 197647-
8

ENXada EM aÇo  coM 29X22 
cM coM caBo EM MadEira. 

125cM
UNd 300 r$ 44,00 r$13.200,00

23 197646-
0

ENXada EM aÇo coM 21X21 
cM coM caBo EM MadEira. UNd 122 r$28,00 r$ 3.416,00

24 007572-
8

ENXada MaTErial aÇo SaE 
1070, 2,5 liBraS, larGUra 153 
MM, alTUra 178 MM coM caBo 

dE MadEira

UNd 400 r$46,43 r$ 18.572,00

25 173262-
5

ENXada MaTErial aÇo SaE 
1070, 2 ½ liBraS, 296 MM E 
alTUra 83MM, coM caBo dE 

MadEira

UNd 500 r$ 64,64 r$ 32.320,00

26 125831-
1

ENXada aNTifaiScaNTE coM 
caBo dE MadEira UNd 500 r$ 37,89 r$ 18.945,00

27 212236-
7

TErÇado EM aÇo 16” coM 
BaiNHa, caBo EM PoliPro-

PilENo
UNd 300 r$ 44,54 r$ 13.362,00

28 114670-
0 Pá dE Pico – 330MMX350MM UNd 112 r$ 37,00 r$ 4.144,00

29 169869-
9

Pá dE Pico - ParTE METálica 
coM larGUra X alTUra: 225 

X 295 MM E coM caBo dE 
MadEira.

UNd 33 r$ 40,68 r$ 1.342,44

30 210993-
0

PENEira Para arEia, EM Po-
liProPilENo, MalHa 8, fio 28 

(0,36MM) diaMETro 56cM
UNd 150 r$ 27,00 r$ 4.050,00

31 207009-
0

TErÇado lÂMiNa dE aÇo 
58cM, 23” E caBo EM MadEira UNd 172 r$ 30,00 r$ 5.160,00

32 014283-
2

TESoUra ProfiSSioNal Para 
Poda, Toda EM aÇo iNoX, 
MÉdia, coM 12”, coM caBo 

dE aÇo

UNd 10 r$ 25,45 r$ 254,50

33 118610-
8

TrENa loNGa, fiTa dE fiBra 
dE Vidro, arco aBErTo, coM-
PriMENTo dE 50M, dE acordo 

coM a NBr 10124.

UNd 100 r$ 70,06 r$  7.006,00

   Valor ToTal do GrUPo    r$126.383,34 
 

GrUPo 03 – MateriaL Para a coNstrUÇÃo rUraL

J.c. Prado coMÉrcio EirEli – cNPJ 21.254.778/0001-05 

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

34 209524-6 cal HidraTada (PacoTE 
dE 8 KG) PcT 28 r$  

10,00 r$  280,00

35 213410-1 liMiTador dE GraMa, coM 
Borda PVc, UV  11,5cMX10M UNd 180 r$ 25,00 r$ 4.500,00

36 208329-9
ESTiBilador E PlaSTi-

ficador lÍQUido Para 
arGaMaSSa.

frc 48 r$  
13,00 r$  624,00

37 167065-4
KiT fErraMENTa (MarTElo, 

SErroTE, TrENa; láPiS car-
PiNTEiro, liNHa, ESQUadro

UNd 12 r$ 
122,00 r$  1.464,00

38 064662-8
TiNTa acrilica, SEMi-Bri-
lHo, EXTErNo-iNTErNo, 

BraNco GElo, 18l
laTa 24 r$ 

251,80 r$  6.043,20

39 097383-1 liXa P/ MadEira, N° 50 UNd 100 r$ 0,75 r$ 75,00

40 212322-3
PiNcEl cHaTo, cUrTo, SEda 

NaTUral, cUrVaS, Nº5, caBo 
EM MadEira

UNd 24 r$ 3,00 r$ 72,00

41 048025-8 rolo dE lÃ dE 15 cM UNd 24 r$ 7,00 r$ 168,00

42 032237-7 rolo dE lÃ dE 23 cM UNd 12 r$ 10,00 r$ 120,00

43 005362-7 SolVENTE Para TiNTaS 1l laTa 12 r$ 15,00 r$ 180,00

44 027383-0 TiNTa olEo, iNTErNo/EX-
TErNo, aMarElo Gl 12 r$  

63,55 r$ 762,60

45 027383-0 TiNTa olEo, iNTErNo/EX-
TErNo, aZUl Gl 12 r$ 63,55 r$ 762,60

46 096148-5 TiNTa a BaSE dE rESiNa 
alQUidica BraNca Gl 24 r$  

88,00 r$ 2.112,00

47 099865-6 TiNTa a BaSE dE rESiNa 
alQUidica / laraNJa Gl 12 r$  

88,00 r$ 1.056,00

48 206950-4
TiNTa acrilica a BaSE 

d’aGUa, Para PiSo, iNTErNo/
EXTErNo, corES diVErSaS

Gl 24 r$  
58,00 r$ 1.392,00

49 1911907-
5 TiNTa SPraY (aNEXo iii) UNd 150 r$  

16,00 r$ 2.400,00

50 191907-5 TiNTa a BaSE dE rESiNa al-
QUidica/VErdE BrilHaNTE UNd 12 r$  

86,25 r$ 1.035,00

51 095395 TiNTa a BaSE dE rESiNa 
alQUidica/VErMElHa UNd 12 r$  

86,25 r$  1.035,00

   Valor ToTal do GrUPo    r$ 24.081,40
 

GrUPo 06  – MateriaL Para a coNstrUÇÃo rUraL – 
FerraGeM

BZ coMErcio E SErViÇoS EirEli – cNPJ 41.278.336/0001-06

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr 
UNT Vlr ToTal

60 157405-
1

araME farPado GalVaNiZa-
do, 1,88MM  rolo coM 500M rolo 200  r$ 

332,00 r$ 66.400,00

61 210245-
5

araME rEcoZido BWG18, 
1,25MM KG 10.000 r$ 

27,93 r$ 279.300,00

62 005392-
9

GraMPo EM fErro, Para 
CERCA, 10/12, SACO COM 1 kg Sc 17 r$ 

22,79  r$ 387,43

63 099073-
6

TEla EM araME 19 mm, 
1,30M dE larGUra. M 9.000 r$ 

27,25 r$ 245.250,00

64 099828-
1 PrEGo EM aÇo, 2 X 12” KG 63 r$ 

25,63 r$ 1.614,69

65 082544-
1 PrEGo EM aÇo, 3 X 9” KG 80 r$ 

25,46 r$ 2.036,80

66 203392-
5

PrEGo GalVaNiZado, 17 
X 21” KG 60 r$ 

22,31 r$ 1.338,60

67 005267-
1 “PrEGo EM fErro, 18 X 35” KG 60 r$ 

27,67 r$ 1.660,20

68 187555-
8 PrEGo GalVaNiZado, 3X9” KG 30  r$ 

20,10 r$ 603,00

69 144577-
4 PrEGo EM fErro, 15X15” KG 30  r$ 

23,93 r$ 717,90

70 203392-
5

“PrEGo EM Para TElHa TiPo 
ardoX (corPo ESPirado), 

18 X 15”
KG 66  r$ 

23,08 r$ 1.523,28

71 005267-
1

PrEGo EM alUMiNio, 
2,5X12” KG 36  r$ 

16,00 r$ 576,00

72 187555-
8

PrEGo GalVaNiZado, 
TElHEiro, coM arrUEla EM 

BorracHa, 18X36”
KG 5  r$ 

14,00 r$ 70,00

  Valor ToTal do GrUPo     r$ 601.477,90

GrUPo 20 – MateriaL reProdUtiVo NitroGÊNio LÍQUido

BZ coMErcio E SErViÇoS EirEli – cNPJ 41.278.336/0001-06

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

164 170006-
5

coNEcTor iNicial, EM PlaSTi-
co, 4MM, Para MicroTUBo UNd 1.188 r$ 1,14 r$  1.354,32

165 213504-
5

coNEcTor iNicial, coM rE-
GiSTro Para TUdo PoliETilENo 

(PErB), 16MM
UNd 2.000 r$ 0,93 r$  1.860,00

166 187975-
8 fiM dE liNHa TiPo oiTo, 16MM UNd 2.000 r$ 1,90 r$ 3.800,00

167 207858-
9

MicroaSPErSor iNVErTido, 
PVc, roSca 1,2”, 60l/H E 3,5M 

dE raio
UNd 50.000 r$ 4,58 r$229.000,00

168 213521-
3

filTro diSco 1.1/2”, coM 120 
MESH, VZ 10.000l/H, Para SiSTE-

Ma dE irriGaÇÃo
UNd 40 r$  96,60 r$  3.864,00

169 213505-
1

filTro diSco 1.1/2”, coM 120 
MESH, VZ 10.000l/H, Para SiSTE-

Ma dE irriGaÇÃo
UNd 60 r$ 90,00 r$  5.400,00

170 108497-
6

UNiÃo coM roSca Para 
SaNTENo i UNd 720 r$ 24,27 r$ 17.474,40
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171 187974-
0

aNEl dE VEdaÇÃo, BilaBial 
(cHUla), dE 16MM  UNd 2.000 r$ 0,63 r$ 7.230,00

   Valor ToTal do GrUPo    r$264.012,72  

BZ coMErcio E SErViÇoS EirEli  ToTal  r$  865.490,62

GrUPo 07 – MateriaL reProdUtiVo - Materiais

VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli cNPJ 09.049.833/0001-11

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

73 208825-8
aPlicador dE SÊMEN, 

UNiVErSal, EM aÇo iNoX, 
44cM

UNd 3.000 r$  
195,34

r$  
586.020,00

74 213306-7
diSPoSiTiVo iNTraVaGiNal 
BoViNo, ProGESToroNa, 

0,5G, c/10 aPlicador
PcT 3.000 r$  

202,30 r$ 606.900,00

75 146432-9

BaiNHaS (fraNcESa) dES-
carTáVEiS Para aPlicador 
dE SÊMEN BoViNo. (PacoTE 

coM 50 UNidadES)

PcT 12.000 r$28,30 r$  
339.600,00

76 208848-7
caiXa orGaNiZadora Pra 
iNSEMiNador, EM METal, 

51cMX15cMX16cM
UNd 1.500 r$161,63 r$  

242.445,00

77 152379-1

corTador dE PalHETaS 
dE SÊMEN coNfEccioNado 
EM PláSTico E coM lÂMiNa 

dE aÇo.

UNd 3.000 r$ 45,44 r$ 136.320,00

78 201443-2

lUVaS ESPEciaiS loNGaS 
Para PalPaÇÃo rETal E 

iNSEMiNaÇÃo arTificial, 
TiPo flEX. (caiXa coM 100 

UNidadES) - (caiXa coM 100 
UNidadES)

caiXa 1.500 r$84,80 r$  
127.200,00

79 208896-7
TErMÔMETro diGiTal, 

VETEriNário, iMErSiVo, 35 
a 37º cElSiUS

UNd 3.000 r$44,48 r$  
133.440,00

  Valor ToTal do GrUPo     r$ 
2.171.925,00 

 

Lote 12 – seMeNtes de FrUtiFeras - eXcLUsiVo Me e ePP

VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli cNPJ 09.049.833/0001-11

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

93 213493-
4

SEMENTE dE MaMÃo SUNriSE 
coM 50 G. ENV 40 r$350,00 r$14.000,00

94 213438-
1

SEMENTE dE MaracUJá, Va-
riEdadES Sol do cErrado oU 

rUBi do cErrado, 50 G.
ENV 40 r$282,47 r$11.298,80

   Valor ToTal do GrUPo    r$  25.298,80
 

VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli
cNPJ 09.049.833/0001-11

iTEM
185 065632-1

BoTiJÃo crioGÊNico coM caPa-
cidadE MÍNiMa dE 20 liTroS 
E caPa ProTETora da TaMPa, 
coNTENdo 6 (SEiS) caNEcaS E 
10 (dEZ) racKS (coMPaTÍVEiS 
coM PalHETaS dE 0,25 Ml) Por 

caNEca.

UNd 1.500 r$ 
3.764,83

r$ 
5.647.245,00  

VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli  ToTal  r$  7.844.468,80
 

GrUPo 10 – MateriaL reProdUtiVo - Materiais - 
eXcLUsiVo Me e ePP 

JUliaNE SaNToS PErEira cNPJ Nº 41.679.931/0001-45

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr 
UNT Vlr ToTal

87 212300-
2

SEriNGa HiPodErMica, 
dEScarTaVEl, SEM aGUlHa, 5Ml, 

Bico lUEr SliP
UNd 90.000 r$ 

0,18 r$16.200,00

88 184097-
5

SEriNGa, dEScarTaVEl, SEM 
aGUlHa, 3Ml UNd 90.000  r$ 

0,18 r$ 16.200,00

  Valor ToTal do GrUPo    r$ 32.400,00

GrUPo 11 – seMeNtes de cULtUras aLiMeNtares

frEdErico di SalVo EPP cNPJ 09.325.167/0001-05

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr 
UNT Vlr ToTal

89 213324-
5

SEMENTE dE arroZ BrS 
ESMEralda. EMBalaGEM EM  

Saco dE PaPEl TiPo KrafT MUl-
Tifoliado coM 3 folHaS coM 
20 KG, coNTENdo aS ESPEcifi-
caÇÕES do loTE. aS SEMENTES 
dEVErÃo SEr daS caTEGoriaS 
c1, c2, S1 oU S2; coNforME 
EXiGido PEla lEGiSlaÇÃo 

EM ViGor do MiNiSTÉrio da 
aGricUlTUra, PEcUária E 
aBaSTEciMENTo - MaPa

KG 35.000 r$ 5,97 r$ 208.950,00

90 208358-
2

SEMENTE dE arroZ BrS 
SErTaNEJo. EMBalaGEM EM  

Saco dE PaPEl TiPo KrafT MUl-
Tifoliado coM 3 folHaS coM 
20 KG, coNTENdo aS ESPEcifi-
caÇÕES do loTE. aS SEMENTES 
dEVErÃo SEr daS caTEGoriaS 
c1, c2, S1 oU S2; coNforME 
EXiGido PEla lEGiSlaÇÃo 

EM ViGor do MiNiSTÉrio da 
aGricUlTUra, PEcUária E 
aBaSTEciMENTo – MaPa

KG 35.000 r$ 5.99 r$ 209.650,00

91 186649-
4

SEMENTE dE MilHo VariEdadE 
Br 106  . EMBalaGEM EM  Saco 
dE PaPEl TiPo KrafT  MUlTifo-
liado coM 3 folHaS coM 20 KG 

, coNTENdo aS ESPEcifica-
ÇÕES do loTE . aS SEMENTES 

dEVErÃo SEr daS caTEGoriaS 
c1, c2 , S1 oU S2; coNforME 

EXiGido PEla lEGiSlaÇÃo 
EM ViGor do MiNiSTÉrio da 

aGricUlTUra, PEcUária E 
aBaSTEciMENTo – MaPa

KG 50.000 r$ 
15.98 r$ 799.000,00

92 058184-
4

SEMENTE dE MilHo VariEdadE  
BrS Sol da MaNHÃ  . EMBala-
GEM EM  Saco dE PaPEl TiPo 
KrafT  MUlTifoliado coM 3 

folHaS coM 20 KG , coNTENdo 
aS ESPEcificaÇÕES do loTE . 

aS SEMENTES dEVErÃo SEr daS 
caTEGoriaS c1, c2 , S1 oU S2; 
coNforME EXiGido PEla lEGiS-
laÇÃo EM ViGor do MiNiSTÉ-

rio da aGricUlTUra, PEcUária 
E aBaSTEciMENTo – MaPa

KG 50.000 r$  8.93 r$ 446.500,00

   Valor ToTal do GrUPo    r$1.664.100,00

GrUPo 13 – seMeNtes de LeGUMiNosas e de GirassoL- 
eXcLUsiVo Me e ePP

TEca TEcNoloGia E coMErcio lTda cNPJ 11.163.447/001-06

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

95 213442-
0

SEMENTE dE croTálaria 
JUNcEa, coM 20 KG. Saco 6  r$ 

588,12 r$ 3.528,72

96 213455-
1

SEMENTE dE croTálaria 
SPEcTaBiliS KG 120 r$ 19,88 r$ 2.385,60

97 213428-
4

SEMENTE dE fEiJÃo-dE-Por-
co, coM 20 KG PcT 6 r$ 321,50 r$1.929,00

98 213434-
9

SEMENTE dE fEiJÃo GUaNdU, 
coM 20 KG. PcT 6 r$140,00 r$ 840,00

99 211107-
1 SEMENTE GiraSol KG 120 r$60,25 r$ 7.230,00

   Valor ToTal do GrUPo     r$ 15.913,32 
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TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda
cNPJ Nº 11.163.447/0001-06

iTENS
181

014519-
0

calcário doloMÍTico 
coM No MoNiMo 80% dE 
PrNT, EM Saca dE 25 KG

 

KG 1.250.000 r$
1,13

r$  
1.412.500,00

183 206525-
8

adUBo foliar EM PÓ, fEr-
TiliZaNTE MiNEral MiSTo, 
coM 5% dE NiTroGÊNio 

(N), 12% dE fÓSforo 
(P2o5), 18% dE PoTáSSio 

(K2o), 5% dE ENXofrE 
(S), 2% dE cálcio (ca), 
2,5% dE MaGNÉSio (MG), 

1,5% dE Boro (B), 0,5% dE 
coBrE (cU), 0,1% dE fErro 

(fE), 0,5% dE MaNGaNÊS 
(MN), 0,2% dE MoliBdÊNio 
(Mo) E 4% dE ZiNco (ZN), 

EM SacoS dE 2KG.

KG 500 r$ 
64,00 r$  32.000,00

186 097195-
2

PiNÇa aNaTÔMica, rETa, 
SErrilHada, 18cM UNd 1500 r$

30,86 r$  46.290,00

189 082518-
2 MilHo EM GrÃoS, 50 KG. Saco 600 r$

140,03 r$  84.018,00

      r$  
1.574.808,00

 TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda ToTal r$  1.590.721,32
  Valor ToTal daS aTaS r$  12.147.645,48
1. o fornecimento acima será realizado no período de 12 (doze) meses, 
durante a vigência da ata de registro de Preços.
2. ao Pregoeiro e demais Membros da Equipe de apoio para conhecimento 
e demais providências cabíveis.
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinen-
tes.
Belém/Pa, 16 de novembro de 2021.
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - in-
terino
Homologador SEdaP

Protocolo: 730759

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Para reGistro de PreÇos sedaP/srP 

N° 014/2021
 a Pregoeira da Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário 
e da Pesca, no uso de suas atribuições conforme portaria nº 254, publi-
cada no doE de 13 de agosto de 2021, e ainda considerando a análise 
do resultado do Pregão Eletrônico SrP n.º 014/2021-SEdaP/Pa, tipo ME-
Nor PrEÇo Por loTE e iTENS, referente ao processo licitatório PaE n.º 
2021/367062 – SEdaP/Pa decide adJUdicar o resultado do aludido cer-
tame, conforme discriminado abaixo:

oBJETo : rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E MaTEriaiS dE EQUiPaMENToS aGroPEcUárioS: 
SEMENTES E MUdaS, fErTiliZaNTES orGÂNicoS E MiNEral, dEfENSiVoS aGrÍcolaS, MaTErial Para aMBiENTE 

ProTEGido, MaTErial Para irriGaÇÃo, fErraMENTaS aGrÍcolaS E MaTErial rEProdUTiVo.
GrUPo 02 - FerraMeNtas
lUiZ SilVa BEZErra– cNPJ: 42.663.083/0001-49

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

19 212366-5
aNciNHo coM caBo dE 

MadEira E 12 dENTES dE 
fErro.

UNd 100 r$ 22,00 r$ 2.200,00

20 132557-4
Pá TraNSPlaNTadora, 

26cM, caBo EM MadEira 
Para JardiM

UNd 12 r$ 23,19 r$ 278,28

21 132557-4

ENXada - ParTE METálica 
coM larGUra X alTUra: 

305 X 248 MM. larGa coM 
olHo dE 38MM E caBo dE 

MadEira.

UNd 33 r$ 64,64 r$2.133,12

22 197647-8
ENXada EM aÇo  coM 

29X22 cM coM caBo EM 
MadEira. 125cM

UNd 300 r$ 44,00 r$13.200,00

23 197646-0 ENXada EM aÇo coM 21X21 
cM coM caBo EM MadEira. UNd 122 r$28,00 r$ 3.416,00

24 007572-8

ENXada MaTErial aÇo SaE 
1070, 2,5 liBraS, larGUra 

153 MM, alTUra 178 MM coM 
caBo dE MadEira

UNd 400 r$46,43 r$ 18.572,00

25 173262-5

ENXada MaTErial aÇo SaE 
1070, 2 ½ liBraS, 296 MM E 
alTUra 83MM, coM caBo dE 

MadEira

UNd 500 r$ 64,64 r$ 32.320,00

26 125831-1 ENXada aNTifaiScaNTE 
coM caBo dE MadEira UNd 500 r$ 37,89 r$ 18.945,00

27 212236-7
TErÇado EM aÇo 16” coM 

BaiNHa, caBo EM PoliPro-
PilENo

UNd 300 r$ 44,54 r$ 13.362,00

28 114670-0 Pá dE Pico – 
330MMX350MM UNd 112 r$ 37,00 r$ 4.144,00

29 169869-9

Pá dE Pico - ParTE METáli-
ca coM larGUra X alTUra: 
225 X 295 MM E coM caBo 

dE MadEira.

UNd 33 r$ 40,68 r$ 1.342,44

30 210993-0

PENEira Para arEia, EM 
PoliProPilENo, MalHa 8, 
fio 28 (0,36MM) diaMETro 

56cM

UNd 150 r$ 27,00 r$ 4.050,00

31 207009-0
TErÇado lÂMiNa dE 

aÇo 58cM, 23” E caBo EM 
MadEira

UNd 172 r$ 30,00 r$ 5.160,00

32 014283-2

TESoUra ProfiSSioNal 
Para Poda, Toda EM aÇo 

iNoX, MÉdia, coM 12”, coM 
caBo dE aÇo

UNd 10 r$ 25,45 r$ 254,50

33 118610-8

TrENa loNGa, fiTa dE 
fiBra dE Vidro, arco 

aBErTo, coMPriMENTo dE 
50M, dE acordo coM a NBr 

10124.

UNd 100 r$ 70,06 r$  7.006,00

   Valor ToTal do GrUPo    r$126.383,34 
 

GrUPo 03 – MateriaL Para a coNstrUÇÃo rUraL

J.c. Prado coMÉrcio EirEli – cNPJ 21.254.778/0001-05 

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

34 209524-6 cal HidraTada (PacoTE 
dE 8 KG) PcT 28 r$  

10,00 r$  280,00

35 213410-1 liMiTador dE GraMa, coM 
Borda PVc, UV  11,5cMX10M UNd 180 r$ 25,00 r$ 4.500,00

36 208329-9
ESTiBilador E PlaSTi-

ficador lÍQUido Para 
arGaMaSSa.

frc 48 r$  
13,00 r$  624,00

37 167065-4
KiT fErraMENTa (MarTElo, 

SErroTE, TrENa; láPiS car-
PiNTEiro, liNHa, ESQUadro

UNd 12 r$ 
122,00 r$  1.464,00

38 064662-8
TiNTa acrilica, SEMi-Bri-
lHo, EXTErNo-iNTErNo, 

BraNco GElo, 18l
laTa 24 r$ 

251,80 r$  6.043,20

39 097383-1 liXa P/ MadEira, N° 50 UNd 100 r$ 0,75 r$ 75,00

40 212322-3
PiNcEl cHaTo, cUrTo, SEda 

NaTUral, cUrVaS, Nº5, caBo 
EM MadEira

UNd 24 r$ 3,00 r$ 72,00

41 048025-8 rolo dE lÃ dE 15 cM UNd 24 r$ 7,00 r$ 168,00

42 032237-7 rolo dE lÃ dE 23 cM UNd 12 r$ 10,00 r$ 120,00

43 005362-7 SolVENTE Para TiNTaS 1l laTa 12 r$ 15,00 r$ 180,00

44 027383-0 TiNTa olEo, iNTErNo/EXTEr-
No, aMarElo Gl 12 r$  

63,55 r$ 762,60

45 027383-0 TiNTa olEo, iNTErNo/EXTEr-
No, aZUl Gl 12 r$ 63,55 r$ 762,60

46 096148-5 TiNTa a BaSE dE rESiNa 
alQUidica BraNca Gl 24 r$  

88,00 r$ 2.112,00

47 099865-6 TiNTa a BaSE dE rESiNa 
alQUidica / laraNJa Gl 12 r$  

88,00 r$ 1.056,00

48 206950-4
TiNTa acrilica a BaSE 

d’aGUa, Para PiSo, iNTErNo/
EXTErNo, corES diVErSaS

Gl 24 r$  
58,00 r$ 1.392,00

49 1911907-
5 TiNTa SPraY (aNEXo iii) UNd 150 r$  

16,00 r$ 2.400,00

50 191907-5 TiNTa a BaSE dE rESiNa al-
QUidica/VErdE BrilHaNTE UNd 12 r$  

86,25 r$ 1.035,00

51 095395 TiNTa a BaSE dE rESiNa 
alQUidica/VErMElHa UNd 12 r$  

86,25 r$  1.035,00

   Valor ToTal do GrUPo    r$ 24.081,40
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GrUPo 06  – MateriaL Para a coNstrUÇÃo rUraL – 
FerraGeM

BZ coMErcio E SErViÇoS EirEli – cNPJ 41.278.336/0001-06

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr 
UNT Vlr ToTal

60 157405-
1

araME farPado GalVa-
NiZado, 1,88MM  rolo 

coM 500M
rolo 200  r$ 

332,00 r$ 66.400,00

61 210245-
5

araME rEcoZido BWG18, 
1,25MM KG 10.000 r$ 

27,93 r$ 279.300,00

62 005392-
9

GraMPo EM fErro, 
Para cErca, 10/12, Saco 

COM 1 kg
Sc 17 r$ 

22,79  r$ 387,43

63 099073-
6

TEla EM araME 19 mm, 
1,30M dE larGUra. M 9.000 r$ 

27,25 r$ 245.250,00

64 099828-
1 PrEGo EM aÇo, 2 X 12” KG 63 r$ 

25,63 r$ 1.614,69

65 082544-
1 PrEGo EM aÇo, 3 X 9” KG 80 r$ 

25,46 r$ 2.036,80

66 203392-
5

PrEGo GalVaNiZado, 
17 X 21” KG 60 r$ 

22,31 r$ 1.338,60

67 005267-
1

“PrEGo EM fErro, 18 
X 35” KG 60 r$ 

27,67 r$ 1.660,20

68 187555-
8

PrEGo GalVaNiZado, 
3X9” KG 30  r$ 

20,10 r$ 603,00

69 144577-
4 PrEGo EM fErro, 15X15” KG 30  r$ 

23,93 r$ 717,90

70 203392-
5

“PrEGo EM Para TElHa 
TiPo ardoX (corPo ESPi-

rado), 18 X 15”
KG 66  r$ 

23,08 r$ 1.523,28

71 005267-
1

PrEGo EM alUMiNio, 
2,5X12” KG 36  r$ 

16,00 r$ 576,00

72 187555-
8

PrEGo GalVaNiZado, 
TElHEiro, coM arrUEla EM 

BorracHa, 18X36”
KG 5  r$ 

14,00 r$ 70,00

  Valor ToTal do GrUPo     r$ 601.477,90
 

GrUPo 20 – MateriaL reProdUtiVo NitroGÊNio LÍQUido
BZ coMErcio E SErViÇoS EirEli – cNPJ 41.278.336/0001-06

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

164 170006-5 coNEcTor iNicial, EM PlaS-
Tico, 4MM, Para MicroTUBo UNd 1.188 r$ 1,14 r$  1.354,32

165 213504-5
coNEcTor iNicial, coM 

rEGiSTro Para TUdo PoliE-
TilENo (PErB), 16MM

UNd 2.000 r$ 0,93 r$  1.860,00

166 187975-8 fiM dE liNHa TiPo oiTo, 
16MM UNd 2.000 r$ 1,90 r$ 3.800,00

167 207858-9
MicroaSPErSor iNVErTido, 

PVc, roSca 1,2”, 60l/H E 3,5M 
dE raio

UNd 50.000 r$ 4,58 r$229.000,00

168 213521-3
filTro diSco 1.1/2”, coM 

120 MESH, VZ 10.000l/H, Para 
SiSTEMa dE irriGaÇÃo

UNd 40 r$  96,60 r$  3.864,00

169 213505-1

filTro diSco 1.1/2”, coM 
120 MESH, VZ 10.000l/H, Para 

SiSTEMa dE irriGaÇÃo
UNd 60 r$ 90,00 r$  5.400,00

170 108497-6 UNiÃo coM roSca Para 
SaNTENo i UNd 720 r$ 24,27 r$ 17.474,40

171 187974-0 aNEl dE VEdaÇÃo, BilaBial 
(cHUla), dE 16MM  UNd 2.000 r$ 0,63 r$ 7.230,00

   Valor ToTal do GrUPo    r$264.012,72  

  BZ coMErcio E SErViÇoS EirEli  ToTal  r$  865.490,62

GrUPo 07 – MateriaL reProdUtiVo - Materiais
VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli cNPJ 09.049.833/0001-11

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

73 208825-8
aPlicador dE SÊMEN, 

UNiVErSal, EM aÇo iNoX, 
44cM

UNd 3.000 r$  
195,34 r$  586.020,00

74 213306-7
diSPoSiTiVo iNTraVaGi-

Nal BoViNo, ProGESToro-
Na, 0,5G, c/10 aPlicador

PcT 3.000 r$  
202,30 r$ 606.900,00

75 146432-9

BaiNHaS (fraNcESa) dES-
carTáVEiS Para aPlicador 
dE SÊMEN BoViNo. (PacoTE 

coM 50 UNidadES)

PcT 12.000 r$28,30 r$  339.600,00

76 208848-7
caiXa orGaNiZadora Pra 
iNSEMiNador, EM METal, 

51cMX15cMX16cM
UNd 1.500 r$161,63 r$  242.445,00

77 152379-1

corTador dE PalHETaS 
dE SÊMEN coNfEccioNado 
EM PláSTico E coM lÂMiNa 

dE aÇo.

UNd 3.000 r$ 45,44 r$ 136.320,00

78 201443-2

lUVaS ESPEciaiS loNGaS 
Para PalPaÇÃo rETal E 

iNSEMiNaÇÃo arTificial, 
TiPo flEX. (caiXa coM 100 
UNidadES) - (caiXa coM 

100 UNidadES)

cai-
Xa 1.500 r$84,80 r$  127.200,00

79 208896-7
TErMÔMETro diGiTal, 

VETEriNário, iMErSiVo, 35 
a 37º cElSiUS

UNd 3.000 r$44,48 r$  133.440,00

  Valor ToTal do GrUPo     r$ 2.171.925,00 
 

Lote 12 – seMeNtes de FrUtiFeras - eXcLUsiVo Me e ePP
VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli cNPJ 09.049.833/0001-11

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

93 213493-
4

SEMENTE dE MaMÃo SUNriSE 
coM 50 G. ENV 40 r$350,00 r$14.000,00

94 213438-
1

SEMENTE dE MaracUJá, VariE-
dadES Sol do cErrado oU rUBi 

do cErrado, 50 G.
ENV 40 r$282,47 r$11.298,80

   Valor ToTal do GrUPo    r$  25.298,80
 

VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli
cNPJ 09.049.833/0001-11

iTEM
185 065632-1

BoTiJÃo crioGÊNico coM ca-
PacidadE MÍNiMa dE 20 liTroS 
E caPa ProTETora da TaMPa, 
coNTENdo 6 (SEiS) caNEcaS E 
10 (dEZ) racKS (coMPaTÍVEiS 
coM PalHETaS dE 0,25 Ml) Por 

caNEca.

UNd 1.500 r$ 
3.764,83

r$ 
5.647.245,00  

VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli  ToTal  r$  7.844.468,80
 

GrUPo 10 – MateriaL reProdUtiVo - Materiais - 
eXcLUsiVo Me e ePP 

JUliaNE SaNToS PErEira cNPJ Nº 41.679.931/0001-45

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr 
UNT Vlr ToTal

87 212300-2
SEriNGa HiPodErMica, 

dEScarTaVEl, SEM aGUlHa, 5Ml, 
Bico lUEr SliP

UNd 90.000 r$ 
0,18 r$16.200,00

88 184097-5 SEriNGa, dEScarTaVEl, SEM 
aGUlHa, 3Ml UNd 90.000  r$ 

0,18 r$ 16.200,00

  Valor ToTal do GrUPo    r$ 32.400,00

GrUPo 11 – seMeNtes de cULtUras aLiMeNtares
frEdErico di SalVo EPP cNPJ 09.325.167/0001-05

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr 
UNT Vlr ToTal

89 213324-
5

SEMENTE dE arroZ BrS ESME-
ralda. EMBalaGEM EM  Saco dE 
PaPEl TiPo KrafT MUlTifoliado 
coM 3 folHaS coM 20 KG, coN-
TENdo aS ESPEcificaÇÕES do 
loTE. aS SEMENTES dEVErÃo 
SEr daS caTEGoriaS c1, c2, 

S1 oU S2; coNforME EXiGido 
PEla lEGiSlaÇÃo EM ViGor do 
MiNiSTÉrio da aGricUlTUra, 
PEcUária E aBaSTEciMENTo 

- MaPa

KG 35.000 r$ 5,97 r$ 208.950,00

90 208358-
2

SEMENTE dE arroZ BrS SErTa-
NEJo. EMBalaGEM EM  Saco dE 
PaPEl TiPo KrafT MUlTifoliado 
coM 3 folHaS coM 20 KG, coN-
TENdo aS ESPEcificaÇÕES do 
loTE. aS SEMENTES dEVErÃo 
SEr daS caTEGoriaS c1, c2, 

S1 oU S2; coNforME EXiGido 
PEla lEGiSlaÇÃo EM ViGor do 
MiNiSTÉrio da aGricUlTUra, 
PEcUária E aBaSTEciMENTo 

– MaPa

KG 35.000 r$ 5.99 r$ 209.650,00
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91 186649-
4

SEMENTE dE MilHo VariEdadE 
Br 106  . EMBalaGEM EM  Saco 
dE PaPEl TiPo KrafT  MUlTifo-
liado coM 3 folHaS coM 20 KG 

, coNTENdo aS ESPEcifica-
ÇÕES do loTE . aS SEMENTES 

dEVErÃo SEr daS caTEGoriaS 
c1, c2 , S1 oU S2; coNforME 

EXiGido PEla lEGiSlaÇÃo 
EM ViGor do MiNiSTÉrio da 

aGricUlTUra, PEcUária E 
aBaSTEciMENTo – MaPa

KG 50.000 r$ 
15.98 r$ 799.000,00

92 058184-
4

SEMENTE dE MilHo VariEdadE  
BrS Sol da MaNHÃ  . EMBala-
GEM EM  Saco dE PaPEl TiPo 
KrafT  MUlTifoliado coM 3 

folHaS coM 20 KG , coNTENdo 
aS ESPEcificaÇÕES do loTE . 

aS SEMENTES dEVErÃo SEr daS 
caTEGoriaS c1, c2 , S1 oU S2; 
coNforME EXiGido PEla lEGiS-
laÇÃo EM ViGor do MiNiSTÉrio 

da aGricUlTUra, PEcUária E 
aBaSTEciMENTo – MaPa

KG 50.000 r$  8.93 r$ 446.500,00

   Valor ToTal do GrUPo    r$1.664.100,00
 

GrUPo 13 – seMeNtes de LeGUMiNosas e de GirassoL- 
eXcLUsiVo Me e ePP

TEca TEcNoloGia E coMErcio lTda cNPJ 11.163.447/001-06

iTEM cÓdiGo dEScriÇÃo UNid QUaNT Vlr UNT Vlr ToTal

95 213442-
0

SEMENTE dE croTálaria 
JUNcEa, coM 20 KG. Saco 6  r$ 

588,12 r$ 3.528,72

96 213455-
1

SEMENTE dE croTálaria 
SPEcTaBiliS KG 120 r$ 19,88 r$ 2.385,60

97 213428-
4

SEMENTE dE fEiJÃo-dE-Porco, 
coM 20 KG PcT 6 r$ 

321,50 r$1.929,00

98 213434-
9

SEMENTE dE fEiJÃo GUaNdU, 
coM 20 KG. PcT 6 r$140,00 r$ 840,00

99 211107-
1 SEMENTE GiraSol KG 120 r$60,25 r$ 7.230,00

   Valor ToTal do GrUPo     r$ 
15.913,32 

 

TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda
cNPJ Nº 11.163.447/0001-06

iTENS
181

014519-
0

calcário doloMÍTico coM 
No MoNiMo 80% dE PrNT, EM 

Saca dE 25 KG
 

KG 1.250.000 r$
1,13

r$  
1.412.500,00

183 206525-
8

adUBo foliar EM PÓ, fEr-
TiliZaNTE MiNEral MiSTo, 

coM 5% dE NiTroGÊNio (N), 
12% dE fÓSforo (P2o5), 
18% dE PoTáSSio (K2o), 
5% dE ENXofrE (S), 2% 
dE cálcio (ca), 2,5% dE 
MaGNÉSio (MG), 1,5% dE 
Boro (B), 0,5% dE coBrE 
(cU), 0,1% dE fErro (fE), 
0,5% dE MaNGaNÊS (MN), 
0,2% dE MoliBdÊNio (Mo) 
E 4% dE ZiNco (ZN), EM 

SacoS dE 2KG.

KG 500 r$ 
64,00 r$  32.000,00

186 097195-
2

PiNÇa aNaTÔMica, rETa, 
SErrilHada, 18cM UNd 1500 r$

30,86 r$  46.290,00

189 082518-
2 MilHo EM GrÃoS, 50 KG. Saco 600 r$

140,03 r$  84.018,00

      r$  
1.574.808,00

 TEca TEcNoloGia E coMÉrcio lTda ToTal r$  1.590.721,32
  Valor ToTal daS aTaS r$  12.147.645,48
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinen-
tes.
Belém/Pa, 11 de novembro de 2021.
roBErTa TorGa
  PrEGoEira/ SEdaP

Protocolo: 730754

diÁria
.

Portaria Nº 782/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Jesus Nazareno Pinto de almeida
carGo: Motorista
 MaTrÍcUla:13277/1
 oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá,itupiranga e redenção/Pa
oBJETiVo: conduzir o Secretário adjunto nos municípios de Marabá,itu-
piranga e redenção.
PErÍodo: 23 a 28/11/2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 783/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: lucas Vieira Torres
carGo: Secretário adjunto
MaT. fUNcioNal: 5917995/2
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá, itupiranga e redenção/Pa
oBJETiVo: reunir com Produtores rurais em Marabá. realizar dia de cam-
po em itupiranga.Participar de evento e dia de campo em redenção.
PErÍodo: 24 a 27/11/2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 784/2021
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: Victoralax Menezes Bastos
carGo: Supervisor
MaTricUla: 5953592-1
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: Marabá, itupiranga e redenção/Pa
oBJETiVo: reunir com Produtores rurais em Marabá. realizar dia de cam-
po em itupiranga.Participar de evento e dia de campo em redenção.
PErÍodo: 23 a 28/11/2021
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 731232

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2018/480719 MaNoEl PErEira 
da SilVa

SiTio SÃo rai-
MUNdo

10h69a69c
 TracUaTEUa 1807/2021

Belém (Pa), 19/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 731145
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2018/322800 iSaBEla dE liMa 
MElo faZENda iPÊ ii 766ha26a-

83ca
iPiXUNa do 

Pará 1805/2021

2015/126910 MaUrilio PErEira 
caMPoS

faZENda raiNHa 
doS caMPoS

1373ha32a-
60ca alTaMira 1806/2021

 
Belém (Pa), 19/11/2021
 Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 731135
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Portaria Nº 01784/2021
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 outu-
bro de 1975, regulamentada pelo decreto nº 63, de 14 de março de 2007;
considerando o Processo nº 2021/144996 e Sequencial nº 58, de 
05.11.2021;
r  E  S  o  l  V  E:
i-coNSTiTUir coMiSSÃo, composta pelos servidores abaixo designados, 
para, sob a presidência do primeiro, procederem, o inventário dos Bens 
Móveis e imóveis do instituto de Terras do Pará – iTErPa.
1–larissa celso Barata Baganha, coordenadora administrativa, matrícula 
nº 54185939/4, Presidente;
2–aurilene Miranda Nahum , Gerente de Material e Patrimôonio, matrícula 
nº 59420951/1, Membro;
3–rui luiz fonseca de almeida,assistente administrativo, matrícula nº 
3254321/1,Membro.
4–antonia Karine rodrigues licata, Técnico em administração e finanças, 
matrícula nº 5903370/2, Membro;
5–Jurandir Pedro Silva de Brito, auxilia Técnico/coordenador, matrícula nº 
22675/1, Membro;
ii- faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a contar da data de 
sua publicação.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 12 de 
novembro de 2021.

Portaria Nº 01785/2021
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, regulamentada pelo decreto nº 63, de 
14 de março de 2007;
considerando o Processo nº 2021/144996 e Sequencial nº 58, de 
05.11.2021
rESolVE:
i - coNSTiTUir coMiSSÃo, composta pelos servidores abaixo designados, 
para, sob a presidência do primeiro, procederem, o inventário dos Mate-
riais de consumo do instituto de Terras do Pará – iTErPa.
1–aurilene Miranda Nahum, Gerente de Material e Patrimônio, matrícula nº 
5942095/1, Presidente;
2–antonia Karine rodrigues licata, Técnico em administração e finanças, 
matrícula nº 5903370/2,Membro;
3–rui luiz fonseca de almeida, assistente administrativo, matrícula nº 
3254321/1, Membro;
ii- faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a contar da data de sua 
publicação.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 12 de 
novembro de 2021.

Protocolo: 731110

coNtrato

eXtrato do coNtrato 015/2021
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: BlENd Br coMErcio dE arTiGo ProMocioNaiS E SEr-
ViÇoS dE TraNSPorTE EirEli - cNPJ: 10.414.625/0001-53
ProcESSo: 2021/799992
ENdErEÇo: rua 03, Quadra B chácara 94, lotes 04/09 loja 110 – Setor 
Habitacional Vicente Pires, cEP: 72.005-825, Brasília-df
oBJETo: coPo rEUTiliZáVEl (PErSoNaliZado), PoliProPilENo, 300 
Ml, Marca: Bld
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666/93 e lei nº 10.520/02
ViGÊNcia: 11/11/2021 a 10/11/2022 (12 MESES)
Valor GloBal:  r$ 4.795,00 (Quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais)
EXErcÍcio: 2021 – ação: 266.579; Projeto atividade: 21.122.1297.8338; 
P.i.: 412.000.8238c;
Elemento de despesas: 339030; fonte: 0661
daTa aSSiNaTUra: 11/11/2021 - ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS – Presidente.

Protocolo: 730781
eXtrato do coNtrato 017/2021

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: ScG BriNdES, PrESENTES E SErViÇoS lTda - cNPJ: 
28.274.979/0001-05
ProcESSo: 2021/799992
ENdErEÇo: rua dona ana Neri, 1.124-Sala-4, cambuci-SP, cEP: 01.522-
000, São Paulo-SP
oBJETo: caNEcaS dE cErÂMica PErSoNaliZada 350 Ml Marca ScG
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666/93 e lei nº 10.520/02
ViGÊNcia: 11/11/2021 a 10/11/2022 (12 MESES)
Valor GloBal:  r$ 2.900,00 (dois mil, Novecentos reais)
EXErcÍcio: 2021 – ação: 266.579; Projeto atividade: 21.122.1297.8338; 
P.i.: 412.000.8238c;
Elemento de despesas: 339030; fonte: 0661
daTa aSSiNaTUra: 11/11/2021 - ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS – Presidente.

Protocolo: 730794

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº: 005/2021 - coNtrato 
Nº: 05/2017

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a cNPJ: 03.506.307/0001-57
ENdErEÇo: rua 18 de Novembro, 273, 6° andar, bairro Navegantes, cEP: 
90240-040, Porto alegre/rS
ProcESSo: 2014/298464-PaE
oBJETo:  forNEciMENTo dE coMBUSTÍVEl
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57, inciso ii, da lei 8.666/93, bem como a 
cláusula Vigésima.
Valor GloBal: r$ 329.310,47 (trezentos e vinte nove mil, trezentos e 
dez reais e quarenta e sete centavos).
orÇaMENTo/ EXErcÍcio: 2021 – aÇÃo: 266.574
ProJETo aTiVidadE: 21.122.1297.4668; P.i. 412.000.4668c; NaTUrEZa 
dE dESPESa 339030
foNTE: 0261/0661
daTa aSSiNaTUra: 19/11/2021 - ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 731064

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1800/2021 de 19/11/2021
Objetivo: Realizar a identificação da área e dos ocupantes do
 imóvel da comunidade ramal da Vila Murajá, município de curuçá,
 visando a regularização fundiária, processo nº 2008/329121.
Período: 23/11 a 07/12/2021 (14,5) diárias
Servidores:
-5800161/2-Katia Maria carvalho de araujo ohashi (Técnico-dEaf)
-3168751/1- Jarbas de Souza furtado (auxiliar administrativo)
-5961507/1- luiz fernando de Souza Nogueira (ass.Técnico-dEaf)
-5933160/2- Jonielson Nascimento Silva (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 730777
Portaria Nº 01742/21 de 08/11/2021

objetivo: ação de regularização fundiária
Período: 09 a 12.11.2021(3,5)diárias
Servidores:
5912-859/2-ana carolina cavalcante Jucá-Técnico/dEaf
5558-9494/5-Soraia de fátima da cruz oliveira-coordenadora/cGir
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 731134
Portaria Nº 01801 de 19/11/2021

objetivo: Transportar marcos de concreto
Municipio: Marabá
Periodo: 20 a 22/11/2021(2,5) diárias
Servidor:
-5719-7740/1-ruy Guilherme ferreira de alcantara-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 731188

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 7303 /2021 - adeParÁ, 
BeLeM 17 de NoVeMBro de 2021

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo as diretrizes emanadas pela lei 7.782/2014 (Pccr), art. 
14, e processo: 2021/180102, e após avaliar o certificado apresentado 
pelo servidor desta autarquia:
rESolVE:
Conceder Gratificação de Titulação a servidora HELYANNE DE SOUSA PE-
rEira, matrícula: 57231849/ 1, fiscal Estadual agropecuário – Médica Ve-
terinária, lotado na Gerência de castanhal (EScriTorio dE aTENdiMENTo
dE iNHaNGaPi), a Titulação de Pós Graduação em Mestra em Saúde ani-
mal na amazônia, área de concentração em saúde animal, conforme o art. 
14 § 1º para efeito de pagamento da gratificação de titulação, a contar de 
03/01/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 730952
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Portaria Nº 7304 /2021 - adeParÁ, 
BeLeM 17 de NoVeMBro de 2021

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo as diretrizes emanadas pela lei 7.782/2014 (Pccr), art. 
14, e processo: 2021/1053138, e após avaliar o certificado apresentado 
pela servidora desta autarquia:
rESolVE:
Conceder Gratificação de Titulação a servidora DEBORA PAULA SANTOS 
MarcEliNo, matrícula: 54197410/1 fiscal Estadual agropecuário – Médica
Veterinária, lotada na Gerência de carnes e derivados, a Titulação de Pós 
Graduação em Espacialização em defesa Sanitária animal, conforme o art. 
14 § 1º para efeito de pagamento da gratificação de titulação, a contar de 
01/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 730963

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 7516 de 19 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 Marcio BraGa dE NÓVoa, matrícula 
n° 54180190/2, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 008/2017, fir-
mado entre a adEPará e JoSÉ daNTaS, cPf nº 067.273.444-34, que tem 
por objeto locação de imóvel no município de oriXiMiNá.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 730953

.

.

errata
.

errata da Portaria 5729/2021, PUBLicada 
No dia 05/10/2021.

onde se lê: 31/10/2021 a 06/11/2021.
Leia-se: 26/11/2021 a 02/12/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730877

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo
Processo 2011/440960
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 066/2013
Valor MENSal: r$ 974,03
Valor ToTal: r$ 11.688,36
ViGÊNcia: 18/11/2021 à 17/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de TrairÃo.
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doZE) ME-
SES.
coNTraTado: aBEl oNETTa.
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 730840

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N°01/2021
oBJETo: conjunção de esforços recíproca entre as partes, visando o Plane-
jamento e a execução das ações que promovam a sanidade e a qualidade 
da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentá-
vel e competitivo do agronegócio no Município de Portel.”.
ParTES: Prefeitura Municipal de Portel e adepará
ViGÊNcia: 18/11/2021 à 18/11/2023
dirETor GEral da adEPara: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 730766

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7512/2021: BENEfi-
ciário: NorMa SUEli ElEUTErio TEiXEira; Matrícula: 0021938;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação 
de serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades da direto-
ria de defesa e inspeção Vegetal.Elemento de despesa / Valor: 339039 /
r$ 800,00;Prazo de aplicação (em dia): 30Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas:  lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 730940

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7517/2021: BENEficiá-
rio: MarÇal caValcaNTi dE SoUZa BarroS; Matrícula: 57221223;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação 
de serviços de Pessoa física, para suprir as necessidades da Unidade local 
de chaves.Elemento de despesa / Valor: 339036/47 /r$ 3.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 30Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas:  alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 731000
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7518/2021: BENEfici-
ário: MaNUEla ViaNa dE oliVEira; Matrícula: 57235010;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da coordenadoria de co-
municação.Elemento de despesa / Valor: 339030 /r$ 1.300,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 30Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas:  alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 731012

.

.

diÁria
.

Portaria: 7521/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e/ou fiscali-
zada em 15 propriedades rurais consideradas de risco ou de escolha alea-
tória com bovinos durante a etapa de novembro de 2021.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo 
fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 54186897/WilSoN roGErio rodri-
GUES doS SaNToS (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diária / 22/11/2021 a 
26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731013
Portaria 7522/2021 objetivo realizar Vacinações assistidas e vigilâncias 
epidemiológicas em 10 propriedades rurais, com inspeção de patas e bo-
cas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa 
destino: PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN Ma-
ToS dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 22/11/2021 
a 27/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731017
Portaria: 7519/2021 Objetivo: Realizar vacinações assistidas e fiscaliza-
das em propriedades do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: alTaMira/Pa destino: NoVo ProGrESSo/Pa Servidor: 
57234480/aNa PaUla PiNTo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731001
Portaria: 7520/2021 objetivo: acompanhar o fEa nas atividades de 
Vacinação assistida na campanha de Vacinação contra a febre aftosa 
de novembro/2021. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BraGaNÇa/Pa destino: aUGUSTo corrÊa/Pa Servidor: 55586148/ 
fraNciSco TEodoro daS cHaGaS oliVEira JUNior (aGENTE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021. orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731005
Portaria: 7513/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Praga foc r4T, com meta de 12 propriedades a serem inspecionadas, 
em atendimento ao Mem Nº 51/2021 da GPQ. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: PalESTiNa do 
Pará/Pa Servidor: 57189731/ daNiEllY BUSaTo GUiNHaZi (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 06/12/2021 a 10/12/2021. ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 730957
Portaria: 7515/2021 objetivo: realizar visita administrativa nas unida-
des da adEPara sob jurisdição da Gerencia regional de redenção.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa 
diaS (GErENTE rEGioNal) /0,5 diáriaS / 18/11/2021 a 18/11/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 730968
Portaria: 7514/2021 objetivo: realizar ações educativas continuadas 
do Programa Nacional de Erradicação da Mosca da carambola.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoNTE doUrado/Pa destino: 
alMEiriM,PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 57190367/MarcoS NaSciMENTo 
MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 06/12/2021 
a 10/12/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 730962
Portaria: 7501/2021 objetivo: realizar Supervisão de Seguimento no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Mara-
Bá/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 54186801/ SErGio lUiS aMaral 
(MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 16/11/2021 a 18/11/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730758
Portaria: 7502/2021 objetivo: realizar vacinação assistida em proprie-
dades rurais. Justifica-se o pedido de diárias para o mesmo município, uma 
vez que as localidades se encontram distantes da sededo município com 
a necessidade de pernoitar nos locais das ações.fundamento legal: lei 
5.810/94,art.145/149. origem: acará/Pa destino: acará/Pa Servi-
dor: 54187139/ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS /22/11/2021 a 26/11/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730762
Portaria: 7505/2021 objetivo: dar apoio ao fEa no atendimento a sus-
peita de síndrome neurológica no acará.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ToMÉ-aÇU/Pa destino: acará/Pa Servidor: 
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57223365/ carloS WilSoN SaNTiaGo carNEiro (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 1,5 diária / 25/10/2021 a 26/10/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730795
Portaria: 7503/2021 objetivo: dar apoio administrativo no escritório 
de Pacajá durante a etapa de vacinação no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: 
PacaJá/Pa.Servidor: 57223363/VaNESSa SoUZa MacEdo (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS/ 15/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730788
Portaria: 7504/2021 objetivo: auxiliar médico veterinário em aten-
dimento a ocorrência de suspeita de síndrome neurológica e captura de 
morcegos hematófagos no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: MaraBá/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 57223820/ 
lUiS PaUlo carValHo alMEida (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 2,5 diáriaS / 10/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 730792
Portaria: 7507/2021 objetivo: realizar vistoria e vacinação antiaftosa 
na associação pioneira, propriedade ocupada por conflito agrário.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aUrora do Pará/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 54186991/faBio roGErio rEiS dE liMa 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 15,5 diáriaS / 15/11/2021 a 
30/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730811
Portaria: 7508/2021 objetivo: dar apoio em reuniões da ddiV com 
agroindústrias para treinamento de pessoal para uso do sistema SiaPEc 3, 
no sentido de emissão de GTV’s no módulo do produtor.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  aBaETETUBa,a-
cará,BUJarU,coNcÓrdia do Pará,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5950874/ 
Jair doS SaNToS BaHia (GErENTE) / 10,5 diáriaS / 07/12/2021 a 
17/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 730821
Portaria 7506/2021 objetivo realizar vacinação assistida em proprieda-
des rurais. Justifica-se o pedido de diárias para omesmo município, uma 
vez que as localidades se encontram distantes da sede do município com 
a necessidade de pernoitar nos locais das ações.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: acará/Pa destino: acará/Pa Servidor: 
54191184/ GlEidSoN PaNToJa BENÍcio (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730803
Portaria: 7500/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e/ou fiscali-
zada em 12 propriedades rurais consideradas de risco ou de escolha aleató-
ria com bovinos durante a etapa de novembro de 2021.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: Mara-
caNÃ/Pa Servidor: 54186897/WilSoN roGErio rodriGUES doS SaN-
ToS (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diária / 16/11/2021 a 19/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730752
Portaria: 7499/2021 objetivo: acompanhamento técnico e administra-
tivos nos escritórios locais e reunião com autoridades e lideranças locais.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/
Pa destino: aUrora do Pará,iPiXUNa do Pará,MÃE do rio,UliaNÓPo-
liS/Pa Servidor: 5861667/JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS (GErENTE 
rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 29/11/2021 a 03/12/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730747
Portaria: 7498/2021 objetivo: realizar Vistoria Técnica em estabele-
cimentos de leite com pleito ao SiSBi/Poa nos municípios.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBEl fi-
GUEirEdo,SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa Servidor: 5898315/ adriE-
lE caroliNa fraNco cardoSo (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 
a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730744
Portaria: 7491/2021 objetivo: Participar de Treinamento de inspe-
ção de produtos de origem vegetal no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Ser-
vidor: 5870569/ rEJaNE loPES fErNaNdES dE MEdEiroS (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 730722
Portaria: 7495/2021 objetivo: conduzir os servidores que irão com o 
objetivo de visitar estabelecimentos que beneficiam leite.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBEl fiGUEi-
rEdo,PalESTiNa do Pará,SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa Servidor: 
57232250/ WilliaM cÉSar SoarES loBaTo (MoToriSTa) / 4,5 diáriaS 
/ 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730740
Portaria:  7496/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante o 
evento da Prova de laço no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: alENQUEr/Pa Servidor: 
54186934/NiValdo ESPiriTo SaNTo SarMENTo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 08/10/2021 a 10/10/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730741
Portaria: 7497/2021 Objetivo: Realizar atividades de notificação das 
propriedades no perifoco, educação sanitária, orientação dos produtores 
para identificação dos abrigos e captura de morcegos hematófagos no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Tai-

lÂNdia/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 5948820/ Maria iara rodri-
GUES NoGUEira (TÉcNico aGrÍcola) / 9,5 diáriaS / 18/11/2021 a 
27/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730742
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

45339/2021, Portaria Nº 7178/2021 de 05/11/2021
Portaria: 7492/2021 objetivo: realizar captura de morcegos hemató-
fagos, em 01 (uma) propriedade rural de várzea, propriedades essas que 
ficam localizadas na região do aritapera, no município. Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: alENQUEr/
Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdico 
VETEriNário) / 2.0 diáriaS / 08/11/2021 a 09/11/2021. ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730727
Portaria: 7490/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa destino: coN-
cÓrdia do Pará,MocaJUBa/Pa Servidor: 5948820/ Maria iara rodri-
GUES NoGUEira (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 15/11/2021 a 
17/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 730719
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

45342/2021, Portaria Nº 7206/2021 de 08/11/2021
Portaria: 7493/2021 objetivo: dar apoio na realização de captura de 
morcegos hematófagos, em 01 (uma) propriedade rural de várzea, pro-
priedades essas que ficam localizadas na região do aritapera no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa 
destino: alENQUEr/Pa Servidor: 55586039/ clEo JoSE BaTiSTa dE aN-
dradE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,0 diáriaS / 08/11/2021 
a 09/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730730
Portaria: 7494/2021 objetivo: dar apoio na atividade de vacinação as-
sistida/fiscalizada em 05 propriedades rurais do município.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: SÃo 
JoÃo da PoNTa/Pa Servidor: 54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHU-
crE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 a 
19/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730735
Portaria: 7509/2021 objetivo: realizar fiscalização Volante agropecu-
ária no Município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BaiÃo/Pa destino: liMoEiro do aJUrU/Pa Servidor: 55586144/ JoSE 
EVEraldo doS SaNToS caNTao (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 2,5 diáriaS / 17/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 730837
Portaria: 7510/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo doMiN-
GoS do araGUaia/Pa destino: SÃo JoÃo do araGUaia/Pa Servidor: 
54189455/BarBra aMaNda BEZErra loPES (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário) / 0,5 diária / 26/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730851
Portaria: 7511/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em torno do evento 
o 71º leilão comercial no município de itupiranga Vila cruzeiro do Sul.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa desti-
no: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE fErNaNdES SaMPaio 
(aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 20/11/2021 a 23/11/2021. orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 730857
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria

Portaria Nº 0803 /2021 – 18.11.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, a Extensionis-
ta rural l - EliaNa Maria cHaGaS dE araUJo (Titular)- Matrícula nº 
5035856/1 e o agente de Segurança do Trabalho-roBErT rEiNiEr oli-
VEira dE MElo (Suplente)-Matrícula nº 5946898/1, para, na qualidade de 
fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 049/2021, ce-
lebrado entre a EMaTEr-Pará e EMPrESa ProSEG coNSUlToria E SEr-
ViÇoS ESPEcialiZadoS EirEli, constitui objeto do presente contrato, 
a contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Me-
dicina do Trabalho da Empresa EMATER-PARÁ, conforme especificação no 
termo de referência, de acordo com as normas e diretrizes vigentes. con-
forme preconiza o art.67 da lei federal nº 8.666/93. (PaE: 2020/199142).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 730805
Portaria Nº 0804/2021-19.11.2021

o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE: EXoNErar, a contar de 22.11.2021, WESlEY Go-
MES SENa - Matrícula Nº 5888258/ 2, do cargo comissionado de Emprego 
de Confiança III - EC III.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – PrESidENTE
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Portaria Nº 0805/2021 -19.11.2021
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, rESolVE: adotar as seguintes medidas administrativas em re-
lação ao Extensionista rural l – GlaUBEr florÊNcio da cUNHa - Matrí-
cula nº 57175853/ 1, a contar de 22/11/2021:
i – TraNSfErir, do Escritório local de Marituba/regional das ilhas para 
exercer suas funções no Escritório central;
II – NOMEAR, para exercer Cargo Comissionado de Emprego de Confiança 
iii - Ec iii.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – PrESidENTE

Protocolo: 731121

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de Nº 004/2021.

aos cinco dias do mês de novembro do ano de 2021, a presidente da 
Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará – 
EMaTEr/Pa, de acordo com as determinações constantes na lei Geral das 
Estatais nº. 13.303/2016 e decreto estadual 2121/2018, em especial no 
seu art. 30, inciso ii, § 1º da lei nº 13.303/2016, considerando o que 
consta do processo administrativo que trata da contratação de empresa 
especializada em serviços técnicos de assessoria e consultoria junto ao 
setor de licitações desta EMaTEr/Pa, pelo período de 90 (noventa) dias, 
contatos a parti da data de assinatura do contrato, vem raTificar a de-
claração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida 
pessoa jurídica falESi E rEMiGio adVocacia E coNSUlToria, cNPJ n° 
33.928.564/0001-48, determinando que se proceda à publicação do devi-
do extrato no diário oficial do estado.
Marituba, (Pa) 05 de novembro de 2021.
lana roberta reis dos Santos.
Presidente-EMaTEr/Pa.

Protocolo: 731033
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2021.

aos cinco dias do mês de novembro do ano de 2021, a presidente da 
Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará – 
EMaTEr/Pa, de acordo com as determinações constantes na lei Geral das 
Estatais nº. 13.303/2016 e decreto estadual 2121/2018, em especial no 
seu art. 30, inciso ii, § 1º da lei nº 13.303/2016, considerando o que 
consta do processo administrativo que trata da contratação de Empre-
sa Especializada nos serviços técnicos de forma contínua de assessoria 
e consultoria junto ao setor de licitações desta EMaTEr/Pa, vem PUBli-
car o termo de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida 
pessoa jurídica falESi E rEMiGio adVocacia E coNSUlToria, cNPJ n° 
33.928.564/0001-48, determinando que se proceda à publicação.
Marituba, (Pa) 05 de novembro de 2021.
lana roberta reis dos Santos
Presidente da EMaTEr-Pa.

Protocolo: 731035

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 038/2021
BENEficiário- fraNciSca Miraci dE SoUZa NEVES
MaTrÍcUla-3177580 /fUNÇÃo-aUX. adMiNiSTraTiVo
MUNicÍPio- SÃo MiGUEl do GUaMá - r
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2021 do EScriTÓrio 
rEGioNal dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
PraZo dE aPlicaÇÃo-aTÉ 30 dE dEZEMBro dE 2021 /coMProVa-
ÇÃo-15 diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 2.100,00; 339039 = 1.720,00
Valor ToTal- 3.820,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 730924
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 035/2021

BENEficiário- odiWaldo PorTEla da SilVa
MaTrÍcUla-54196666 /fUNÇÃo-EXT. rUral ii – cH.local
MUNicÍPio- SÃo MiGUEl do GUaMá - l
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM ProaTEr 2021 do EScriTÓrio local dE 
SÃo MiGUEl do GUaMá
PraZo dE aPlicaÇÃo-aTÉ 30 dE dEZEMBro dE 2021 /coMProVa-
ÇÃo-15 diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 2.500,00; 339039 = 650,00
Valor ToTal- 3.150,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 730913
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 036/2021

BENEficiário- clEYToN JErdaN dE liMa daMaScENo
MaTrÍcUla-57176611/fUNÇÃo-EXT. rUral i – cHEfE local
MUNicÍPio- iPiXUNa do Para
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2021 do EScriTÓrio 
local dE iPiXUNa do Para.
PraZo dE aPlicaÇÃo- aTÉ 30 dE dEZEMBro dE 2021/coMProVa-
ÇÃo-15 diaS o PraZo
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 2.500,00; 339039 = 1.500,00
Valor ToTal- 4.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 730917

Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 037/2021
BENEficiário- PaUlo SYdNEi dE oliVEira ViEira
MaTrÍcUla-5846129/fUNÇÃo-EXT. rUral ii – cH. local
MUNicÍPio- aUrora do Pará
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2021 do EScriTÓrio 
local dE aUrora do Pará.
PraZo dE aPlicaÇÃo- aTÉ dE 30 dE dEZEMBro dE 2021/coMProVa-
ÇÃo-15 diaS o PraZo
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 2.500,00; 339039 = 1.500,00
Valor ToTal- r$ = 4.000,00
ordENador dE dESPESa – WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 730919
sUPriMeNto de FUNdo - Portaria 073/2021, BENEficiário: 
claUdENiZio rodriGUES MoTa/ MaTrÍcUla: 54196660/1 / carGo 
oU fUNÇÃo: EXT. rUral i / MUNicÍPio: Eldorado doS caraJáS-Pa / 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do ESloc dE 
Eldorado doS caraJáS-Pa / coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 
1491 / ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dES-
PESa: 339039=r$ 1.500,00 / Valor ToTal r$ 1.500,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dES-
PESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 730699
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 53/2021

BENEficiário (a): JoÃo BaTiSTa ddE araUJo diaS / MaTrÍcUla: 
3176077 / carGo oU fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE adMiNiSTaÇÃo / MU-
NicÍPio: PriMaVEra /oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para 
cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-39 = r$500,00 / Valor ToTal r$500,00/ PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dES-
PESaS: WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior.

Protocolo: 730707
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 054/2021

BENEficiário (a): fraNciSco dE SoUSa / MaTrÍcUla: 57189528
 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: SaNTarÉM 
NoVo-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErVi-
Ço dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo 
dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / ProGra-
Ma: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 
=3390-39 = r$500,00 / Valor ToTal r$ 500,00/ PraZo Para aPlica-
ÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: 
WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior.

Protocolo: 730708
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 055/2021

BENEficiário (a): Maria daS MErcÊS NaSciMENTo MoNTEiro / Ma-
TrÍcUla: 5044227/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MU-
NicÍPio: NoVa TiMBoTEUa-l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE 
PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
Para cUMPriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 
2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$200,00 / 3390-39 = r$300,00 / Valor ToTal 
r$500,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS 
/ ordENador dE dESPESaS: WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior.

Protocolo: 730709
  sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 052/2021

BENEficiário (a): SoNia Maria SaNToS da cUNHa,/ MaTrÍcUla: 
3174913, / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTaÇÃo / MUNicÍ-
Pio: caPaNEMa-r / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUM-
PriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 200,00 / 3390-39 = r$500,00 / Valor ToTal 
r$ 700,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS 
/ ordENador dE dESPESaS: WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior.

Protocolo: 730705
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 056/2021

BENEficiário (a): PaUlo roBErTo SilVESTrE NUNES / MaTrÍcUla: 
54196655/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: 
SaliNÓPoliS - l / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUM-
PriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$300,00 /3390-39 = r$ 200,00 /Valor ToTal 
r$500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS 
/ ordENador dE dESPESaS: WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior.

Protocolo: 730711

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº219/2021;BENEficiária:ciliaNE PErEira 
rodriGUES;MaTrÍcUla:5956012; fUNÇÃo:EXT. rUral i;oBJETiVo:Par-
TiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rESTaUraÇÃo 
florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍodo:29.11.2021 
À 03.12.2021;Nº dE diáriaS:4,5(QUaTro E MEia);dESTiNo: SÃo fEliX 
do XiNGU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 730981
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Portaria de diaria Nº218/2021;BENEficiário:ElViS ricardo fi-
GUEirEdo BraNco;MaTrÍcUla: 5911538-3;fUNÇÃo:EXT. rUral i;oBJE-
TiVo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rESTaUra-
ÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍodo:29.11.2021 
À 02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dESTiNo: SÃo fEliX do 
XiNGU,ordENador dE dESPESa :KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 730969
Portaria de diaria Nº220/2021;BENEficiária:EliZaMar Go-
MES da SilVa PUPio;MaTrÍcUla: 57175917; fUNÇÃo:EXT. rUral 
i;oBJETiVo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE 
rESTaUraÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍ-
odo:29.11.2021 À 03.12.2021;Nº dE diáriaS:4,5(QUaTro E MEia);-
dESTiNo: SÃo fEliX do XiNGU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN 
BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 731023
Portaria de diaria Nº217/2021;BENEficiário:roSiValdo ro-
driGUES BarBoSa;MaTrÍcUla: 5960647-1;fUNÇÃo:EMPrEGo dE 
coNfiaNÇa iii;oBJETiVo:acoMPaNHar o PrESidENTE da EMPrESa 
roSiVal PoSSidÔNio  do NaSciMENTo EM ViaGEM À BraSÍlia-d.f, 
Para ParTiciPar da a BErTUra da coNfErÊNcia dE iNoVaÇÕES iS-
raElENSES EM aGricUlTUra E áGUa, QUE acoNTEcErá No dia 24 dE 
NoVEMBro ÀS 09h00 E ParTiciPar dE rEUNiÃo À TardE, No MiNiS-
TÉrio da aGricUlTUra. No croNoGraMa aiNda coNSTa ViSiTa aoS 
GaBiNETES doS dEPUTadoS VaVá MarTiNS, BETo faro E do SENador 
JadEr BarBalHo;PErÍodo:23 À 25.11.2021;Nº dE diáriaS:2,5(dUaS 
E MEia);dESTiNo: BraSÍlia-df,ordENador dE dESPESa :KEiMENSoN 
BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 730813
Portaria de diaria Nº216/2021;BENEficiário:roSiVal PoSSi-
dÔNio do NaSciMENTo;MaTrÍcUla: 3175685/1;fUNÇÃo:PrESidEN-
TE;oBJETiVo:ViaGEM À BraSÍlia-d.f, Para ParTiciPar da a BErTU-
ra da coNfErÊNcia dE iNoVaÇÕES iSraElENSES EM aGricUlTUra E 
áGUa, QUE acoNTEcErá No dia 24 dE NoVEMBro ÀS 09h00 E Par-
TiciPar dE rEUNiÃo À TardE, No MiNiSTÉrio da aGricUlTUra. No 
croNoGraMa aiNda coNSTa ViSiTa aoS GaBiNETES doS dEPUTadoS 
VaVá MarTiNS, BETo faro E do SENador JadEr BarBalHo;PErÍo-
do:23 À 25.11.2021;Nº dE diáriaS:2,5(dUaS E MEia);dESTiNo: Bra-
SÍlia-df,ordENador dE dESPESa :KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 730798
Portaria de diaria Nº221/2021;BENEficiário:WadiSoN da 
SilVa MaraNHÃo;MaTrÍcUla: 57202680; fUNÇÃo:EXT. rUral i;oB-
JETiVo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rES-
TaUraÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍo-
do:29.11.2021 À 02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dESTi-
No: SÃo fEliX do XiNGU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo 
NaSciMENTo.

Protocolo: 731032
Portaria de diaria Nº223/2021;BENEficiário:roNNiE PÉTEr-
SoN PErEira doS SaNToS;MaTrÍcUla: 5879574/3; fUNÇÃo:EXT. rU-
ral iioBJETiVo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo 
dE rESTaUraÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PE-
rÍodo:29.11.2021 À 02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dES-
TiNo: SÃo fEliX do XiNGU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN Bri-
To NaSciMENTo.

Protocolo: 731059
Portaria de diaria Nº222/2021;BENEficiária:SHirlEY rENaTa NE-
VES dE oliVEira;MaTrÍcUla: 5899145-3; fUNÇÃo:EXT. rUral i;oBJETi-
Vo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rESTaUraÇÃo 
florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍodo:29.11.2021 À 
02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dESTiNo: SÃo fEliX do XiN-
GU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 731052
Portaria de diaria Nº224/2021;BENEficiário:QUÉSEdE TEiXEi-
ra TElES;MaTrÍcUla: 5870950-3; fUNÇÃo:EXT. rUral iioBJETiVo:Par-
TiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rESTaUraÇÃo 
florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍodo:29.11.2021 
À 02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dESTiNo: SÃo fEliX do 
XiNGU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 731126
Portaria de diaria Nº225/2021;BENEficiária:MarcEoNE loPES 
SoUSa PErEira;MaTrÍcUla: 5690838/1; fUNÇÃo:EXT. rUral iioBJETi-
Vo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rESTaUra-
ÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍodo:29.11.2021 
À 02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dESTiNo: SÃo fEliX do 
XiNGU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 731130
Portaria de diaria Nº226/2021;BENEficiário:cESar aUGUS-
To BarroS carNEiro;MaTrÍcUla: 5843510; fUNÇÃo:EXT. rUral 
ioBJETiVo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE 
rESTaUraÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍ-
odo:29.11.2021 À 02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dESTi-
No: SÃo fEliX do XiNGU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo 
NaSciMENTo.

Protocolo: 731180
Portaria de diaria Nº226/2021;BENEficiário:cESar aUGUS-
To BarroS carNEiro;MaTrÍcUla: 5843510; fUNÇÃo:EXT. rUral 
ioBJETiVo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE 
rESTaUraÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará”;PErÍ-
odo:29.11.2021 À 02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS E MEia);dESTi-
No: SÃo fEliX do XiNGU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo 
NaSciMENTo.

Protocolo: 731177

Portaria de diaria Nº227/2021;BENEficiário:JoSÉ cEZario 
ariaS dE SoUZa;MaTrÍcUla: 03175057-1; fUNÇÃo:EXT. rUral i;oB-
JETiVo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rES-
TaUraÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará, EM SÃo 
fEliX do XiNGU rEPrESENTar a EMaTEr-Pa Na ENTrEGa dE iNSUMoS 
E EQUiPaMENToS PEla SEdaP”;PErÍodo:29.11.2021 À 03.12.2021;Nº 
dE diáriaS:4,5(TrÊS E MEia);dESTiNo: MaraBá E SÃo fEliX do XiN-
GU,ordENador dE dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 731196

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 2001/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 04 de NoVeMBro de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 016/2021-cPad, de 
29/10/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1633/2019-GaB/corrEG, de 10/10/2019, 
publicada no doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução pela 
PorTaria Nº. 1319/2021-GaB/corrEG de 16/08/2021, publicada no doE 
nº. 34679, de 24/08/2021, referente aos fatos de que trata o documento 
nº. 2015/0000023234.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 2002/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 04 de NoVeMBro de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 018/2021-cPad, de 
29/10/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaura-
do através da Portaria n.º 1670/2019-GaB/corrEG, de 15/10/2019, pu-
blicada no doE n.º 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução pela 
Portaria n.º 1321/2021-GaB/corrEG de 16/08/2021, publicada no doE 
n.º 34679, de 24/08/2021, referente aos fatos de que trata o Processo nº. 
2016/0000005973.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 2091/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 12 de NoVeMBro de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 018/2021-cPad, de 
10/11/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1638/2019-GaB/corrEG, de 10/10/2019, 
publicada no doE nº. 34011 de 16/10/2019, e último ato, recondução 
pela PorTaria Nº. 1320/2021-GaB/corrEG, de 16/08/2021, publicada 
no doE nº. 34679 de 24/08/2021, referente aos fatos de que trata o 
documento nº. 2019/0000037179.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 724317
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidorES:
NoME: lUiZ alBErTo TaVarES GoMES
MaTrÍcUla: 57221066
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica-administração
a coNTar dE 19/11/2021
NoME: PEdro ViTor PaSTaNa da cUNHa
MaTrÍcUla: 5927656
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia de Minas
a coNTar dE 19/11/2021
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrativa 
e financeira

Protocolo: 730713

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 02095/2021-GaB/seMas de 
16.11.2021, PUBLicada No doe Nº 34.770 de 19.11.2021

oNde se LÊ:  Mário SÉrGio doS SaNToS rodriGUES
Leia-se: Mário SÉrGio doS SaNToS NaSciMENTo

Protocolo: 730783

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2162/2021 - GaB/seMas 
19 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: Proceder vistoria nas áreas de licença de atividade rural – lar, 
no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: redenção/Pa.
destino: cumaru do Norte/Pa
Período: 22/11 a 27/11/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 5958073/1 - MaYara criSTiNa SilVa fariaS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5961881/1 - lariSSa fErrEira dE liMa MEScoUTo - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 730950
ortaria Nº 2173/2021 - GaB/seMas 

19 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Visando o licenciamento ambiental no empreendimento WilMar 
ciPriaNo SilVa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira Piriá/Pa
Período: 23/11 a 24/11/2021 – 1 e ½ diária
Servidores:
- 5954968/ 1 - lUaN alEXaNdrE MarTiNS dE SoUSa - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente )
- 5960914/1 - BrUNo alVES NoGUEira - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente )
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731234
Portaria Nº 2149/2021 - GaB/seMas 

18 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: articulação das ações de expansão da Política de atuação inte-
grada dos Territórios Sustentáveis, com representações de 16 municípios 
no Estado do Pará, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa, redenção/Pa e Xinguara/Pa
Período: 19/11 a 29/11/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5930962/1 – raUl ProTáZio roMÃo - (Secretário adj. de Gestão de 
recursos Hídricos e clima)
ordENadora: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 730310
Portaria Nº 2108/2021 - GaB/seMas 

18 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar visitas técnicas para avaliação ambiental em empreendi-
mentos, localizados no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 23/11 a 26/11/2021– 03 e ½ - diárias.
Servidora:
- 5141818/1 - caSSilda do Socorro diaS dE MoraES - (Engenheiro 
Químico)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 730695

Portaria Nº 2150/2021 - GaB/seMas 
19 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: documentar e fazer cobertura jornalística, referente a pauta das 
ações dos Territórios Sustentáveis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa-Xinguara/Pa-Parauapebas/Pa
Períodos:22/11 a 26/11/2021- 04e ½ diarias.
Servidora:
- 6403656/1 - BrUNa NEVES BraBo (aSSESSora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 730721
Portaria Nº 2157/2021 - GaB/seMas 

19 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Participação na reunião “Encontro dos Órgãos Gestores de re-
cursos Hídricos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Belo Horizonte/MG
Período: 22/11 a 24/11/2021– 02 e ½ - diárias.
Servidora:
- 57175627/1 - lUciENE MoTa dE lEao cHaVES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente / diretora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 730724
Portaria Nº 2158/2021 - GaB/seMas 

19 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica na segunda etapa do Projeto Supressão 
vegetal de processo localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Pacajá/Pa (acesso por Tucuruí)
Período: 24/11 a 26/11/2021 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
-6403548/1 - lETÍcia BraGa GoMES - (Técnico de Gestão de Meio ambiente)
-3178455/1 - fraNciSco dE aSSiS PErEira BarBoSa - (Técnico em 
Gestão agropecuária)
ordenador: lilia Márcia ramos reis / diretora de Gestão administrativa 
de financeira

Protocolo: 730739
Portaria Nº 2171/2021 - GaB/seMas 

19 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Conduzir veículo oficial
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: Parauapebas/Pa e canaã dos carajás/Pa
Período:16/11 a 19/11/2021– 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5931888/2 – alEX da SilVa coSTa - (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 731186

FÉrias
.

Portaria Nº2052/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/11/2021
iNTErroMPEr, a contar do dia 27/10/2021, por necessidade de serviços, o 
gozo de férias concedido através da PorTaria Nº 1487/2021, publicado no 
doE de nº 34.688 de 02/09/2021, a servidora iVaNa QUEiroZ dE oliVEira, 
matricula nº 5892827/4, ocupante do cargo de Secretario de Gabinete, 
lotada na consultoria Jurídica, referente ao exercício 2020/2021, restando 
16(dezesseis) dias a serem usufruídos posteriormente.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 730746
Portaria Nº 2146/2021-dGaF/GaB/seMas, 18/11/2021

coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias das férias regulamentares, à 
servidora EVEliNE fariaS UcHoa, matricula 57175327/1, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada no Gabinete do Secretario, 
no período de 18/01/2022 a 15/02/2022, referente exercício 2018/2019, 
interrompidas através da PorTaria Nº 1503/2021-dGaf/GaB/SEMaS, 
publicada no doE nº 34.688 de 02/09/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 730764

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº2144/2021-dGaF/GaB/seMas, 18/11/2021
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
20/12/2021 a 07/01/2022 para 13/12/2021 a 31/12/2021, ao servidor 
lUciaNo dE JESUS GoMES PErEira, id. funcional nº.5955452/ 1, ocupante 
do cargo de Gerente, lotado na diretoria de ordenamento Educação e 
descentralização da Gestão ambiental, concedida através PorTaria 
Nº.2023/2021 -dGaf/GaB/SEMaS de 08/11/2021, publicada no doE 
nº 34.760 de 09/11/2021, referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 730765
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Portaria Nº2081/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/11/2021
alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/08/2021 a 30/08/2021 para 03/01/2022 a 01/02/2022, ao servidor 
aNToNio carloS VaScoNcEloS darWicH, id. funcional nº.5929324/ 
3, ocupante do cargo de assessor, lotado na Gabinete do Secretario, 
concedida através PorTaria Nº.986/2021 -dGaf/GaB/SEMaS de 
05/07/2021, publicada no doE nº 34.630 de 07/07/2021, referente ao 
exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 730757
Portaria Nº2115/2021-dGaF/GaB/seMas , 17/11/2021

alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período 
de 16/11/2021 a 15/12/2021 para 22/11/2021 a 21/12/2021, a 
servidora clEidE liMa fErNaNdES, id. funcional nº.6403575/ 
1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotada na 
Secretaria adjunta de Gestão e regularidade ambiental, concedida através 
PorTaria Nº.1769/2021 -dGaf/GaB/SEMaS de 05/10/2021, publicada no 
doE nº 34.728 de 07/10/2021, referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 730749
Portaria Nº 2064/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/11/2021

alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período 
de 27/12/2021 a 05/01/2021 para 07/03/2022 a 05/04/2022, ao 
servidor dioGo MarQUES oliVEira, id. funcional nº.57215444/ 
1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotado 
na diretoria de Meteorologia Hidrologia e Mudanças climáticas, 
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 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 730750
Portaria Nº2118/2021-dGaF/GaB/seMas, 17/11/2021

alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período 
de 14/02/2022 a 28/02/2022 para 06/12/2021 a 20/12/2021, ao 
servidor fEliPE MEirElES TEoBaldo, id. funcional nº.5954867/ 
1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotado 
na diretoria de licenciamento ambiental, concedida através PorTaria 
Nº.905/2021 -dGaf/GaB/SEMaS de 07/06/2021, publicada no doE 
nº 34.620 de 24/06/2021, referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 730753
Portaria Nº 2079/2021-dGaF/GaB/seMas , 17/11/2021

alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período 
de 01/11/2021 a 30/11/2021 para 20/12/2021 a 19/01/2022, a 
servidora lUciaNa HEGEdUS NoroNHa, id. funcional nº.55589703/ 
1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na ouvidoria 
ambiental, concedida através PorTaria Nº.1769/2021 -dGaf/GaB/
SEMaS de 05/10/2021, publicada no doE nº 34.728 de 07/10/2021, 
referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 730755

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 774 de 18 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1261488 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Visita técnica ao aterro sanitário de Marituba, para sensibilização 
do empreendimento quanto a educação ambiental.
origem: Belém-Pa
destino: Marituba-Pa
Período: 14/12/2021 - 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
ivan José dos Santos – 5949038 – Gerente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 780 de 18 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1259494 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar de reunião sobre o plano de trabalho de educação am-
biental da Unidade.

origem: Monte alegre-Pa
destino: Santarém e Belém-Pa
Período: 01 a 08/12/2021 - 7,5 (sete e meia) diárias
Servidor: Patricia cristina de leão Messias – 57224309 – Gerente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 782 de 18 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1266139 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: condução de veículo institucional para subsidiar execução de vi-
sita técnica de monitoramento da UMf 3 - amazônia florestal, UMf2 lN 
Guerra bem como visita de monitoramento e controle na área do centro 
de Treinamento.
origem: Monte alegre-Pa
destino: Santarém, Juruti e aveiro-Pa
Período: 13 a 22/12/2021 - 9,5 (nove e meia) diárias
Servidor: Pedro Paulo de Souza Queiroz – 5942921 – Motorista
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 786 de 18 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1295765 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Visita Técnica para reconhecimento e monitoramento das fra-
gilidades e potencialidades do rEViS, na comunidade Santo amaro, para 
readequação do plano operacional de educação ambiental da referida Uc.
origem: Belém-Pa
destino: Benevides-Pa
Período: 10/12/2021 - 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. 787 de 18 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1247043 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: desenvolver ações de Educação ambiental junto às comunidades 
e pescadores esportivos, visando a conscientização quanto à preservação 
das espécies de quelônios e peixes por todo o interior da flota de faro.
origem: Belém-Pa
destino: Santarém e faro-Pa
Período: 15/11 a 06/12/2021 - 21,5 (vinte e uma e meia) diárias
Servidor: Joel lima Barbosa dos Passos – 8001272 – Técnico em Gestão 
ambiental
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 788 de 18 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1299006 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realização de audiência pública preparatória ao lançamento de 
edital da concessão florestal do lote II do Conjunto de Glebas Mamuru 
arapiuns.
origem: Belém-Pa
destino: Santarém-Pa
Período: 11 a 12/11/2021 - 1,5 (uma e meia) diárias
Servidor: Karla lessa Bengtson – 5560918 – Presidente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 730846

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata de Portaria N° 1706/2021-crH/saGa 
de 17.11.2021, PUBLicada No doe N° 34.769 de 18.11.2021.

oNde se LÊ: no período de 31.10.2021 a 28.01.2021.
Leia-se: no período de 31.10.2021 a 28.01.2022.

Protocolo: 730841

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021-seGUP/Pa
Processo adMiNistratiVo Nº 2021/693961

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições legais 
resolve HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº 022/2021- SEGUP/Pa, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de Ser-
viço de Manutenção aeronáutica, com fornecimento de peças e suprimen-
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tos, das aeronaves: Marca PT-PBc, fabricante cESSNa, modelo caraVaN 
c-208, ano de fabricação 2014, numero de série 2080559, motor turboéli-
ce PraTT & WHiTNEY caNadá, ModElo PT-6a-114a, numero de série PcE
-Pc2104, hélice MccaUlEY, modelo 3Gfr34c703/03/106Ga-0, numero de 
série 1300 e Marca PP-EPV, fabricante cESSNa, Modelo GraNdcaraVaN 
c-208-B, aNo dE faBricaÇÃo 2000, numero de série 208B0819, motor 
turboélice, PraTT & WHiTNEY caNadá, modelo PT-6a-114a, numero de 
série PcE-Pc0762, hélice MccaUlEY, modelo 3Gfr34c703-B, numero de 
série 993225, pertencentes a Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social do Pará, conforme especificações técnicas estabelecidas no 
Termo de referência – anexo i do Edital, pelo critério de menor preço por 
lote, a empresa abaixo:
1. aXiaL - aViaÇÃoLtda- cNPJ nº 03.111.558/0003-02

iTEM dEScriÇÃo do SErViÇo QTd Valor UNiT Valor ToTal

1 MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa 2.200 homem/
hora  r$ 254,50 r$ 559.900,00

2 coNTrolE TÉcNico dE 
MaNUTENÇÃo 640 homem/hora r$ 202,65 r$ 129.696,00

3 MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
SErViÇoS ESPEcialÍSSiMoS

2.200 homem/
hora r$ 254,50 r$ 559.900,00

ToTal 5.040 homem/hora r$ 1.249.496,00 
4 forNEciMENTo dE PEÇaS E SUPriMENToS, locaÇÃo dE coMPoNENTES r$ 2.100.000,00

Valor GloBal r$ 3.349.496,00

Belém,  18 de novembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa-SEGUP/Pa

Protocolo: 730718

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº.2021/37

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

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 147252423 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P

02 147252944 a 
147252948 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

03 147253584 a 
147253585 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204480 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente
documento a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador
data: 21/10/2021

UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a):
data: 28 /10/2021

aElToN foNSEca SilVa 

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº.2021/38

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

Órgão de destino: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BrEU BraNco

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 147252949 a 
147252955 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204489 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente
documento a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador
data: 21/10/2021

UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a):
data: 28 /10/2021

fláVio MarcoS MEZZUMo 

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº.2021/40

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

Órgão de destino: MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 147252982 a 
147252985 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

02 147253448 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204509 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente documen-
to a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador
data: 21/10/2021

UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a):
data: 28 /10/2021

JoÃo clEBEr dE SoUSa TorrES 

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº.2021/41

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

Órgão de destino: MUNicÍPio dE UliaNÓPoliS

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 147252997 a 
147253000 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

02 147253450 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204525 de 21 de Outubro de 2021 , fica efetivada através do presente
documento a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s)

orGÃo doador
data: 21/10/2021

UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a):
data: 28 /10/2021

KEllY criSTiNa dESTro

Protocolo: 731179
resoLUÇÃo Nº 407/2021 -coNsUP

UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública 
(coNSEP).
coNSidEraNdo a necessidade de aperfeiçoar e capacitar os operadores 
do SIEDS e os demais integrantes da rede de atendimento, a fim de que 
possam atuar de forma humanizada, articulada e integrada.
coNSidEraNdo a apresentação do Projeto pedagógico de capacitação aos 
órgãos do SiEdS e à rede de atendimento à criança, adolescente e mulher 
vítima de violência – frente ao TErPaZ 2022, homologado na câmara de 
Ensino e Pesquisa do iESP, em sessão realizada no dia 20 de outubro de 
2021; e após deliberação e aprovação na 5ª reunião ordinária do egrégio 
conselho Superior do iESP no dia 12 de novembro de 2021.
rESolVE:
art.1º aprovar o projeto pedagógico para o curso de capacitação aos ór-
gãos do SiEdS e à rede de atendimento à criança, adolescente e mulher ví-
tima de violência – frente ao TErPaZ, com carga horária de 24 horas aula, 
sob a supervisão pedagógica da coordenadoria de Ensino complementar 
do iESP na modalidade presencial, no valor total de r$17.740,80 (dezes-
sete mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos ).
art.2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSUP, 12 de novembro de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do conselho Superior do iESP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 731076
resoLUÇÃo Nº 406/2021-coNsUP

UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública 
(coNSEP).
CONSIDERANDO a necessidade de qualificar policiais civis em Operações 
Táticas de natureza Especial, a fim de atuarem tanto em área urbana 
quanto em rural, em situações que requeiram ações especializadas, com 
emprego de conhecimento técnico e tático, para fins de enfrentamento 
a criminalidade que ofereça alto risco a sociedade e demais agentes de 
segurança pública;
coNSidEraNdo a apresentação do Projeto pedagógico do 2º curso de 
operações Táticas Especiais/coTE 2022, elaborado pela academia de Po-
lícia civil - acadEPol, homologado na câmara de Ensino e Pesquisa do 
iESP, em sessão realizada no dia 20 de outubro de 2021; e após delibera-
ção e aprovação na 5ª reunião ordinária do egrégio conselho Superior do 
iESP no dia 12 de novembro de 2021;
rESolVE:
art.1º aprovar o projeto pedagógico do 2º curso de operações Táticas 
Especiais/coTE 2022, com carga horária de 909 horas aula, elaborado pela 
academia de Policia civil - acadEPol na modalidade presencial, sob a Su-
pervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP no 
valor total de r$ 675.887,20 (seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos 
e oitenta e sete reias e vinte centavos);
art.2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se às disposições em contrário.
Plenário do coNSUP, 12 de novembro de 2021
UalaME fialHo MacHado
Presidente do conselho Superior do iESP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 731074
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 063/2021 - ePPM
oBJETo: Nomear a 1º TEN QoPM EliZaBETE liMa SoarES - rG 36057, 
para exercer a função de fiscal do acordo de cooperação Técnica nº 
011/2021, celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a Prefeitura Municipal 
de altamira/Pa. daTa dE aSSiNaTUra: 17/11/2021. JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM – cmte Geral da PMPa;

Protocolo: 731229
Portaria Nº 064/2021 - ePPM

oBJETo: Nomear o MaJ QoPM JoSEldE frEiTaS BarBoSa - rG 31126, 
para exercer a função de fiscal do acordo de cooperação Técnica nº 
018/2021, celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a Prefeitura Municipal 
de Santarém/Pa. daTa dE aSSiNaTUra: 17/11/2021. JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM – cmte Geral da PMPa;

Protocolo: 731230
Portaria Nº 065/2021 – eP/PMPa - Nomear o MaJ QoPM diMiTri 
dE oliVEira BraGa - rG 31134, para exercer a função de fiscal 
dos instrumentos Substitutivos de contratos nº 2021NE16396; n.º 
2021NE16400; n.º2021NE16405. daTa dE aSSiNaTUra: 19/11/2021. 
JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM; chefe do EP/PMPa

Protocolo: 731235
Portaria Nº006/2021-coNtroLadoria iNterNa o 
coMaNdaNte GeraL da PoLÍcia MiLitar do ParÁ, no 
exercício das atribuições previstas nos artigos 91 e 92,da lei Estadual 
n°5.251/1985;considerando o disposto na PorTaria Nº086de 11 dEZ 
2000,da auditoria Geral do Estado,que regulamenta a operacionalidade do 
Módulo aUdicoN do SiafEM/Pa,instituído pelo decreto nº1783/96,para 
fins de instrução e organização dos processos de prestação de contas 
da administração Pública direta,autárquica e fundacional do Estado do 
Pará;Considerando que a Portaria em referência define o Agente Público 
de controle como o responsável pelo registro das conformidades diárias 
no SiafEM/Pa,em cada órgão do Estado;considerando que o agente 
Público de controle está consolidado pelo decreto Estadual nº5218,de 
26 MAR 2002,que o define como auxiliar dos órgãos componentes do 
Sistema de controle interno,cujo órgão central é a auditoria Geral do 
Estado;considerando ainda a necessidade de exoneração de Policiais 
Militares que não mais pertencem ao efetivo da controladoria interna 
da Polícia Militar do Pará;Considerando finalmente,a necessidade de 
nomeação de Policiais Militares que compõem a controladoria interna 
da Polícia Militar do Pará.rESolVE:art.1º–Exonerar da função de agente 
Público de controle,o Policial Militar abaixo relacionado:Sd PM rG 41009 
BrYaN lUcaS BarBoSa fraNco.art.2º–Nomear para a função de agente 
Público de controle os Policiais Militares relacionados abaixo,pertencentes 
a controladoria interna da Polícia Militar do Pará:3º SGT PM rG27718 
faBiaNo da SilVa NESTor,cB PM rG 22593 EliaS GoMES doS 
SaNToS,Sd PM rG 42415 alEX aUGUSTo SaNToS dE aGUiar.art.3º–Esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.registre-se,publique-
se e cumpra-se.Belém, 17 de novembro de 2021.JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior–cEl QoPM comandante Geral da PMPa

Protocolo: 730622

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
016/2021–ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Adminis-
trativo nº 016/2021-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa Mar-
cK TEcNoloGia SErViÇoS MEcaNicoS lTda, cujo objeto é a “aquisição 
de Equipamentos e Materiais 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 : 1050008277E;fica acrescida a fonte: 0301;Belém/Pa, 19 de No-
vembro de 2021;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 731055

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
PorTaria Nº 956/2021-dGa-SUP fUNdoS; Suprido, HEYdEr SilVa do 
NaSciMENTo, TEN cEl PM, Mf 5818281/1 , do efetivo do (a) dGa; Prazo 
p/ aplicação: 40(quarenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Portaria Nº 957/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, ricardo do 
NaSciMENTo raMoS, TEN cEl PM, Mf 5817781/1, do efetivo do (a) ccc/
dal; Prazo p/ aplicação: 40(quarenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
– aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 958/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, alESSaNdro 
SilVa cElESTiNo, TEN cEl PM, Mf 5817846/1, do efetivo do (a) c. PaT/
dal; Prazo p/ aplicação: 40(quarenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
– aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.

Portarias de coNcessÃo seM eFeito
Torno sem efeito as portarias de concessão de suprimento de fundos a 
seguir relacionadas, tendo em vista a expiração do prazo de saque por não 
terem sido retiradas pelos respectivos supridos em tempo hábil: PorTa-
riaS: ; 599 (BoPE; Vl r$ 800,00) E 587 (corcPr Vii; Vl r$ 800,00); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Protocolo: 731043

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2312/21/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salvaterra-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 12 a 15/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
douglas oliveira da Silva; cPf; 452.119.812-00; Valor: r$ 791,28. SGT 
PM anderson augusto Xavier; cPf: 905.523.422-20; Valor:r$ 791,28. SGT 
PM Silvio Gomes Barbosa; cPf: 731.040.352-53; Valor: r$ 791,28. SGT 
PM reinaldo da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: r$ 791,28. SGT 
PM Eron de Jesus Valente Pinto; cPf: 738.612.862-20; Valor: r$ 791,28. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2313/21/di/dF – objetivo: chamado de 
justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mãe 
do rio-Pa; destino: São Miguel do Guamá-Pa; Período: 10/11/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Wilker Marcelo 
reis Bernardo; cPf: 008.277.882-58; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2314/21/di/dF – objetivo: chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Juruti-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 02 a 04/12/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Julio 
cesar Silva Nogueira; cPf: 660.898.242-91; Valor: r$ 527,52. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2315/21/di/dF – objetivo: chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Breves-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 10 a 12/11/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: Sd PM Everton 
carvalho conceicao; cPf: 005.465.642-75; Valor: r$ 506,40. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2316/21/di/dF – Objetivo: Instrução á Oficiais e 
Graduados para Habilitação de Procedimentos e Processos administrativos 
no âmbito interno da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Santarém-Pa; destino: Monte alegre-Pa; Período: 21/11 a 
01/12/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; 
Servidores: cEl PM Benedito Tobias Sabbá corrêa; cPf: 353.373.462-
53; Valor: r$ 3.165,20. cB PM Nayara alves de Jesus; cPf: 005.020.252-
98; Valor: r$2.532,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 2318/21/di/dF – Objetivo: Instrução á Oficiais e 
Graduados para Habilitação de Procedimentos e Processos administrativos 
no âmbito interno da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Santarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 01 a 05/12/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: 
cEl PM Benedito Tobias Sabbá corrêa; cPf: 353.373.462-53; Valor: 
r$ 1.266,08. Sd PM cristian fuziel lima; cPf: 952.449.132-04; Valor: 
r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 2319/21/di/dF – Objetivo: Instrução á Oficiais e 
Graduados para Habilitação de Procedimentos e Processos administrativos 
no âmbito interno da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Santarém-Pa; destino: alenquer-Pa; Período: 05 a 10/12/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cEl PM Benedito Tobias Sabbá corrêa; cPf: 353.373.462-53; Valor: 
r$ 1.582,60. SGT PM anderson Pereira imbiriba; cPf: 708.842.342-
15; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 2320/21/di/dF – Objetivo: Instrução á Oficiais 
e Graduados para Habilitação de Procedimentos e Processos 
administrativos no âmbito interno da PMPa; fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: Óbidos-Pa; 
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Período: 12 a 21/12/2021; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 
09 de pousada; Servidor: cEl PM Benedito Tobias Sabbá corrêa; cPf: 
353.373.462-53; Valor: r$ 2.848,68. cB PM Nayara alves de Jesus; cPf: 
005.020.252-98; Valor: r$ 2.278,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2321/21/di/dF – objetivo: conselho de 
disciplina; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 10 a 15/06/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação; Servidor: MaJ PM Manoel do Socorro 
ferreira Soares; cPf: 480.005.152-53; Valor: r$ 791,30. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2322/21/di/dF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
abaetetuba-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 02 a 03/10/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: 
cB PM Silas levy de Sousa almeida; cPf: 913.207.042-04; r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2323/21/di/dF – objetivo:cumprir diligências de 
SiNd; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 04 a 05/08/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN 
PM felipe Pinheiro Modesto; cPf: 012.793.682-33; Valor: r$ 423,33. cB PM 
rafael Siqueira Moraes; cPf: 804.276.262-34; Valor: r$ 379,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2324/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de 
iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 13 a 16/10/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: cEl PM renato dumont 
Viégas leal; cPf: 380.927.432-15; Valor: r$ 949,56. SUB TEN Nizomar 
oliveira da Trindade; cPf: 373.371.492-04. Valor: r$ 791,28. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2325/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de 
iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte 
alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 25 a 28/09/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: caP PM leonardo 
ferreira dutra; cPf: 743.414.302-97; Valor: r$ 870,42. SUB TEN Jorlando 
da conceição alves; cPf: 437.413.802-10; Valor: r$ 791,28. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2326/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de 
iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 21 a 25/10/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: TEN cEl PM daniel carvalho 
Neves; cPf:424.797.462-91; Valor:r$ 1.266,08. SUB TEN PM Jane Silva 
do Nascimento; cPf:428.889.302-00; Valor:r$ 1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2327/21/di/dF – objetivo: chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salvaterra-Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 23 a 
26/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidor: SGT PM reinaldo da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: 
r$ 435,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.

Protocolo: 731081
Portaria Nº 161/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. rEPÚBlica 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT 
PM ana lúcia Martins Machado; cPf: 488.821.272-49; Valor: r$ 1.055,04. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 731133
Portaria Nº 2328/21/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Brasilía-df; Período: 28 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cEl PM José dilson Melo 
de Souza Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 749,07. TEN PM Marcos 
Verissimo costa; cPf: 833.890.402-34; Valor: r$ 643,56. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 731152

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

decisÃo adMiNistratiVa Nº 011/2021-cPL/PMPa
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/06 e art. 5º, iii 
e iV, da lei Estadual 6.474/02, regulamentada pelo art. 13, incisos iii e iV, 
do decreto Estadual nº 534/2020.
considerando o recurso administrativo interposto pela empresa coNSTrU-
Tora ENErGEo lTda, cNPJ nº 11.649.335/0001-51, contra ato do Prego-
eiro que aceitou e habilitou a proposta da recorrida, aSEVEdo SilVa SEr-
ViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirElli - EPP, cNPJ nº 17.739.353/0001-00, nos 

autos do Processo licitatório nº 2021/380565, na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 042/2021/cPl/PMPa, tendo como objeto a contratação de servi-
ços comuns de engenharia para reforma dos Postos rodoviários da Polícia 
Militar do Estado do Pará, na forma estabelecida no edital e seus anexos.
rESolVE:
01 – acolHEr integralmente os fundamentos e as conclusões expostas 
na decisão adotada pelo pregoeiro nos autos do certame em epígrafe que 
negou provimento ao recurso interposto pela recorrente;
02 – adJUdicar o objeto do processo licitatório a empresa aSEVEdo Sil-
Va SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirElli - EPP, cNPJ nº 17.739.353/0001-
00, pelo valor total de r$ 2.199.890,00 (dois milhões, cento e noventa e 
nove mil, oitocentos e noventa reais);
03 – rETorNar os autos à comissão Permanente de licitação para prosse-
guimento do certame, adotando-se as providências previstas em lei.
Quartel em Belém – Pa, 19 de novembro de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 730771
decisÃo adMiNistratiVa Nº 012/2021-cPL/PMPa

o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, constantes no art. 8º, da lei complementar nº 053/06 e art. 5º, iii 
e iV, da lei Estadual 6.474/02, regulamentada pelo art. 13, incisos iii e iV, 
do decreto Estadual nº 534/2020.
considerando o recurso administrativo interposto pela empresa MoJUiM 
ENGENHaria E TraNSPorTE EirEli, cNPJ nº 24.250.973/0001-47, 
contra ato do Pregoeiro que aceitou e habilitou a proposta da recorrida, 
aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirElli - EPP, cNPJ nº 
17.739.353/0001-00, nos autos do Processo licitatório nº 2021/380565, 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 042/2021/cPl/PMPa, tendo como ob-
jeto a contratação de serviços comuns de engenharia para reforma dos 
Postos rodoviários da Polícia Militar do Estado do Pará, na forma estabele-
cida no edital e seus anexos.
rESolVE:
01 – acolHEr integralmente os fundamentos e as conclusões expostas 
na decisão adotada pelo pregoeiro nos autos do certame em epígrafe que 
negou provimento ao recurso interposto pela recorrente;
02 – adJUdicar o objeto do processo licitatório a empresa aSEVEdo Sil-
Va SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirElli - EPP, cNPJ nº 17.739.353/0001-
00, pelo valor total de r$ 2.199.890,00 (dois milhões, cento e noventa e 
nove mil, oitocentos e noventa reais);
03 – rETorNar os autos à comissão Permanente de licitação para prosse-
guimento do certame, adotando-se as providências previstas em lei.
Quartel em Belém – Pa, 19 de novembro de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 730772

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.770 de 19/11/2021, referente as diárias, PorTaria Nº 2268/21-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 730338.

Protocolo: 730931

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

diÁria
.

Portaria Nº 248/2021/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter 
que seguir para os Municípios de Belém/Pa para abaetetuba e Moju/Pa 
nos dias 21 a 26 Novembro de 2021, a fim de regular as ações a serem 
desenvolvidas durante a operação do Programa de atenção à Saúde do 
Policial militar – faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destinos: abaetetuba e Moju - Pa; Período de 21 a 
26 Novembro de 2021; Quantidade de diárias: 06 diárias de alimentação, 
e 06 diárias de Pousada na categoria “B”; Servidores: SUBTEN rG 
12743 ValdEMir criSTo da crUZ; cPf: 372.556.812-04, no Valor: r$ 
1.582,56; SGT rG 24029 fraNciSco GilBErTo caValcaNTE SilVa; cPf: 
333.824.172-00, no Valor: r$ 1.582,56. ordENador: MoiSÉS coSTa da 
coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 731027

.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de credeNciaMeNto n.º 012/2021 – FasPM - credenciamen-
to, análise de Habilitação, Propostas e adjudicação de pessoas físicas ou 
jurídicas.
No decimo nono 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 
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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 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
-diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda
cNPJ: 15.741.481/0001-63
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: 730826

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 003/2021 - 
cBMPa/PreFeitUra MUNiciPaL de saLiNÓPoLis.

Pae: 2021/855623
Partes: corpo de Bombeiros Militar do Pará cNPJ 34.847.236/0001-80 e a 
Prefeitura Municipal de Salinópolis, cNPJ nº 05.149.166/0001-98.
objeto: o presente acordo de cooperação Técnica tem por objeto a mútua 
cooperação entre os partícipes com o objetivo de promover a parametri-
zação entre os sistemas utilizados no cBMPa e o MUNicÍPio, facilitando 
a abertura e renovação do alvará de funcionamento da prefeitura e do 
Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB no 
Município de Salinópolis.
Vigência: 05 (cinco) anos, a contar da data da sua assinatura.
data da assinatura: 18/11/2021.
assinantes: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM, comandan-
te-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil e carloS al-
BErTo dE SENa filHo, Prefeito do Município de Salinópolis.

Protocolo: 730778

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°949/2021-diF/drH/dGPc
BeLÉM-Pa, seXta-Feira, 05 de NoVeMBro de 2021.

a dElEGada GEral adJUNTa, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria Nº 653/2018-ccG de 08/05/2018 publicada 
no doE nº 33.613 de 09/05/2018 e as que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 119/04-dGPc/diVErSoS, de 27/09/04, publicada no doE 
30.286 de 28/09/04.
coNSidEraNdo o PaE N° 2021/1010980 de 14/09/2021, onde a servido-
ra TGP VEra rEGiNa SarMENTo dE araUJo rocHa solicita licença sem 
vencimento.
coNSidEraNdo Parecer Jurídico nº 1963/2021-coNJUr de 22/09/2021, 
o qual conclui que “Trata-se de servidor efetivo, estável, sem nenhuma 
restrição de ordem disciplinar, enquadrando-se a hipótese nos requisitos 
do artigo 93, caput, da lei 5.810/94 (rJU-Pa) que cuida da licença para 
tratar de interesses particulares não havendo nenhum óbice jurídico ao 
dEfEriMENTo do PEdido. ”
coNSidEraNdo o despacho do delegado Geral deferindo o pedido.

rESolVE:
i – coNcEdEr a Servidora TGP VEra rEGiNa SarMENTo dE araUJo 
rocHa, matrícula 5347785,
01 (um) ano de licença para tratar de assuntos particulares, com funda-
mento no artigo 93, da lei nº 5.810/94 de 24/01/94, para o período de 
21/09/2021 a 20/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. delegada daNiEla SoUSa 
doS SaNToS dE oliVEira
delegada Geral adjunta
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 730904
Portaria Nº 59/2021-acadePoL

MaritUBa-Pa, QUarta-Feira, 17 de NoVeMBro de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-206/2021-SEad PcPa, 
c–207/2016-SEPlad/PcPa para o provimento de vagas aos cargos de de-
legado, Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, bem como, 
o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Segun-
da Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Policial 
civil, mediante Projeto Pedagógico do curso, de acordo com as normas 
editalícias e regimento interno;
 coNSidEraNdo a necessidade da Policia civil do Estado do Pará intensi-
ficar a integração dos policiais civis, servidores administrativos da Polícia 
civil, professores, instrutores, supervisores, coordenadores e monitores da 
área da segurança pública, para em um espaço coletivo tecerem reflexões 
sobre o desempenho do Curso de Formação Policial Civil com a finalidade 
de estabelecer ações, metas e estratégias para potencializar a qualidade da 
formação dos futuros policiais civis;
coNSidEraNdo que a Jornada Pedagógica é um momento em que os pro-
fissionais vinculados à formação de novos policiais civis, partilham ideias, 
ensinam e aprendem na coletividade, por meio de reflexões, debates e 
avaliações que promovam o fortalecimento do processo educativo pela 
análise dos indicadores educacionais, dos valores e da cultura da Polícia 
civil do Estado do Pará, como instituição permanente à defesa do Estado e 
do povo, alicerçada em seus princípios basilares, a autonomia administra-
tiva e funcional, hierarquia e disciplina.
rESolVE:
i. iNSTiTUir a Jornada Pedagógica do cUrSo dE forMaÇÃo dE Poli-
cial ciVil – 2022, dos concursos públicos c-206/2021-SEPlad/PcPa e 
c-207/2021-SEPlad/PcPa; categorias: delegado, Escrivão, investigador 
e Papiloscopista de Polícia civil, conforme os dados abaixo discriminados:
1. instituição: Polícia civil do Estado do Pará
2. Execução: academia de Polícia civil do Pará
3. Período: 23 e 24 de novembro de 2021
4. local: auditório dPc ione Maria coelho Pereira, situado na avenida Go-
vernador Magalhães Barata, nº 209. Bloco c. Sede da delegacia - Geral da 
Polícia civil. Bairro: Nazaré. cEP: 66040-903 - Belém - Pará.
5. Público alvo: Policiais civis do Estado do Pará, Servidores administrati-
vos da Polícia civil, Professores, instrutores, Supervisores, coordenadores, 
Monitores da Segurança Pública e convidados.
6. Número de Participantes: 120 (cento e vinte)
7. carga Horária diária: 08 (oito) horas aulas
8. carga Horária Total: 16 (dezesseis) horas aulas
9. Horário de funcionamento: 08h às 12h20 / 14h às 18h20
10. Modalidade: Presencial
11. Classificação da Atividade: Formação continuada
II. Encaminhar a presente Portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil 
para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 731086

.

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Órgão: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
data de admissão: 16/11/2021
coNTraTaÇÃo aUToriZada PElo GTaf EM 28/07/2021, aTraVÉS do 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico Nº 2021/607660.
carGo: aSSiSTENTE dE iNforMáTica
TÉrMiNo do VÍNcUlo: 15/11/2022
oBSErVaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/607660
adMiTidoS
alEX lEiTE alENcar
aNToNio JUNior rodriGUES SErrao
BrUNNo iaN fErrEira SaNToS
clEBErToN PErEira dE SoUSa
dEYViSoN loPES alEiXo
dioGo VaZ dE caldaS
Edil SilVa dE VilHENa
Gil MaUES
JarloN BarBoSa BaTiSTa
Joao GUilHErME BarroSo SaldaNHa JUNior
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JorlaN BoMfiM caSTro dE SoUSa
JoSE alBErTo dE oliVEira farES filHo
JoSE ari MoTa liMa
JoSE arTUr SoUZa do NaSciMENTo
KEWllY BEaTriZ da crUZ BarroS
liVia QUEiroZ caValcaNTE
MarcElo corrEa PaNToJa
MaTHEUS MoNTEiro doS SaNToS
MilToN cEZar BriTo VaZ
NilVaN Joao PErEira da SilVa
PaBlo NUNES dE oliVEira
rafaEl daMaScENo caMPoS
rENilSoN doS rEiS Sa
rUaN carloS TaVarES rEiS
rYaN GUilHErME GalVao PErEira
SErVUlo doS aNJoS MENESES
SHirlEi alMEida da foNSEca
SUEdY dE aViZ NaSciMENTo
SUZi dE aViZ NaSciMENTo
WilSoN lEoNardo araUJo riBEiro
Órgão: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
data de admissão: 16/11/2021
coNTraTaÇÃo aUToriZada PElo GTaf EM 28/07/2021, aTraVÉS do 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico Nº 2021/607660.
carGo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
TÉrMiNo do VÍNcUlo: 15/11/2022
oBSErVaÇÃo: ProcESSo Nº 2021/607660
adMiTidoS
Marcio GEraldo MaSToP MarTiNS JUNior
faBricia lEa fElESMiNo dUarTE
cESar aUGUSTo aMador SaNToS
diEGo da SilVa NUNES
diEGo PErES da SilVa liMa

Protocolo: 731098

.

.

coNtrato
.

contrato n°119/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibilidade 
de licitação n°061/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrESa SP SiSTEMa iNTEGrado dE liciTa-
ÇÕES PÚBlicaS lTda. cNPJ nº 28.787.023/0001-07. data da assinatura: 
19/11/2021. Vigência: contrato terá vigência durante a duração do curso, 
até a finalização com a certificação dos alunos. Valor: R$ 7.160,00 (sete 
mil, cento e sessenta reais). objeto: contrato é a participação em curso de 
gestão e fiscalização de contratos, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no processo licitatório epigrafado ao norte no período de 23 
a 26 de novembro de 2021. Processo nº 2021/1157390. orçamento: 40
101.06.303.1502.8832.339039.0101. contratada: EMPrESa SP SiSTEMa 
iNTEGrado dE liciTaÇÕES PÚBlicaS lTda. Endereço da contratada: 
avenida Senador Salgado filho, nº 1385, sala 108, bairro de Guabirotuba, 
município de curitiba, Estado do Paraná, cEP nº 81.510-000. ordenadora 
responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 731219

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - 29/2021

objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE iNforMáTica E MUlTiMÍdia
Tipo de licitação: Menor Preço por item.
Modo de disputa: aberto
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 07/12/2021
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília/df)
Pregoeiro: Thiago Kiyoshi Nascimento Hosoume

Protocolo: 731092

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 61/2021 – PcPa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a empresa SP SiSTEMa iNTEGrado 
dE liciTaÇÕES PÚBlicaS lTda, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 28.787.023/0001-07.
do oBJETo: coNTraTaÇÃo dE cUrSo dE GESTÃo E fiScaliZaÇÃo dE 
coNTraTo.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii da lei 
nº 8.666/93, considerando o treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
Valor ESTiMado: r$ 7.160,00.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
UNidadE orÇaMENTária: 40101 - Polícia civil do Estado do Pará

ProGraMa: 1502 – Segurança Pública;
aTiVidadE: 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública;
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica;
ProGraMa dE TraBalHo: 06.303.1502.8832
Plano interno: 1050008832c
ação 220210 - Participação em curso
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 – recursos ordinários.
ordENador rESPoNSáVEl: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo, de-
legada de Polícia civil.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém – Pa, 19 de novembro de 2021.
ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo
delegada de Polícia civil.

Protocolo: 731223

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 61/2021 – PcPa
a Exma. Sra. ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo, delegada de Polícia 
Civil, resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2021 
– PcPa, para contratação de Serviço de cursos referente a Gestão e fisca-
lização de contratos.
Valor: r$ r$ 7.160,00 (Sete Mil cento e Sessenta reais).
Belém – Pa, 19 de novembro de 2021.
ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo
delegada de Polícia civil.

Protocolo: 731225

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 008 /2021-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 17 de NoVeMBro de 2020.

o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da 
Polícia civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida , no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor GilBErTo da coNcEiÇÃo 
aZEVEdo aGUiar – cPf nº 414.361.482-00, Matrícula nº 5824680, dele-
gado de Polícia, lotado na Seccional Urbana de Santarém. .
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais), destina-se a atender as despesas eventuais 
que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

claSSificaÇÃo Valor r$
339039 – oUTroS SErViÇoS T. PESSoa JUrÍdica 650,00

iV – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 20 (ViNTE) dias, a contar da data de emissão da ordem 
Bancária - oB.
Para prestação de contas 15 (QUiNZE) dias após o prazo de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral / ordenador de despesas

Protocolo: 731089

.

.

oUtras MatÉrias

Portaria Nº 527/2021-GaB/cGPc/diVersos de 26/10/2021
coNSidEraNdo: o Memo. nº 173/21-craP13riSP-PcPa, da lavra da dPc 
Viviane carvalho flores Silva, corregedora regional, no qual solicita a in-
clusão do nome do servidor, d.M.P., mat. nº 5940473, a portaria inaugural, 
em razão de no curso da instrução probatória, constatou-se indícios de 
transgressão disciplinar por parte do referido servidor;
rESolVE: determinar o adendo à PorTaria Nº 157/21-GaB/cGPc de 
04/05/21, incluindo o nome do servidor em epígrafe, como sindicado nos 
autos em tela.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 528/2021-GaB/cGPc/diVersos de 27/10/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 222/2021-GaB/cGPc de 
17/06/2021, que apurou as circunstâncias em que ocorreu a morte do 
nacional c.B.r., em decorrência de confronto com Policiais civis, conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de elementos materiais que comprovem a 
prática de qualquer transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 222/2021-
GaB/cGPc de 17/06/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
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Portaria Nº 529/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/11/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 331/2019-GaB/cGPc de 
17/12/2019, que apurou as denúncias feitas contra o servidor, M.J.f.f., 
mat. nº 5856639, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de elementos probantes;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 331/2019-
GaB/cGPc de 17/12/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 530/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/11/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 479/2020-GaB/cGPc de 
01/12/2020, que apurou os fatos narrados no BoP nº 0071/2019.105766-
0, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausências de provas que apontem, de forma inequívo-
ca, à prática de conduta que caracterize transgressão;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 479/2020-
GaB/cGPc de 01/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 531/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/11/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 320/2021-GaB/cGPc de 
23/08/2021, que apurou a conduta do servidor que deixou, em tese, de 
responder e cumprir determinação judicial, nos autos do Proc. nº 0800676-
37.020.814.0069, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que o descumprimento no prazo previsto não ocorreu 
pela inércia ou negligência do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 320/2021-
GaB/cGPc de 23/08/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 532/2021-GaB/cGPc/diVersos de 08/11/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 112/2021-GaB/cGPc de 
05/03/2021, que apurou as circunstâncias em que ocorreu o baleamento, 
por confronto do nacional r.S.c., ocorrido no município de Marabá, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que os policiais agiram sob a proteção das excludentes 
de ilicitude;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 112/2021-
GaB/cGPc de 05/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 533/2021-GaB/cGPc/diVersos de 09/11/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 20/2021-GaB/cGPc de 
13/01/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
subtração, em tese, de dinheiro e dos objetos apreendidos em procedi-
mento policial, no interior da dP de Goianésia do Pará, conforme portaria 
instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de dolo ou culpa por parte de servidores;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 20/2021-
GaB/cGPc de 13/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 731254
Portaria Nº 443/2021-aai/GaB/correGePoL de 

10/11/2021
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar responsabilida-
des, referente as denúncias feitas em audiência no Proc. nº 0002831-
54.2019.814.0401, onde a nacional a.K.S.c., denunciou que policiais da 
dP do Bengui teriam, em tese, agido de forma indevida e arbitrária no 
exercício da função para com sua pessoa durante a autuação flagrancial do 
seu companheiro no aPfd nº 412/2019.100001-9, fato ocorrido no muni-
cípio de Belém no dia 02/01/2019, tudo conforme despacho/ccrM/cGPc 
de 29/10/2021 e demais fatos conexos conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.

dPc lEoMar NarZila MaUÉS PErEira - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 444/2021-aai/GaB/correGePoL de 
10/11/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar responsabilidades, 
referente as denúncias feitas em audiência de custódia no Proc. nº 080010-
40.2021.814.0024, onde o nacional K.a.l.l., denunciou que policiais da dP 
de itaituba teriam, em tese, agido de forma indevida e arbitrária, durante 
sua autuação no aPfd nº 412/2019.100001-9, fato ocorrido no município 
de itaituba, tudo conforme of. nº 112/2021-MP/1ªaPJi, despacho/coiNT/
cGPc de 03/11/2021 e demais fatos conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rafaElla lacErda fiGUEirEdo - corrEGEdoria rEGioNal do 
BaiXo E MÉdio aMaZoNaS – 12ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 445/2021-aai/GaB/correGePoL de 
10/11/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor r.E.r.c., 
mat. nº 5940504, conforme solicitado pelo M.P. através do of. nº 
222/2021-MP/PJP, tudo referente as postagens feitas pelo servidor em uma 
rede social e que geraram a Nf nº 000846-058/2021, ocorrida na cidade 
de Portel, tudo conforme despacho/coiNT/cGPc de 05/11/2021 e demais 
fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Taral lo – corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 446/2021-aai/GaB/correGePoL de 
10/11/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor J.l.
f.T.c.a., mat. nº 5940493, o qual, em tese, teria agido de forma arbitrária 
e incompatível com a função, fato ocorrido no dia 26/10/2021 em casta-
nhal o que gerou o BoP nº 554/2021.100190-1, tudo conforme despacho/
coiNT/cGPc de 28/10/2021 e demais conexos e anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do SalGado - 3ª riSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 447/2021-aai/GaB/correGePoL de 
12/11/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o furto da arma de fogo tipo 
Pistola, marca TaUrUS, .40SW, Série nº SQi21602, fato ocorrido em 
11/02/2006 no município de São félix do Xingu, e demais anexos e co-
nexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
araGUaia ParaENSE – 13ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 448/2021-aai/GaB/correGePoL de 
12/11/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar responsabilidades, referente a 
negligência e morosidade, em tese, na instauração do procedimento Po-
licial referente ao BoP nº 00078/2021.100374-2, o que gerou a N.f. nº 
000675-143/2021, fato ocorrido em São Miguel do Guamá, tudo conforme 
fatos conexos e anexos;
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coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do SalGado - 3ª riSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Portaria Nº 449/2021-aai/GaB/correGePoL de 
12/11/2021

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos apresentados pelo Mi-
nistério Público através do of. nº 219/2021-MP/8ªPJ, referente a atitudes, 
em tese, arbitrárias e abusivas praticadas por policiais civis no Território 
Quilombola Gurupá, localizado no município de cachoeira do arari, e que 
geraram no M.P. a N.f. nº 003343-040/2021, e demais fatos conexos e 
anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo – corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 731183

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 371 de 19 de NoVeMBro de 2021 – GaB/
dGcPcrc

o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Processo n°2021/1296695.
r E S o l V E:
i - revogar a PorTaria N° 257/21 de 01/09/2021, publicado no doE 
n°34.693 de 09/09/2021.
ii - designar a servidora EdNa Maria MENdES PErEira, Perito criminal 
- Gerente do Núcleo de impressão datiloscopia, matrícula n° 5449626/1, 
para responder pela coordenação de Perícias Genéricas, GEP-daS-011.4, 
no período de 20.08.2021 a 17.11.2021, no impedimento do titular do 
cargo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 19 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 730767

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 372/21 de 19 de NoVeMBro de 2021 – GaB/
dGcPcrc

o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Processo n°2021/1296695.
r E S o l V E:
designar, interinamente, o servidor Jadir aTaidE doS SaNToS, Perito cri-
minal - Gerente do Núcleo de crime contra Vida matrícula n° 5325013/1, 
para responder pela coordenação de Perícias Genéricas, GEP-daS-011.4, 
a contar de 18.11.2021 a 15.02.2022, no impedimento do titular do cargo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 19 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 730768

errata
.

errata da Portaria Nº 398/2021 de 12/11/2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.769 de 18.11.2021.

onde se lê:
06 de dezembro de 2021 à 01 de Janeiro de 2022
Leia-se:
06 de dezembro de 2021 à 04 de Janeiro de 2022
EdValdo rodriGUES dE caSTro
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 730888
errata da Portaria Nº 379/2021 de 29/10/2021, 

PUBLicada No doe Nº 34.769 de 18.11.2021.
onde se lê:
TriÊNio: 01.06.2002 à 31.07.2007
Leia-se:
TriÊNio: 01.06.2002 à 31.05.2005

errata da Portaria Nº 382/2021 de 29/10/2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.769 de 18.11.2021.

onde se lê:
TriÊNio: 01.09.2011 à 16.05.1999
Leia-se:
TriÊNio: 17.05.1996 à 16.05.1999

errata da Portaria Nº 390/2021 de 10/11/2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.769 de 18.11.2021.

onde se lê:
MaTrÍcUla: 5895733/1
Leia-se:
MaTrÍcUla: 5894948/1
EdValdo rodriGUES dE caSTro
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 730710

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 060/2017 – cPcrc
oBJETo do coNTraTo: o presente Termo aditivo se refere ao contrato 
administrativo nº 060/2017 – cPcrc, que tem por objeto a coNTraTaÇÃo 
dE laBoraTÓrio Para a rEaliZaÇÃo dE EXaMES HiSToPaTolÓGicoS, 
para o atendimento das necessidades do instituto Médico legal desde cen-
tro de Perícias Científicas “Renato Chaves”.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, pelo período de 12 (doze) 
meses, com início em 27/12/2021 e término em 26/12/2022.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 039/2017 – cPcrc.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858268; foNTE: 0101; NaTUrEZa da 
dESPESa:339039; Pi: 1050008268c; aÇÃo: 232423.
coNTraTada: a empresa iNSTiTUTo dE PaToloGia cirÚrGica E MolE-
cUlar dE SErViÇoS lTda-ME, com sede estabelecida à Travessa Quator-
ze de Março, nº 1155, Sala 1304, Edifício UrBE 14, Bairro: Umarizal, cEP: 
66055-490, Belém/Pa.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 730945

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2020/311139
PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2021 – cPc”rc”

O Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
processo nº 2020/311139, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 050/2021 – cPc – rc, que tem como objeto a aquisição de 
Materiais de Vidrarias, para o atendimento das necessidades da coordena-
ção de Laboratório do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves desta 
Sede - Belém, rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 EMPrESaS/ cNPJ iTENS Valor ToTal

1  f cardoSo E cia lTda
(cNPJ nº 04.949.905/0001-63)

5, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 
22, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 
39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 
52, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 65, 

66, 68 e 69.

r$ 62.141,95 (sessenta e dois 
mil cento e quarenta e um reais e 

noventa e cinco centavos).
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2 JoSE fErrEira da SilVa filHo
(cNPJ nº 14.067.722/0001-78) 11, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 

36, 42, 43 e 50.

r$ 45.342,50 (quarenta e cinco 
mil trezentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos).

3
laBNor coMErcio E SErVicoS 

lTda
( cNPJ nº 14.562.232/0001-48) 18, 32, 33, 34, 63 e 64.

r$ 6.910,00 (seis mil novecentos 
e dez reais).

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 19 de novembro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral – cPc “rc”

Protocolo: 731212

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Processo nº 2020/311139
PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2021 – cPc rc

A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 224/2020 – CPC-RC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 10.520/02), 
e após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas 
ao Pregão Eletrônico nº 050/2021 – cPc – rc, que tem como objeto a 
aquisição de Materiais de Vidrarias, para o atendimento das necessidades 
da Coordenação de Laboratório do Centro de Perícias Científicas Renato 
chaves desta Sede - Belém, rESolVE adJUdicar:

 EMPrESaS/ cNPJ iTENS Valor ToTal

1  f cardoSo E cia lTda
(cNPJ nº 04.949.905/0001-63)

5, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 
22, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 
39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 
52, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 65, 

66, 68 e 69.

r$ 62.141,95 (sessenta e dois 
mil cento e quarenta e um reais e 

noventa e cinco centavos).

2 JoSE fErrEira da SilVa filHo
(cNPJ nº 14.067.722/0001-78) 11, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 

36, 42, 43 e 50.

r$ 45.342,50 (quarenta e cinco 
mil trezentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos).

3
laBNor coMErcio E SErVicoS 

lTda
( cNPJ nº 14.562.232/0001-48) 18, 32, 33, 34, 63 e 64.

r$ 6.910,00 (seis mil novecentos 
e dez reais).

 
lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 731202

.

.

aPostiLaMeNto
.

O Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o erro material no 
item 7.1. na cláUSUla SÉTiMa – daS oBriGaÇÕES da coNTraTada no 
contrato nº 079/2021, celebrado entre este cPcrc e a empresa iT Pro-
TEcT SErViÇoS dE coNSUlToria EM iNforMaTica EirEli, determina o 
apostilamento para adequar o instrumento contratual supramencionado.
onde se lê:
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 007/2021 – cPcrc
leia-se:
Pregão Eletrônico nº 047/2021 – cPcrc
Ficam ratificadas as demais Cláusulas Contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
Belém/Pa, 19 de novembro de 2021.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 730939

diÁria
.

Portaria N°. 1583/ 2021 
oBJETiVo: ficar a disposição.
SErVidor: Edna do Socorro ferreira damous 
MaTrÍcUla: 5233054/1 / Perito criminal;
SErVidor: Jaceli aragão de oliveira 
MaTrÍcUla: 62324/1 / auxiliar Técnico de Polícia civil;
SErVidor: José roberto farias de oliveira 
MaTrÍcUla: 72389/1 / agente de artes Práticas;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MaraBá - Pa. 
diáriaS: 12.5 (doze e meia) PErÍodo:  05/11/2021  a 17/11/2021. 
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Portaria N°. 1638/ 2021 
oBJETiVo: ficar a disposição.
SErVidor: lennon Valle araujo 
MaTrÍcUla: 5958486/1 / Perito criminal;
origem:  alTaMira - Pa  destino:  ParaUaPEBaS - Pa. 
diária: 14.5 (Quatorze) PErÍodo:  01/11/2020  a 15/11/2021. 
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS,

Protocolo: 730773

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 251/2021-cGd/Pad/diVersas 
BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.

o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar 
pela PORTARIA Nº 20/2018-CGD/PAD, com finalidade de apurar 
responsabilidades pela prática de irregularidades na expedição de cNH, 
através da transação MrES, utilizada exclusivamente para pessoas 
portadoras de habilitação estrangeira, conforme informações constantes 
nos autos do Processo n° 2018/451432;
coNSidEraNdo a decisão do Excelentíssimo Governador do Estado que 
acolheu as razões expostas no Parecer nº 010073/2019—PGE, e converteu 
em diligências o julgamento do referido Processo administrativo discipli-
nar, tornando sem efeito o relatório de indiciamento e atos subsequentes;
r E S o l V E:
i – dEclarar a conversão do julgamento do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 2018/451432, em novas diligências;
ii – dESiGNar os servidores PETroNiUS dE JESUS fariaS da crUZ, 
agente de fiscalização de Trânsito, matrícula nº 54191564/2, claU-
BEr roBErTo SaNToS dE MoraES, asistente de Trânsito, matrícula nº 
57190751/1 e SHirlEi KETNira HoSaNa MUNiZ, auxiliar de Trânsito, 
matrícula nº 57175581/1, para a sob a presidência do primeiro, apurarem 
esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 da lei 
5.810/94, devendo a comissão observar as disposições contidas no artigo 
204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando aos acusados os 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii – ENcaMiNHar à coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN-Pa

Portaria Nº 32/2019-dG/cGP
Portaria Nº 256/2021-cGd/Pad/diVersas 

BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou Processo disciplinar;
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar 
pela PORTARIA Nº 22/2018-CGD/PAD, com finalidade de apurar 
responsabilidades pela prática de irregularidades em emplacamento e 
transferência de veículo conforme documentos e informações constantes 
nos autos do Processo n° 2018/451179;
coNSidEraNdo a decisão do Excelentíssimo Governador do Estado que 
acolheu as razões expostas no Parecer nº 1105/2020—PGE, determinando 
a nulidade parcial do referido Processo administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo o despacho emitido pela coordenadoria disciplinar e aco-
lhido pelo corregedor chefe, que sugeriu o desmembramento do Pad nº 
2018/451179 em relação à cirETraN de abaetetuba, no que se refere ao 
ex-servidor M. f. r., matrícula nº 55588483/1 (PaE 2021/1303338);
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r E S o l V E:
i – dEclarar a nulidade parcial do Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria Nº 22/2018-cGd/Pad, publicada no, doE nº 
33.714, de 04/10/2018, a partir da oitiva da primeira testemunha;
ii – dESiGNar as servidoras, liSSaNdra cEcÍlia MarTiNS ErEro, au-
xiliar de Trânsito, matrícula nº 57194914/1, HilMa dE araÚJo aMoriM, 
auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57194923/1 e aldENiZE araÚJo dE 
liMa, auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57176522/1, para a sob a presi-
dência da primeira, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
conforme o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as 
disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, 
assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN-Pa

Portaria Nº 32/2019-dG/cGP
Protocolo: 731248

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4181/2021-daF/cGP, de 12/11/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1276344;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
osvaldo Simões carvalho, matrícula nº 3266273/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas com lo-
comoção.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 16/11 à 06/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 730770

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3825/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1212962;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 03 à 17/11/2021, a fim 
de realizar controle de fluxo de veiculos ações de fiscalização de trânsito 
no referido municipio, bem como desevolver ações determinadas pela dTo, 
em especial para atender ao longo do trecho (km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula

Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1

rosana abreu fernandes 57226481 /1

fábio Máximo da Silva 57211773 /2

luciano azevedo Nascimento 57214954 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3826/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1196594;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Santa-
rém para o município de almeirim/Monte dourado – 03/11 à 26/11/2021, 
a fim de realizar vistorias e atividades afins na CIRETRAN do referido mu-
nicípio.

nome matricula
Nelcivan de oliveira Viana 57199211/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3827/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1213047;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Barcarena no período de 05 à 25/11/2021, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, em cumpri-
mento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
luciano Batista Santos Braga 57201668 /2

José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1
Kátia regina oliveira cruz 5799457 /1

roberta rossy da Silva franco da costa 57193812 /2
Kelly da Silva alves 57227729 /1

Ellen correa fortunato 57210661 /2
rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3829/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1164584;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de canaã dos carajás – 29/11 à 06/12/2021, Paraupebas – 07/12 
à 13/12/2021, Marabá/Belém – 14/12 à 17/12/202, a fim de realizar pesquisa 
de avaliação da percepção dos serviços de segurança viára, olhar dos usuários 
vulneráveis, pedestre, ciclista, idoso e deficientes fisicos nas 12 regiões de Inte-
gração do Estado do Pará , para auxiliar na gestão do dETraN/Pa.

nome matricula
Mara lúcia da Silva Souza 2010399 /1

carmen lúcia amaral de oliveira 80845675 /1
Emerson almeida lima 57175957 /1
Geraldo Sérgio de assis 3262650 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3830/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1213505;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Tucuruí – 04/11 à 17/11/2021, a fim de realizar ações de 
fiscalização de trânsito e controle de fluxo de veículos no referido município.

nome matricula

João carlos Penna de araújo 57209449/2

fábio rodrigo Braga Santiago 57197560/2

Katy Keizer de lima lima 57228290/1

Hiran costa Mesquita 5805201/3

Sidclei furtado farias 5921334/1

Hércules farias da rocha 57209343/2

luiza Silvana Pinheiro Meireles 57227614/1

iolete Maria dos Santos anderson 54191814/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3833/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1212063;
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r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificads, referente ao deslocamento do Município de Cas-
tanhal para o município de capitão Poço no período de 03 à 26/11/2021, 
a fim de realizar atendimento de vistoria para fins de primeiro emplaca-
mento.

nome matricula
Erley Wanderson da Silva e Silva 57201941/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3834/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1218033;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Anajas no período de 27/10 à 02/11/2021, a fim de 
compor a banca itinerante de 1ª fase de habilitação no referido municipio.

nome matricula
Noélio Tavares raiol Junior 54196638 /3

Sandra Terezinha Braga Teixeira 54184444 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3835/2021-daF/cGP, de 27/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1070380;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificads, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Tucurui no período de 03 à 26/11/2021, a fim 
de realizar atendimento de veículo no referido municipio.

nome matricula
adalberto Machado dos Santos 5952985/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3838/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1210326;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de redenção – 03 à 07/11/2021, Xinguara – 08 
à 11/11/2021, Tucumã – 12 à 14/11/2021, ourilândia – 15 à 18/11/2021, 
Conceição do Araguaia/Belém – 19 à 25/11/2021, a fim de realizar a fisca-
lização iN loco dos serviços prestados pela Valid SolUÇÕES S/a, objeto 
do contrato nº 034/2021 conforme lei 8666/93.

nome matricula
Emerson almeida lima 57175957 /1
José de Sousa ramos 6120040 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3840/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1164534;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de Santa isabel do Pará – 08 e 09/11/2021, castanhal – 10 à 
12/11/2021, São Miguel do Guamá/Belém – 13 à 22/11/2021, a fim de realizar 
Pesquisa de avaliação e Percepção dos Servidores de Segurança Viária, um olhar 
dos usuários veneraveis, ciclista, idoso, deficientes fisicos nas 12 regiões de Inte-
gração do Estado do Pará, para auxiliar na Gestão do detran-Pa.

nome matricula
Mauricélia Silva rodrigues carvalho 54196945 /3

roselya lima de amorim 3266354 /1
Michelle de oliveira Borges de Mesquita 54188997 /2

Ednelson Gomes ribeiro 57195534 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3841/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/597281;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
canaã dos carajás para o município de ourilândia no período de 08/11 à 
03/12/2021, a fim de realizar vistoria veicular na CIRETRAN do referido 
municipio.

nome matricula
José William da Silva Santos 57201980 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3843/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1213993;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Anapú no período de 08/11 à 03/12/2021, a fim 
de ministrar trienamento do sistema rENaiNf no dEMUTraN do referido 
municipio.

nome matricula
José ribamar Silva lima 773492 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3844/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1208647;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de conceição do araguaia no período de 22/11 à 
17/12/2021, a fim de dar suporte técnico aos servidores do RENAINF a 
cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Maria lúcia Pinho dos Santos 3267202/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3846/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/826579;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marabá no período de 08/11 à 03/12/2021, a 
fim de desempenhar serviços de retaguarda e atendimento de veículos.

nome matricula
Katiléia Ericeira chaves 54193789/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3847/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1184157;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 08/11 à 03/12/2021, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda de habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
alan Nascimento Valente 55588464/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3848/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1157742;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Paragominas – 02/11 à 27/11/2021, a fim de 
realizar serviços de Secretaria na cirETraN do referido município.

nome matricula
ana fernanda leão Pereira 57175739/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3849/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1214348;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de acará – 06/12 à 08/12/2021, Baião – 09/12 à 
11/12/2021, Mocajuba – 12/12 à 14/12/2021, limoeiro do ajuru – 15/12 
à 17/12/2021 e Oeiras do Pará – 18/12 à 21/12/2021, a fim de orientar 
e conscientizar a população sobre a segurança do trânsito nos referidos 
municípios.

nome matricula
Jomaine Marinho dos Santos 5938645/2

ruth Suely carvalho da rocha 327220/1
ana célia araújo Martins 57175735/1

Gisélia Maria Pereira dos Santos 2019604/2
Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225/1
lívia Mariha Valéria Souza da Silva 57200240/1

Márcia Helena de Queiroz Nascimento 57193995/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3851/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1214330;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de acará – 06/12 à 08/12/2021, Baião – 09/12 à 
11/12/2021, Mocajuba – 12/12 à 14/12/2021, limoeiro do ajuru – 15/12 
à 17/12/2021 e Oeiras do Pará – 18/12 à 21/12/2021, a fim de orientar 
e conscientizar a população sobre a segurança do trânsito nos referidos 
municípios.

nome matricula
João Batista figueiredo Veiga 57196686/1

José ribamar Silva Nery 57176488/1
Mario Herculano Silva cordeiro 3262413/1

cláudio Pereira da Silva 57189942/1
José Maria da Silva fernandes 3267016/1

afonso raimundo Bentes Macedo 57196717/1
Jorge luis costa Magno 57195022/2
João Batista Maia Melo 80845609/1

Gleydson José Miranda da Paixão 54192298/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3852/2021-daF/cGP, de 28/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1198547;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Paragominas – 18/11 à 22/11/2021, Ulianópolis – 25/11 
à 29/11/2021, Marabá – 02/12 à 06/12/2021, Jacundá – 09/12 à 13/12/2021, 
dom Elizeu/Belém – 16/12 à 20/12/2021, a fim de realizar levantamento de 
estruturas dos arquivos das cirETraNS dos referidos municipios.

nome matricula
Maria leny ferreira de Sousa 57175305/2

darllan david da conceição campos 5893823/6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 730769

Portaria Nº 4178/2021-dG/cGP, de 12/11/2021.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar a servidora aNa roSa TEiXEira cardoSo, para exercer o cargo 
em comissão, daS-04, de coordenadora do Núcleo de Planejamento, 
desenvolvendo atividades na Chefia de Gabinete deste Departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 16/11/2021.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4179/2021-dG/cGP, de 12/11/2021.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
i. EXoNErar a senhora ana carolina Machado Sampaio, do cargo em 
comissão, daS-04, de assessor.
ii. NoMEar a senhora Jucirene Silva de araújo, para exercer o cargo 
em comissão, daS-04, de assessor, desenvolvendo suas atividades no 
Gabinete da diretoria Geral
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 16/11/2021.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 731309

resULtado FiNaL do Processo seLetiVo siMPLiFicado 
Nº 01/2021 – detraN/Pa

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo os princípios que regem a administração pública, em 
especial, os da legalidade e publicidade. rESolVE: 
TorNar PÚBlico o resultado final dos candidatos aprovados no Processo 
Seletivo Simplificado nº 01/2021 – PSS/DETRANPA, para provimento de 
158 vagas temporárias de Nível Médio:
fUNÇÃo: assistente de Trânsito
abaetetuba

inscrição Nome Pontuação colocação
20210176149844 Marcio BrENo VilHENa da coSTa 31.50 1º
2021017649348 MiciETE SENa diaS VaScoNcEloS 28.00 2º
2021017608236 JacKiNE Baia SENa 25.50 3º
20210176351021 claUdia loBaTo daSilVa 25.50 4º

alenquer

20210176283749 EdiMara laiaNa SENa GaMa 28.70 1º
20210176356671 roBErTo fariaS alMEida 25.50 2º

almeirim

20210176250323 lUiZ MaNoEl SolHEiro JUNior 21.50 1º
2021017698978 EUrilaN da SilVa fErrEira 21.50 2º

altamira

20210176292147 rai fErrEira crUZ 29.70 1º
20210176306852 aldiSclEi cardoSo dE oliVEira 28.50 2º
20210176361332 lETicia aZEVEdo lEal 28.50 3º
20210176354839 JUliaNE rodriGUES JUViNo 22.50 4º

ananindeua

2021017656940 ViViaN dE fáTiMa NUNES TaVarES 31.50 1º
20210176333822 Marcio rENEr GoNcalVES dE MENdoNca 30.50 2º
2021017682246 JUlia caroliNE loUZEiro BraGa 29.10 3º
20210176113589 ZoraYBE TaVarES MarQUES 28.50 4º

Barcarena

2021017606857 dENiZE da SilVa craVo 27.50 1º
2021017606342 MoNica SoarES do NaSciMENTo 24.30 2º

Belém

20210176146985 MarcUS alEXaNdrE diaS dE SoUSa 30.60 1º (Pcd)
2021017629628 HElENa dE PUrificacioN dE SoUSa PENiN 31.50 1º
2021017693060 WaldENEi NaSciMENTo MElo 31.50 2º
20210176200758 rEGiNa cÉlia lacErda NaSciMENTo BriGlia 31.50 3º
20210176188340 PaUlo roBSoN SilVa da SilVa 31.50 4º
2021017613875 TErEZiNHa BárBara aNdradE da SilVa 31.20 5º
2021017669207 PaTricia BriGlia GUErra 30.90 6º
20210176291759 olGa lETÍcia araÚJo BarBoSa 30.90 7º
20210176120063 aNa lUiZa cordEiro loPES frEiTaS dE oliVEira 30.90 8º
2021017618552 MaNUElla alMEida cUNHa 30.90 9º
2021017675616 aNa fláVia doS SaNToS SilVa 30.20 10º

20210176306583 EdNa ESMEralda SaNToS 30.00 11º
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Bragança

2021017685914 MarcoS ViNiciUS SilVa da coSTa 29.10 1º
20210176104661 MaYaNa SilVEira aMoriM 28.80 2º

Breves

20210176328157 PEdro oliVEira da SilVa 28.60 1º
2021017604190 diclEi JoSE fariaS rodriGUES 28.50 2º
20210176173653 GilSoN caMara cardoSo 27.10 3º
20210176109613 WYNGUESoN dE carValHo aGUiar 26.80 4º
20210176335910 rEliaNE rodriGUES BraGa 26.10 5º
20210176172899 adriaNa corrÊa MENdES 23.50 6º

cametá

20210176113329 rENilSoN doS rEiS Sá 28.50 1º
20210176121618 EliElSoN fariaS doS PraZErES 28.00 2º

canaã dos carajás

20210176119628 lEaNdro fErrEira SaNTaNa 18.80 1º
20210176228165 aUricÉlia BarroSo cHaGaS 18.50 2º

capanema

2021017611147 aNdrE roGErio liMa rEiS 31.50 1º
2021017619613 arEZia iaNE alMEida SaNToS 30.00 2º
20210176358575 caroliNE SilVEira dE aViZ 29.10 3º
20210176359557 aMaNda criSTiNa roSário dE oliVEira rocHa 28.80 4º

capitão Poço

20210176152499 oTáVio MaTHEUS MiraNda corrÊa 30.30 1º
20210176315620 aNdErSoN caSTro PErEira 30.30 2º

castanhal

20210176350750 carloS ErNESTo corrEa da GaMa JUNior 30.50 1º
2021017643032 dEYVid MaYaN SilVa dE oliViEra 29.50 2º
20210176136000 SaloMÃo doS SaNToS PiNHEiro 29.20 3º
20210176293286 YaSMiN SoUSa WaNZEllEr dE alBUQUErQUE 28.80 4º

conceição do araguaia

20210176363162 KarEN roBErTa SilVa SoUSa 20.10 1º
20210176349627 TaMirES da SilVa fErrEira 20.00 2º

curionópolis

20210176351731 BEaTriZ doS SaNToS BarBoSa 18.50 1º
2021017686300 GlodoNi PErEira MarTiNS 18.50 2º

dom Eliseu

20210176360122 fraNciSco YardlEY BaNdEira ModESTo 20.60 1º
20210176354329 JoSEliTa dE oliVEira lEal 18.90 2º

Eldorado dos carajás

20210176135989 JoSiVá MorEira alVES 23.60 1º
2021017673548 dalETE PoNTES daSilVa 18.50 2º

igarapé açu

2021017688526 dárcio NoGUEiraloPES 31.50 1º
20210176352039 KEllEM NaZarE NaSciMENTo coSTa 31.50 2º

igarapé Miri

2021017639575 lUiS PaUlo caSTroJofrE 21.50 1º
20210176114131 GElffSoN BraNdÃo loBo JUNior 21.50 2º

itaituba

20210176359976 roSENildE NUNES SaNToS 29.70 1º
20210176352166 SaNdra lira dE alMEida 26.70 2º
20210176354294 daVid WaSHiNGToN SoUSa SaNToS 25.40 3º
20210176359625 dalVa aParEcida dE SoUSa da coNcEiÇÃo 20.90 4º

itupiranga

2021017674371 SaMaNTHa BErNardo doS SaNToS liMa 27.00 1º
20210176161600 THaliTa alVES loPES 22.50 2º

Jacundá

20210176362628 aNa lYdia SoUSa alcaNTara 21.80 1º

20210176362799 Maria da coNcEiÇÃo da SilVa NEVES 19.00 2º

Mãe do rio

20210176365543 JoSÉ Maria da SilVa NUNES 24.00 1º

Marabá

20210176224643 UElVES alVES cUNHa 26.50 1º (Pcd)
20210176253289 TaMirES NoGUEiraNEiVa 30.50 1º
20210176115690 UallacE da SilVa SoUZa 28.00 2º
2021017606512 BENEdiTo PErEira dE oliVEira JUNior 27.70 3º
2021017671565 rodriGo da SilVa carValHo 26.50 4º
2021017676293 ValTEr JUNior SaNToS MoraES 26.10 5º
20210176104191 aliNE dE SoUZa da SilVa 26.10 6º
2021017656007 Elda BaNdEira BarroS 25.90 7º
20210176359404 aNToNio SolraK SilVa rodriGUES 24.50 8º
20210176134924 BEVElE dE liMa do NaSciMENTo 23.40 9º

Medicilândia

20210176354214 lUEliS SoUSa PErEira 20.50 1º
20210176165977 roZiNETE fraNciSca rEZENdE 19.70 2º

Monte alegre

20210176354684 aNdrÉ rEBElo da SilVa 28.50 1º

Novo Progresso

20210176361106 MarEli dE SoUSa MEirElES 17.50 1º
20210176358014 daiara SilVa ZardiM 16.50 2º

Novo repartimento

2021017628483 PaUla caroliNa rodriGUES QUEiroZ 27.50 1º

Óbidos

2021017654527 Joao loUrENco coUTo fErrEira JUNior 21.80 1º
20210176351734 NEUciaNE dE aZEVEdo PiNTo 21.50 2º

oriximiná

20210176351807 roGEr WilliaMS GaTo dE oliVEira 26.50 1º
20210176357010 doMiNGoS claUdio HaMoY BarBoZa 20.40 2º

ourilândia do Norte

20210176314034 EliTaNia liMa da foNSEca dE SoUSa 19.10 1º
20210176347913 idaiaNE liMa dE SoUSa 18.50 2º

Paragominas

2021017630201 fraNciSco aNdrÉ MaciEl caMPoS 28.70 1º
2021017630393 EVErSoN EUdES NaSciMENTo doS rEiS 27.10 2º
20210176351513 JacQUEliNE dE SoUSa NaSciMENTo 25.80 3º
2021017607244 ValdEir PErEira SaNTiaGo 25.50 4º

Parauapebas

20210176218341 THaiSa MarQUES dE SoUSa TorrES 28.50 1º
2021017606068 daiaNE da SilVa BriTo 23.50 2º
20210176116007 SaMara BiaNca MoraES SacraMENTo 23.00 3º
20210176359398 JUNior liMa dE SENa 20.50 4º
2021017685247 KaTiaNE PirETE da SilVa roSSi 20.30 5º
20210176350753 NairiaNE alVES doS SaNToS 19.50 6º
20210176353845 NaYara TErEZa fErrEira da SilVa 19.10 7º
2021017632647 JUaN PEdro ElioT NEriS lacarra 19.10 8º
20210176359619 BiaNca SaNToS NaSciMENTo 18.80 9º

redenção

2021017617117 lEciaNE fErrEira SoUSa 29.70 1º
2021017634658 WEliToN loPES dE araUJo 28.50 2º
20210176251183 lUcÉlia ParENTE TEiXEira ViaNa 27.80 3º
20210176223072 PEdro HENriQUE BarroS PiMENTa 27.70 4º

rondon do Pará

20210176363611 darlEN NaSciMENTo MEdrado 20.50 1º
20210176363229 TiaGo alVES dE SoUZa 18.50 2º

Salinópolis

2021017690500 aNGEla cEcilia da rocHa fErrEira 28.50 1º
2021017622166 roSEMara da SilVa dE oliVEira 25.50 2º

Santa izabel do Pará

20210176352331 EdUardo MoNTEiro dE araÚJo 29.10 1º

2021017602896 aNdrEa oliVEira SilVa 28.80 2º

Santana do araguaia

20210176358333 aNa lUcia rodriGUES doS SaNToS 18.50 1º
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Santarém

20210176225414 KEila dE oliVEira carNEiro 21.50 1º (Pcd)
20210176115481 ErlaN caMPiNaS NadlEr 30.90 1º
20210176249718 aNdrEia aNdradE da SilVa 30.00 2º
20210176361435 Marcia VaScoNcEloS cardoSo riBEiro 30.00 3º
20210176283059 alliNE MoUra dE SoUSa liMa 30.00 4º
20210176322733 Joao BaTiSTa dE SoUSa BENTES 29.50 5º
2021017612226 aNdrÉa cHriSTiNa PEloSo dE SoUSa 29.50 6º
20210176228304 lUciNElMa do NaSciMENTo roSa 29.50 7º
2021017633913 PaTrÍcia dE SoUZa da rocHa 29.40 8º
2021017652335 criSTiaNE KaroliNNY da SilVa MoTa 29.20 9º

São félix do Xingu

2021017693318 Maria GaBriEla araUJo da SilVa 28.50 1º
20210176345047 JoSE carloS PiNTo JUNior 18.50 2º

São Geraldo do araguaia

2021017654836 El cid frEiTaS araUJo 30.60 1º
20210176357020 SolaNGE SoUSa TroVÃo 22.00 2º

São Miguel do Guamá

2021017626004 WoSHiNGToN lUiZ TaVarES da SilVa 31.50 1º
20210176355419 Maria GraciETH SoarES fErrEira 26.00 2º

Soure

20210176346327 NiVEa Maria SilVa MENdES 24.50 1º

Tailândia

20210176140299 SilaS BaTiSTa PiNHEiro 29.10 1º
20210176350825 lEaNdro MacHado dE alcaNTara 25.50 2º

Tome açu

20210176219699 JoSiMar SilVa SoUZa 27.00 1º
2021017602167 JoÃo MiraNda dE oliVEira filHo 22.20 2º

Tucumã

20210176351091 dilErMoNE BorGES diaS 19.10 1º
2021017617574 JoHaNN MoraES alVES 18.50 2º

Tucuruí

20210176223123 EliaS SoUZa doS SaNToS 31.50 1º

20210176160452 ZEliaNE cUNHa da SilVa 31.50 2º

20210176174969 JoÃo ViTor diaS 30.30 3º 

20210176130839 VaNdilSa doS rEiS Baia 29.40 4º

2021017698637 criSTiaNE alVES Baia 29.20 5º

2021017605736 Erico EliaKiM MiraNda da SilVa 27.50 6º

20210176213474 TaTiaNE BraNdÃo ViEira 24.50 7º

20210176359240 aNa caroliNa coSTa PErEira 24.40 8º

Uruará

20210176352153 claUdio caMPoS SalES 19.00 1º

20210176161994 aliNE MarTiNS da coSTa 18.50 2º

Vigia
Não há candidatos selecionados para esta vaga
Xinguara

20210176137176 MaUrÍcio PErEirada SilVa 28.50 1º

2021017601391 MYlKSa JHaKElliNE oliVEira dE liMa 21.50 2º

2021017605745 PaBlo MElo liMa 18.50 3º

coNVocar os candidatos aprovados, para em consonância com o item 
8.10 do Edital 001/2021, apresentarem a documentação exigida (original e 
cópia) no aNEXo iX do referido Edital, no período de 06 a 10 de dezembro 
de 2021, no horário de 09 às 15 hs, nos Endereços das respectivas lotações 
constante no anexo iii. 
Belém/Pa, 19 de novembro de 2021.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 731311

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1653/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6508/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao 
PPl alEXaNdrE PaNToJa corrEa (iNfoPEN 54558), na cadeia Pública 
de Jovens e adultos, conforme relatório de diligências n° 018/2021 de 
29/07/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP;
art. 5º - oficiE-SE à Vara de Execução Penal, enviando cópia do relatório 
de diligências e cópia desta Portaria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730916
Portaria Nº 1600/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6457/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional acerca do não comparecimento justificado em audiência 
nesta corretiva, mesmo devidamente intimado, dos servidores: J.P.r.S. 
(M.f.: nº 5948242), Policial Penal, em 22/10/21, J.c.S.S. (M.f. 57211929), 
agente Penitenciário, em 22/10/2021, a.l.M.c. (M.f. 5812127), agente 
Penitenciária, em 25/10/21, W.M.M. (M.f. 5949938), Policial Penal, em 
07/10/21, e o.G.a.J. (M.f. 5950028), Policial Penal, em 16/08/21. desse 
modo, há supostos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres fun-
cionais por parte dos servidores. Sendo esta falta grave, desse modo, recai 
em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, iV, iX, “b” c/c 189 do rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, (M.f. 5902749) – Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa, (M.f. 55585599) – Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730934
Portaria Nº 1622/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
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rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa 
disciplinar Nº 6477/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa e funcional do Policial Penal, M.d.B. (M.f.5954406), lotado 
no centro de recuperação Masculino de Vitória do Xingu, em virtude de 
seu comportamento inadequado frente à PorTaria N° 499/2021-GaB/
SEaP, ao sacar arma acautelada por esta SEaP/Pa, no dia 21/08/2021, 
no balneário cupiúba-altamira. ressalta-se ainda que é dever do Policial 
Penal e do agente Penitenciário observar e manter, no serviço e fora do 
serviço, o decoro de classe e a ética condizente, especialmente quando 
portar qualquer armamento ou instrumento de menor potencial ofensivo, o 
que por sua vez, em tese, não foi observado. recaindo, assim, nos artigos 
177, iii e Vi c/c art. 189 da lei 5.810/1994-rJU;
 art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, (M.f. 5902749) – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
(M.f. 5464285) – Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, (M.f. 
57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730935
Portaria Nº 1595/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6452/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar a conduta da 
servidora c.a.S.M. (M.f.54193742), no centro de reeducação femini-
no – crf, acerca de suposto repasse de informações contidas no livro 
de ocorrências da Unidade, para as internas, conforme ofício interno n° 
1113/2021- centro de reeducação feminino/SEaP, datado de 18/08/2021 
e relatório de diligências n° 123/2021, datado de 26/10/2021;
 art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUado (M.f. 5902749) - Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 730936
Portaria Nº 1662/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 19 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6517/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o disparo de duas balas 
de elastômero no dia 16/07/2021, no centro de recuperação Masculino de 
Vitória do Xingu - crMV, conforme ofício interno 465/2021/crMV/SEaP, 
datado de 19/07/2021, PaE n° 2021/786035;
 art. 2 º - designar ViTor raMoS EdUardo (M.f. 5902749)– Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 730932

Portaria Nº 1663/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 19 de NoVeMBro de 2021  

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa 
disciplinar Nº 6518/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade 
administrativa e funcional em desfavor do servidor M.G.G. (M.f.5957832), 
agente Penitenciário, lotado no centro de recuperação Masculino de Vitória 
do Xingu – crMV, em virtude de suposto comportamento inadequado 
frente à PorTaria N° 499/2021-GaB/SEaP, ao de modo imprudente, 
efetuar disparo, em tese, acidental, de sua arma de fogo. ressalta-se ainda 
que é dever do Policial Penal e do agente Penitenciário observar e manter, 
no serviço e fora do serviço, o decoro de classe e a ética condizente, 
especialmente quando portar qualquer armamento ou instrumento 
de menor potencial ofensivo, o que por sua vez, não foi observado no 
presente feito, amolda-se tal conduta aos arts. 177, iii e Vi c/c art. 189 
da lei 5.810/1994-rJU
 art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 54196889) – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730926
Portaria Nº 1659/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 18 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
nº 6514/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e/ou funcional da servidora, i.Z.P.r. (M.f. 2009811), diretora do centro 
recuperação do coqueiro – crc, por infringência, em tese, aos arts. 177, 
incisos iV, Vi, iX, “b”, 178, XVi c/c art. 189 da lei 5.810/1994-rJU, e art. 7° 
em seu parágrafo único, da PorTaria N° 102/2019 de 28/01/2019;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Presidente; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, (M.f. 57218644) – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730928
Portaria Nº 1660/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 18 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 6515/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e/ou funcional dos servidores, B.c.l.(M.f. 5952471), assistente ad-
ministrativo e E.f.f.(M.f. 5953015), agente Penitenciário, em razão das 
omissões graves em relação a instauração do PdP n°278/2021-crPPii/
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SEaP, de 06/10/2021, recaindo, em tese, nos arts. 177, Vi e iX, “b”, 178, 
V e XViii e XiX da lei 5.810/1994-rJU;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 55585599) – Presidente; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, (M.f. 57218644) – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 111, §4°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais do servidor e a comissão de Estágio Probatório 
acerca da servidora B.c.l. (M.f. 5952471), para conhecimento e provi-
dências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730929
Portaria Nº 1654/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6509/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto abuso de 
autoridade cometido por servidores lotados no centro de reeducação fe-
minino, no dia 03/08/2021, na “Granja Modelo”, conforme ofício 001/2021-
dPM/daVP/SEMMa, de 04/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 5º - oficiE-SE à SEMMa, enviando cópia desta Portaria de instaura-
ção.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730911
Portaria Nº 1657/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6512/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito do ex-interno 
carloS SaNTaNa da cUNHa (iNfoPEN 32022) ocorrido em 27/12/2020, 
na colônia Penal agrícola de Santa izabel, conforme ofício n° 13/2021-Nai-
caSTaNHal – PcPa de 14/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730912
Portaria Nº 1658/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6513/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões 
e maus tratos em desfavor do PPl NElSoN PaTricK MElo doS SaNToS 
(iNfoPEN 119508), custodiado no centro de recuperação Penitenciário 

do Pará iii, conforme relatório de diligência n°120/2021-cGP/SEaP de 
18/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730920
Portaria Nº 1661/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 19 de NoVeMBro de 2021. 

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
Nº 6516/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional dos servidores T.l.a.M. (M.f.5908903) e B.c.d. (M.f. 54182147), 
agentes Penitenciários, por agir com falta de urbanidade em serviço no centro 
de recuperação Masculino de Vitória do Xingu- crMV, ao supostamente, agi-
rem de maneira desrespeitosa com a servidora J.a.r. (M.f. 57175108), assis-
tente administrativo, conforme Termo de depoimento, datado de 16/07/2021. 
Sendo assim, tal conduta amolda-se à falta grave, com fulcro no art. 177, ii, 
iii, Vi c/c art. 189, caput, todos da lei 5.810/1994-rJU;
 art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, (M.f. 5902749) – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
(M.f. 5464285) - Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, (M.f. 
57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730922
Portaria Nº 1655/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6510/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta irregularidade 
no fornecimento de alimentação pela empresa Vogue alimentação e Nutri-
ção-lTda nas Unidades Prisionais desta SEaP/Pa, conforme ofício interno 
n° 022/2021-Nutrição/dlPi/SEaP, de 27/07/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 5º - oficiE-SE à Vara de Execução Penal, enviando cópia desta Por-
taria de instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730918
Portaria Nº 1656/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6511/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar à fuga dos PPl’s clEBSoN 
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MarcoS rodriGUES doS SaNToS (iNfoPEN 164382) e JacoB SoriaNo 
doS SaNToS filHo (iNfoPEN 7335), ocorrida no dia 17/08/2021, durante 
escolta na parte externa do centro de recuperação Penitenciária iii – crPP 
iii, conforme ofício interno n° 1262/2021-crPP iii/SEaP, de 17/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730914
Portaria Nº 1647/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6502/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o fato de servidores 
não lotados na diretoria de administração Penitenciária possuir acesso ao 
sistema de Processo administrativo Eletrônico dessa diretoria, conforme 
ofício interno n°288/2021-daP/SEaP de 05/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - dETErMiNar que tal irregularidade seja comunicada ao setor 
responsável por solicitar acesso ao PaE aos servidores desta SEaP, ob-
jetivando sanar tal irregularidade no que tange a servidora a.c.r. (M.f 
57217039) e do ex-servidor a.B.B.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730889
Portaria Nº 1644/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6499/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de suposta 
perseguição contra a servidora K.N.N.S. (M.f.: 80015478) pelas servidoras 
B.E.V.S. (M.f.: 5725313) e M.M.c. (M.f.: 5938182), no centro de recupe-
ração feminino de Santarém, conforme e-mail enviado em 30/07/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730886
Portaria Nº 1643/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6498/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta agressão 
sofrida pelo PPl JoSiVaNdo carValHo (iNfoPEN 95442), fato ocorrido 
em 01/12/2020, na cadeia Pública de Jovens adultos – cPJa, conforme 
decisão da Sindicância administrativa investigativa n°5869/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;

art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730891
Portaria Nº 1645/2021-cGP/seaP 
 BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6500/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o suposto erro da 
comissão de análise de Pesquisa Social da SEaP, ao avaliar o ex-servidor l.
V.f. (M.f: 80015467) durante os processos seletivos 017/2017 e 004/2018, 
conforme Termo de denúncia n°126/2021-cGP/SEaP de 02/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730892
Portaria Nº 1646/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6501/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta agressão 
ao interno GEdiElSoN dE oliVEria dUarTE (iNfoPEN 59549), na cadeia 
Pública de Jovens e adultos – cPJa, nos dias 31/12/2019 e 09/04/2021, 
conforme Termo de audiência de 16/07/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730893
Portaria Nº 1648/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6503/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de suposta 
agressão à PPlS da cela B-18 e da cela a-15, no dia 18/07/2021, e de 
suposta irregularidade no procedimento de banho de sol dos internos do 
centro de recuperação Penitenciário do Pará V – crPPV, conforme Termo 
de denúncia do PPl lEoNardo BarBoSa dE oliVEira (iNfoPEN 73946), 
de 09/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730894
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Portaria Nº 1649/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6504/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de suposta 
agressão à PPlS do centro de recuperação Penitenciário do Pará V – cr-
PPV, por agentes Penitenciários, ocorrida no dia 26/07/2021, aproximada-
mente, conforme Termo de depoimento do PPl JailSoN BaTiSTa da lUZ 
(iNfoPEN 165927 ), de 09/08/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730896
Portaria Nº 1652/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6507/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o ocorrido no dia 
03/06/2021 no Presídio Estadual Metropolitano iii – PEM iii, acerca da 
troca de plantões determinada pela direção da Unidade Prisional, conforme 
ofício interno n° 0720/2021-PEM iii/SEaP, de 07/06/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730898
Portaria Nº 1651/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa in-
vestigativa nº 6506/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agres-
são ao PPl YaGo PaTriK TaVarES dE oliVEira (iNfoPEN 90974) no dia 
09/09/2020, no centro de recuperação Penitenciária do Pará V – crPP V, 
e suposta agressão ao citado interno no dia 17/10/2020 após sua trans-
ferência para a cadeia Publica de Jovens e adultos, conforme Termo de 
audiência da Vara de Execuções Penais do dia 16/07/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730899
Portaria Nº 1650/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6505/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao 
PPl ValdEMir PErEira da SilVa (iNfoPEN 164351) na cadeia Públi-
ca de Jovens e adultos – cPJa, no plantão do dia 15/04/2021 e do dia 
25/05/2021, conforme Termo de audiência da Vara de Execuções Penais da 
região Metropolitana de Belém, realizado no dia 02/07/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-

MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730901
Portaria Nº 1642/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6497/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposto constrangi-
mento e conduta dos servidores J.l.d. (M.f. 5959689), e d.E.c.M. (M.f. 
5952586), diante dos fatos ocorridos no dia 28/07/2021, no Núcleo de 
Tecnologia da informação- NTi, conforme Termo de denúncia n°124/2021-
cGP/SEaP de 28/07/2021 e e-mail enviado em 30/07/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730878
Portaria Nº 1638/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6493/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o suposto excesso 
na aplicação de procedimento com elastômero, em razão dos 07 disparos 
efetuados no dia 22/05/2021, conforme livro de ocorrências da central de 
Triagem Metropolitana – cTM ii;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730874
Portaria Nº 1637/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6492/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões 
ao PPl lUiS alEXaNdrE da SilVa fErNaNdES (iNfoPEN 166186) no 
centro recuperação Penitenciário do Pará i, e na cadeia Pública de Jo-
vens e adultos, quando custodiado em ambas as Unidades, conforme ofício 
2002/2021-VEP/rMB.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730865
Portaria Nº 1641/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
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rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6496/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de supos-
tas agressões contra os internos fáBio da SilVa TiradENTES (iNfoPEN 
83714); adaElSoN BarroSo dE frEiTaS (iNfoPEN 30941); clEiToN 
PaTricK MarTiNS caNTÃo (iNfoPEN 113984); EriValdo da coNcEi-
ÇÃo GoMES (iNfoPEN 154858); e JoSiEl MarTiNS VaScoNcEloS (iN-
foPEN 21089), pelos servidores J.M.V. (Matrícula: 5950083); J.a.B. (Ma-
trícula: 5931125) e V.J.S.M. (Matrícula: 5949917) na cadeia Pública de 
Jovens e adultos – cPJa, conforme ofícios n°1654/2021-VEP/rBM, ofício 
017/2021-MP/PJSiP/1°PJ e relatório de diligências n°07/2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730868
Portaria Nº 1639/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6494/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos descritos no Bo-
letim de ocorrências n° 00346/2021.100113-0 sobre a proibição da entrada 
do Policial Penal M.M.S. (Matrícula: 57216998) no dia 25/05/2021, no Presi-
dio Estadual Metropolitano iii, pela diretora, r.c.c.c. (Matrícula: 5556430) 
quando realizava a condução de internos para atendimento odontológico;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor ra-
MoS EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730870
Portaria Nº 1640/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6495/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos descritos no ofício 
n°216/21-SEMad, acerca de suposto acúmulo de cargo do servidor E.f.a. 
(Matrícula: 5917112), lotado na colônia agrícola de Santa izabel-cPaSi;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730872
Portaria Nº 1623/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6478/2021-cGP/SEaP, objetivando investigar os fatos narrados 
no Termo de denúncia, datado de 25/11/2020, que versa sobre supostos 
maus-tratos à PPl custodiada no centro de reeducação feminino de ana-
nindeua – crf;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo 
TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730833

Portaria Nº 1626/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6481/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos relatados no 
Termo de denúncia nº 031/2020-cGP/SEaP, envolvendo, supostamente, 
o PPl JoSÉ cláUdio BraNdÃo SoUZa (infopen 157274) e a direção do 
centro de recuperação cel. anastácio das Neves – crcaN;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor ra-
MoS EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730845
Portaria Nº 1625/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6480/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos citados no 
relatório de diligência nº 005/2021-cGP/SEaP, de 28/01/2021, conforme 
solicitação da corregedoria Metropolitana, que versa sobre suposta agres-
são sofrida pela PPl ValdiENo rEiS SilVa (iNfoPEN: 68060), custodiado 
na cadeia Pública de Jovens e adultos - cPJa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730839
Portaria Nº 1624/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6479/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
Termo de denúncia nº 022/2021-cGP/SEaP, datado de 13/01/2021, que 
versa sobre suposta perseguição à servidora por parte da diretora do Pre-
sídio Estadual Metropolitano iii, r.c.c.c. (Matrícula: 5556430);
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHE-
Na, funcional: 5464285 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEi-
XEira, funcional: 5902531 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730836
Portaria Nº 1628/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6483/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar o óbito de daNiEl 
loPES doS SaNToS, custodiado na cadeia Pública de redenção, ocorrido 
em 01/04/2021, no Hospital regional do araguaia.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo 
TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro;
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art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730848
Portaria Nº 1627/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6482/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade funcio-
nal acerca das avarias detectadas no veículo locado JETTa, placa oTK 2577, 
conforme Manifestação nº 1467/2020-coNJUr/SEaP, de 21/12/2020.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo 
TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730843
Portaria Nº 1630/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6485/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncias de maus 
tratos a presos custodiados no centro de recuperação agrícola “Sílvio Hall 
de Moura”, registradas na ouvidoria Nacional de direitos Humanos, sob os 
Protocolos 536627 e 536704.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730850
Portaria Nº 1635/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6490/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidades ad-
ministrativas, referente à suposta agressão física ao PPl dEMErSoN aliS-
SoN NaUM coUTo (infopen 60932), custodiado na cadeia Pública para 
Jovens adultos - cPJa, conforme denúncia do disque-100, nºs. 513240 e 
517968, datados de 01 e 04 de fevereiro de 2021, respectivamente;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 730858
Portaria Nº 1631/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6486/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta irregularidade 
administrativa ocorrida no interior do centro de recuperação regional de 
Paragominas - crPPa, conforme ofício interno n° 14/2021-dirEÇÃo/crr-
Pa/SEaP, datado de 28.01.2021;

art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730853
Portaria Nº 1629/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6484/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão fí-
sica sofrida pela presa JocÉlia PErEira rEiS da coNcEiÇÃo, custodiada 
centro de reeducação feminino, em 13/04/2021.
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730854
Portaria Nº 1633/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6488/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta irregularidade 
administrativa ocorrida na cadeia Pública de redenção - cPr, conforme 
ofício interno nº 105/2021-crr, datado de 15.02.2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730860
Portaria Nº 1634/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6489/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa pela danificação da espingarda CBC PUMP MILITARY 3.0, 
calibre 12, rP-46.995, da central de Triagem Metropolitana ii – cTM ii, 
conforme Memorando nº 1357/2020-cTM ii, de 30.12.2020;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo 
TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730861
Portaria Nº 1636/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6491/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão 
física ao PPl lEoNardo dE oliVEira NaSciMENTo - (iNfoPEN 68166) 
quando custodiado na cadeia Pública de Jovens e adultos – cPJa, na cela 
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a-14 e B-11, por agentes que compõe o plantão Bravo, conforme ofício nº 
2004/2021-VEP/rMB;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730862
Portaria Nº 1632/2021-cGP/seaP  
BeLÉM, 11 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6487/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta irregularidade 
administrativa ocorrida na cadeia Pública de redenção - cPr, relaciona-
da à saída externa de PPl sem escolta, conforme comunicado datado de 
17.05.2021;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor raMoS 
EdUardo, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
 corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 730856

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

- Término de Vínculo: 19/11/2021
Motivo: a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: fErNaNda aNaSTacia riBEiro da SilVa
Matrícula: 5959931/1 - função: TEc. EM GESTao PENiTENciaria – PSi-
coloGia

Protocolo: 731243
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor

- Término de Vínculo: 19/11/2021
Motivo: a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: Mario roBErTo SaldaNHa PErEira MENdES doS 
rEiS PiNTo MarTiNS
Matrícula: 5960877/1 - função: TEc. EM GESTao dE iNfraESTrUTUra – 
ENGENHEiro dE SEGUraNÇa do TraBalHo.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretária de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 731245
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor

- Término de Vínculo: 19/11/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: oSEaS GoMES da coSTa
Matrícula: 5957690/1 - função: aGENTE PENiTENciario

Protocolo: 731236
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor

- Término de Vínculo: 19/11/2021
Motivo: a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: aliNE oliVEira aGUiar
Matrícula: 57211732/3 - função: TEc. EM GESTao PENiTENciaria – SEr-
Vico Social

Protocolo: 731239

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 3150/2201 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 18 de NoVeMBro de 2021.

Nome: Tacila SilVa dE SoUZa, Matrícula nº 5954666/1; cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Maternidade
Período: 09/11/2021 a 07/05/2022 (180) dias.

Protocolo: 730909

desiGNar serVidor
.

Portaria N°3152/2021-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 19 de NoVeMBro de 2021.

dESiGNar a servidora NaYfraNa dUarTE dE SoUSa oliVEira, matrícula 
funcional n° 5952494/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial - GSTP, 
com lotação no centro de recuperação coronel anastácio das Neves - cr-
caN, no período de 01/12/2021 a 30/12/2021, em substituição a titular 
SHaNE da SilVa SaNToS PiNTo, matrícula funcional n° 57192369/1, que 
estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 731061
Portaria N°3153/2021-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 19 de NoVeMBro de 2021.

dESiGNar a servidora adriaNa Maria dE SoUZa fariaS, matrícula fun-
cional n° 5812046/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários - GSTP, com 
lotação no centro de recuperação regional de Paragominas - crrPa, no 
período de 01/12/2021 a 30/12/2021, em substituição a titular aNa licE 
MarTiNS cHaVES, matrícula funcional n° 5812127/1, que estará em gozo 
de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 731062

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1466/2021-cGP/seaP, de 
18/10/2021, PUBLicada No doe Nº 34.742, de 21/10/2021, 

reFereNte À iNstaUraÇÃo de Processo N° 6382/2021.
oNde se LÊ: “art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
(M.f. 55585599) – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, 
(M.f. 5902531) – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 
57201800) – Membro, para conduzirem as investigações”;
Leia-se: “art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
55585599) – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, (M.f. 
5902531) – Membro; e rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
54196889) – Membro, para conduzirem as investigações”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 731028
errata da Portaria Nº 1465/2021-cGP/seaP, de 

14/10/2021, PUBLicada No doe Nº 34.739, de 19/10/2021, 
reFereNte À iNstaUraÇÃo de Processo N° 6345/2021.

oNde se LÊ: “art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHiEro dE SoUSa, 
(M.f. 55585599) – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, 
(M.f. 5902531) – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 
57201800) – Membro, para conduzirem as investigações”;
Leia-se: “art. 2 º - designar BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
55585599) – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, (M.f. 
5902531) – Membro; e rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
54196889) – Membro, para conduzirem as investigações”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 731026

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 3149/2021 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 18 de NoVeMBro de 2021.

Nome: oSEiaS fErNadES liMa, Matrícula nº 5949234/1; cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 11/11/2021 a 20/11/2021.

Protocolo: 730903
LiceNÇa NoJo

Portaria Nº 3151/2021 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 18 de NoVeMBro de 2021.

Nome: Marcio WaNdEr liMa dE SoUZa , Matrícula nº 57213382/1; car-
go: Téc. em Gestão Penitenciaria - odontologia.
assunto: licença Nojo.
Período: 05/11/2021 a 12/11/2021.

Protocolo: 730905
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.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 645 de 19.11.2021
Processo nº 2021/1154472
Servidor: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco filHo
Matrícula: 5891119-1
cargo: assistente cultural
objeto: fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria de Estado de cul-
tura - SECULT realizada pela profissional MARILZA DO SOCORRO AMARAL 
TaVarES, contratada para apresentação de Grupo cultural no evento do 2º 
fESTiVal dE PáSSaroS JUNiNo “ÓPEra caBocla” 2021, que acontecerá 
no dia 30 de outubro de 2021, às 20:00h. no Teatro Estação Gasômetro, 
retroagindo os seus efeitos a contar de 30.10.2021.

Protocolo: 731227

.

.

errata
.

errata de Portaria
Protocolo: 731085
Errata da PorTaria Nº 635/21, de 17.11.2021, publicada no doE nº 
34.770, de 19.11.2021, sob o Protocolo nº 731085.
onde se lê: acontecerá no dia 31 de outubro de 2021.
Leia-se: acontecerá no dia 14 de novembro de 2021.

Protocolo: 731240

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 643/21, de 18.11.2021
Servidor: Eden Moraes da costa
cargo: Técnico em Gestão cultural – Historiador
Matrícula: 57190129-1
objeto: Tornar Sem Efeito, a PorTaria Nº 619/21, de 10.11.2021, pu-
blicada no doE, de 17.11.2021, que transferiu o usufruto de férias, no 
período de de 14.12.2021 a 12.01.2022 para o período de  12.12.2022 a 
10.01.2023 30 (trinta) dias, referente ao Período aquisitivo de 08.10.2020 
a 07.10.2021.

Protocolo: 731244

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01542
ProcESSo Nº 2021/1159056
Valor: r$4.000,00 (quatro mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 12/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento n° 05/2021.SEcUlT, para atender à programação do 
evento 2ª festival de pássaros junino “ópera cabocla” 2021, no dia 14 de 
novembro de 2021, no Teatro Estação Gasômetro.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2021-SEcUlT, iNEXiGiBilida-
dE dE liciTaÇÃo nº 012/2021
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS- PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
271040 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aBilio aUGUSTo BaSToS fraNco 
filHo – Matrícula: 5891119-1
coNTraTada: aYrlES TriNdadE da coSTa MacEdo – cPf Nº 
026.957.292-94
ENdErEÇo: rUa SaNTo aNToNio, 403, caraNaNdUBa,  cEP:66.923-
100 BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 731085

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 570/2021
PaE: 2021/ 1180736
objeto: ProJETo “liVE iNJEÇÃo cUlTUral” no qual os artistas oS BroTH-
ErS, farra dE VaQUEiro, rodolfo oliVEira, THaiS PorPiNo, EliSEU 

rodriGUES, dioGo, ciNTHYa MEllo, forrÓ coMBaTE, KarliElSoN 
VaQUEiro, aNTÔNio MarcoS, BaNda rP2 se apresentarão, a ser real-
izado em formato digital – liVE, no município de São Miguel do Guamá/
PA, no dia 20/11/2021, das 13h às 23h, 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 759/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049248; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: 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: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 570/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 570/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 1.203 de 19 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 
2021/1180736
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE iN-
JEÇÃo cUlTUral” referente à iN 570/2021 - fcP, fiscal Titular, a servi-
dora Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor Pedro Henrique cardoso Braz, matrícula nº: 5899706/1 cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 571/2021
PaE: 2021/1307274
objeto: ProJETo “folclorE MaraJoara” no qual os artistas GrUPo Vil-
la KidS fESTiVal, BaNda SENTa PEia, MaNo iÓ, cariMBÓ da Maria, 
cia folclÓrica ENcaNToS do cUriÓ, cia folclÓrica MiSTUra rE-
GioNal, GrUPo BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia, GrUPo dE cUlTUra 
rEGioNal iaÇa lUTEraNa, GrUPo dE cUlTUra rEGioNal aYraKYrÃ, 
GrUPo dE EXPrESSÕES folclÓricaS ENcaNToS do Sol, GrUPo dE 
EXPrESSÕES cUlTUraiS TriBo KaWaHiVa, GrUPo dE MaNifESTaÇÕES 
folclÓricaS ParaNaNiM, GrUPo dE MUSica rEGioNal aracUÃ, GrU-
Po ParafolclÓrico flor da aMaZÔNia, GrUPo ParafolclÓrico 
frUToS do Pará, GrUPo ParafolclÓrico UiraPUrU, GrUPo Para-
folclÓrico VaiaNGá, GrUPo SaBor MaraJoara se apresentarão em 
evento a ser realizado em formato digital – liVE e gravações de vídeos nos 
dias 20 e 21/11/2021 das 08h às 01h, 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 758/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00542; 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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-
00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 571/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 571/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 1.202 de 19 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 fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1307274
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folclorE 
MaraJoara” referente à iN 571/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor JoSÉ 
aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2 cargo: aux. 
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operacional, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto a ser-
vidora Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: 
ag. administrativo, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 572/2021
PaE: 2021/ 1307395
objeto: ProJETo “SoM ao riTMo do TaMBor” no qual os BaNda SENTa 
PEia, MaNo io, cariMBÓ da Maria, cia folclÓrica ENcaNToS do 
cUriÓ, cia folclÓrica MiSTUra rEGioNal, GrUPo BalÉ folclÓrico 
da aMaZÔNia, GrUPo dE cUlTUra iaÇa lUTEraNa, GrUPo dE cUlTU-
ra aYraKYrÃ, GrUPo dE EXPrESSÕES folclÓrica ENcaNToS do Sol, 
GrUPo dE EXPrESSÕES cUlTUraiS TriBo KaWaHiVa, GrUPo dE MaN-
ifESTaÇÕES folclÓricaS ParaNaNiN, GrUPo dE MUSica rEGioNal 
aracUÃ, GrUPo ParafolclÓrico flor da aMaZoNia, GrUPo Para-
folclÓrico frUToS do Pará, GrUPo ParafolclÓrico UiraPUrU, 
GrUPo ParafolclÓrico VaiaNGá, GrUPo SaBor MaraJoara, GrUPo 
Villa KidS fESTiVal se apresentarãoa ser realizado em formato digital 
– liVE e gravações de vídeos em 20 e 21/11/2021, das 08h às 01h, no 
Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 761/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00541; 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: E S dE a PiNTo ProdUÇÃo E EVENTo, de nome fantasia Tal-
ENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$150.000,00
data: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
572/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 572/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 1.206 de 19 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estad-
ual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscal-
ização de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/1307395
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoM ao 
riTMo do TaMBor” referente à iN 572/2021 - fcP, fiscal Titular, o ser-
vidor PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto a ser-
vidora Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: 
ag. administrativo, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
contrato: 424/2021
PaE: 2021/519256
referente: adESÃo À aTa SrP Nº 011/2021 – cPl/PMa – PE SrP Nº 
012/2021 – cPl/PMa – ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2020/834292 – 
PM/Pa 
objeto: aQUiSiÇÃo dE coMPUTadorES, coNforME E ESPEcificaÇÕES 
E QUaNTiTaTiVoS ESTaBElEcidoS No TErMo dE rEfErÊNcia - fcP
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura 
Valor Total: r$ 351.722,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8843; Plano interno: 
103.000.8843E; Natureza de despesa: 449052; fonte de recurso: 0301
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
contratada: dEll coMPUTadorES do BraSil lTda, pessoa jurídica, es-
tabelecida no endereço  avenida industrial Belgraf, 400, Bairro industrial, 
cEP: 92.990-000, Eldorado do Sul – rio Grande do Sul, inscrita no cNPJ 
sob n.º 72.381.189/0010-01, neste ato representado por Sr. MaUricio 
lUiZ caSSalTa dE PaUla coUTo, inscrito no cPf n.º 021.055.837-76
data de assinatura: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731310

.
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Portaria
.

Portaria Nº 1194 - cGP/FcP de 18 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas, pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-

neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº795 de 29 de maio de 2020, 
publicado no doE n.º34.240, de 01 de junho de 2020, de acordo com o 
art 7°.
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1059166 e ainda o ofício n° 483/2021 – 
GaB/SEfa, datados de 23/09/2021.
rESolVE:
I – CEDER o servidor CEZAR AUGUSTO MACHADO MARTINS, Identifica-
ção funcional nº 5903358/1, ocupante do cargo Técnico em Gestão de 
informática, á Secretaria de Estado da fazenda - SEfa. Pelo período de 
01/12/2021 a 30/11/2025, com ônus para o órgão cessionário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 730996
Portaria Nº 1.201 de 19 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 
2021/1180761
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE ParTi-
ciPaÇÕES cUlTUraiS” referente à iN 569/2021 - fcP, fiscal Titular, o ser-
vidor Hugo Bispo Santos do Nascimento , matrícula nº: 57201059/1 car-
go: assistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, 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: 731241
Portaria Nº 1.200 de 19 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/ 
1237770
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Pará cUlT 
MUSic” referente à iN 568/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora rUTH 
cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula nº: 54182472/3 
cargo: ass. cultural, Setor/local de Trabalho: TWH, e como fiscal Subs-
tituto o servidor aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
5798595 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: 731235
Portaria Nº 1.195 de 18 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 
2021/1295475
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “fESTEJaN-
do a cUlTUra NEGra” referente à iN 565/2021 - fcP, fiscal Titular, a ser-
vidora Sandra Maria Nascimento andrade, matrícula nº: 5935624/2 cargo: 
assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto a 
servidora Marcela corrêa franco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: asses-
sora 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: 730701
Portaria Nº 1.196 de 18 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/ 
1271736
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “lUNdU Ma-
raJoara” referente à iN 564/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora Maria 
dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: ag. adminis-
trativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor 
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MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: Téc. Ges-
tão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 730698
Portaria Nº 1.197 de 19 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 
2021/1236259
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “No EMBalo 
do Siriá” referente à iN 566/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora Maria 
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. 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: 731075
Portaria Nº 1190 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 
2021/1259837
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do coNVÊNio nº 010/2021 
- fcP, com o MUNiciPio dE iGaraPÉ – Miri – PrEfEiTUra MUNciPal dE 
iGaraPÉ – Miri, inscrita sob o cNPJ nº: 05.191.333/0001-69, que tem 
como objeto o repasse de recursos financeiros, a título de contribuição, 
como forma de apoio visando à “aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENToS MUSi-
caiS Para a EScola dE arTE JoÃo ValENTE do coUTo”, fiscal Titu-
lar o servidor MaUricio GUiMarÃES PaNZEra matrícula nº: 8042951/1, 
cargo: assistente cultural, Setor/local de Trabalho:  docia e como fiscal 
Substituto a servidora Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 
32026/6, cargo: ag. administrativo, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 731095
Portaria Nº 1.198 de 19 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 
2021/1181367
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE ofi-
ciNa MUSical” referente à iN 567/2021 - fcP, fiscal Titular, a servido-
ra Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor Pedro Henrique cardoso Braz, matrícula nº: 5899706/1 cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 731129

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 568/2021
PaE: 2021/1237770
objeto: ProJETo “Pará cUlT MUSic” no qual os artistas MUKa, dENNEr 
ciGaNo, HEricK rafaEl, cÉZar fariaS, carMEM PENicHE, JoElSoN 
PaNToJa, MEll PiNHEiro, BaNda NicoBaTES E oS aMadorES, Trio 
cHaMoTE, BiNo, BaNda PirÔ, MarQUiNHo MElodia E BaNda, EUdES 
fraGa, BaNda BlacKoUT, SaNdro SaNdiM, iGor MENdES, Trio lUZ 
dE TiETa se apresentarão, a ser realizado em formato digital – liVE e 
gravações de vídeos no dia 24/11/2021 das 09h às 01h, 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 763/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00342; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 

Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$150.000,00
data: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 568/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 568/2021, 
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: 731231
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 569/2021
PaE: 2021/ 1180761
objeto: ProJETo “liVE ParTiciPaÇÕES cUlTUraiS” no qual os artistas 
oS BroTHErS, farra dE VaQUEiro, rodolfo oliVEira, THaiS Por-
PiNo, EliSEU rodriGUES, dioGo, ciNTHYa MEllo, forrÓ coMBaTE, 
KarliElSoN VaQUEiro, aNTÔNio MarcoS, BaNda rP2 se apresentarão, 
a ser realizado em formato digital – liVE, no município de ourém/Pa, no 
dia 23/11/2021 das 13h às 23h, no canal oficial do youtube das produto-
ras.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 760/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049246; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: 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: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 569/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 569/2021, 
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: 731238
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 564/2021
PaE: 2021/1271736
objeto: ProJETo “lUNdU MaraJoara” no qual os artistas TroPa do BrE-
Ga, forrÓ TUdÃo, MicHEllE aMador, laYNa BEliNNE, KariNa BriTo, 
adSoN ParaNHoS, iZiS QUarESMa, ElMa MaUÉS, aÇaÍ PiMENTa, BEiJo 
dEla, BEiJo MolHado, loS BrEGaS, MEGa PoP SHoW, PaNKdÃo do 
forrÓ, JarBaS liMa, BrUNo MEScoUTo E aNNY loPES  se apresentarão 
em formato digital – liVE em 22/11/2021, no Município de ananindeua/
Pa das 09h às 01h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 749/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00351; 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: Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$150.000,00
data: 18/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 564/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 564/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 18/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 730700
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 565/2021
PaE: 2021/ 1295475
objeto: ProJETo “fESTEJaNdo a cUlTUra NEGra” no qual o artista aN-
ToNio MarcoS se apresentará presencialmente no município de ourém/
Pa, na comunidade Vila Mocambo, no dia 20/11/2021, às 19h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 754/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 EMEN 
00346; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231271
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: rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-
64
Valor Total: r$15.000,00
data: 18/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 565/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 565/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 18/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 730702
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 567/2021
PaE: 2021/1181367
objeto: ProJETo “liVE oficiNa MUSical” no qual os artistas THaÍS 
PorPiNo, ciNTHYa MEllo, lENNoN forroZEiro, MoNiQUE Moral, ZE-
ZiNHo doS TEcladoS, laÍS criSTo, aNTÔNio MarcoS, GÊMEoS do 
forrÓ, MaTHEUS cUNHa, rodolfo oliVEira, KarliElSoN VaQUEiro 
se apresentará em formato digital – liVE e gravações de vídeos em Nova 
Esperança do Piriá/PA, no dia 19/11/2021 das 13h às 23h, 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 757/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00337; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: 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: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 567/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 567/2021, 
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: 731127
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 566/2021
PaE: 2021/ 1236259
objeto: ProJETo “No EMBalo do Siriá” no qual os artistas aÇai laTiNo, 
BaNda aÇaÍ PiMENTa, BaNda Balada MiX, BaNda o BEiJo dEla, BaN-
da BEiJo MolHado, BaNda loS BrEGaS, BaNda MEGa PoP SHoW, BaN-
da PaNKdÃo do forrÓ, JarBaS liMa, BrUNo MEScoUTo, cHiQUiNHo 
do acordEoN & BENiGNa SalSElSKi E BaNda, diEGo aBrEU, rafaEl 
SaNcHES o PriNciPE do SaX, aNNY loPES, ElMa MaUES E BaNda, iZiS 
QUarESMa E BaNda, lUcaS E iroN se apresentará em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos em 23/11/2021, no Município de ananindeua/
Pa das 09h às 01h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 752/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00337; 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: lMM NETo ProdUÇÕES E EVENToS lTda, de nome fantasia 
Pará PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-
69
Valor Total: r$150.000,00
data: 19/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 566/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 566/2021, 
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: 731078

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio nº 010/2021 – FcP
PaE: 2021/1259837
dEMaNda GoVErNaMENTal – of. 029/2021 – GSPaUlor
objeto: ProJETo “aQUiSiÇÃo dE iNSTrUMENToS MUSicaiS Para a ES-
cola dE arTE JoÃo ValENTE coUTo”.Período de Execução: 01/12/2021 
à 29/07/2022. conforme os Termos do Plano de Trabalho e seus respec-
tivos anexo
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
20dEf379680, fonte recurso: 0301; Elemento despesa: 334041, ação: 
231279
Valor do repasse: r$ 130.000,00
Valor da contrapartida: r$ 6.500,00
Valor Total do convênio: r$ 136.500,00
Vigência: 22/11/2021 à 22/11/2022
data da assinatura: 19/11/2021
concedente: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 

no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE iGaraPÉ – Miri – PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE iGaraPÉ - Miri, com sede no Município de iGaraPÉ – Miri/Pa, sito 
à avenida Eládio lobato, S/N - complexo administrativo agenor Quares-
ma, cEP: 68.430-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.191.333/0001-69, 
neste ato representado por seu representante legal, o Sr. roBErTo PiNa 
oliVEira, portador da cédula de identidade nº: 3922571 SSP/Pa e inscrito 
no cPf: 123.643.122-72
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731094

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 378/2021, de 12 de NoVeMBro de 2021, que 
trata da coNcESSÃo dE licENÇa PrÊMio, da servidora, publicada em 
doE 34.766 de 16 de novembro de 2021:
onde se lê:
i – coNcEdEr 90 (noventa) dias de licença Prêmio a servidora JacKElYNE 
cHriSTYEN coSTa SoUZa
Lê-se:
i – coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença Prêmio a servidora JacKElY-
NE cHriSTYEN coSTa SoUZa

Protocolo: 730869

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2021
Processo Nº 2020/342678
coNtrato Nº 018/2019
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2019
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 018/2019 pelo período de 12 (doze) meses.
data de assinatura: 12/11/2021
Vigência: 20/11/2020 à 20/11/2021
Valor Global: r$ 5.396,40 (cinco mil trezentos noventa e seis reais e qua-
renta centavos).
fundamento legal: art. 57, iV, da lei federal n. º 8.666/93;
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8238
Elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 4200008238c
contratado: TElEfÔNica BraSil S/a
cNPJ: 02.558.157/0001-6
Endereço: av. Engenheiro luiz carlos Berrini n° 1376, cidade Monções, 
São Paulo/SP com filial (VIVO S/A) na Trv. Padre Eutíquio, n° 1226, Batista 
campos, Belém/Pa, cEP 66023-710
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 730706

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coNtas
Processo N. º 2019/383045
do oBJETo: Este TErMo iNdENiZaTÓrio tem por objeto o pagamento de 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNTErNET (liNK dEdicado)
requerente: coNNEcTa coMÉrcio dE iNforMáTica E TElEcoM lTda.
Período de Prestação do Serviço: agosto e setembro de 2021.
Valor: r$ 4.699,80 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e oi-
tenta centavos)
Justificativa: arts. 58 a 65 da Lei n° 4.320/64.
dotação orçamentária:
65.201.24.126.1503.8238
Elemento: 33.90.40
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 730704
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.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

desiGNar
Portaria nº.: 8265/2021 de 16/11/2021
de acordo com o processo nº 478559/2021
designar ElSiVaN MacHado BarBoSa da SilVa liMa, Matrícula nº 
5900123/1, Espec. em Educação,  para responder interinamente pela fun-
ção de diretor ii (GEd-3) da EEEM rio Tocantins/Marabá, a contar de 
20/09/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 8264/2021 de 16/11/2021
de acordo com o Processo nº 478559/1 
dispensar, a pedido, ElSiVaN MacHado BarBoSa da SilVa liMa, Matrí-
cula nº 5900123/1, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor  
(GEd-2) da EEEM rio Tocantins/Marabá, a contar de 20/09/2021.
GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.: 9659/2021 de 18/11/2021
de acordo com o Processo nº 966226/2021 
conceder, a contar de 01/11/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
Maria do Socorro MorEira da lUZ , matrícula Nº 557080/1,assist  
administrativo, lotada na 18 UrE/Mae do rio.
Portaria Nº.: 9658/2021 de 18/11/2021
de acordo com o Processo nº 1080336/2021 
Conceder, a contar de 01/11/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, o servidor 
aMilToN GoNÇalVES Sa BarrETo , matrícula Nº 558214/1, Escrevente 
datilografo, lotado na diretoria de Ensino/Belém.
Portaria nº.:7791/2021 de 18/11/2021
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 007786/2021 dE 04/11/2021, QUE:
i- revogar, a contar de 03/11/2021, a Portaria  nº 7786/2021 dE 
30/09/2021, que  concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual 
de 60 %, a servidora lEila Mara loPES BaraTa, matrícula nº 5759234/2, 
Tecnico em Gestao Publica, lotada na divisão de Prestação de contas, des-
ta Secretaria.
II- Conceder, a contar de 03/11/2021, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servi-
dor  PaUlo roNaldo TaVarES da SilVa, matrícula Nº 7060164/1,assist.
administrativo , lotado na EE Graziela Moura ribeiro/Belém, em substitui-
ção a servidora mencionado no item anterior.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.: 8656/2021 de 18/11/2021
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora SilVa-
Na aUGUSTa PEdroSo PErEira, matricula Nº57212754/1, Merendeira, 
lotada na EE lameira Bittencourt/castanhal, no período de 08/09/2021 a 
07/09/2023.. 
Portaria nº.: 9654/2021 de 18/11/2021
conceder  licença para Tratar de interesse Particular, ao servidor JoSE 
riBaMar doS rEiS, matricula Nº 6005063/3, Professor, lotado na EE dr 
inacio Sousa Mota/Maraba, no período de 09/02/2021 a 08/02/2023.
caNceLar a LiceNÇa iNteresse ParticULar. 
Portaria nº.: 9653/2021 de 18/11/2021
cancelar, a contar de 03/11/2021, a licença para Tratar de interesse Par-
ticular, concedida através da Portaria nº 6477/2021 de 19/07/2021, do 
servidor WalTEr NaZarENo fErrEira SoarES, matricula Nº 5837715/2, 
Professor, lotado na EE dom Pedro ii/Belém.
reVoGar
Portaria n.º: 9657/2021 de 18/11/2021
considerando o Processo de aposentadoria nº 2021/770482
revogar, a contar de 01/11/2021, a cessão para a SEcrETaria MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo dE cUrUÇa, em relação a servidora EdiaNa TErESa 
BorGES rodriGUES, matricula nº 6303781/1, Escrevente datilografo, 
concedida através da Portaria col. nº 008099/2008 de 01/07/2008, sem 
ônus para o Órgão de origem, por conta do processo de Municipalização do 
Ensino fundamental. 
adMissÃo
Portaria Nº.: 7790/2021 de 18/11/2021
formalizar a admissão, da servidora roSENEY Maria BiTENcoUrT Pi-
NHEiro, Matrícula nº 6316387/016,para exercer a função de Professor, na 
EE Maria E araujo/ananindeua, no período de 19/03/1990 a 31/01/1991, 
para fins de regularização funcional. 
Portaria Nº.: 7789/2021 de 18/11/2021
formalizar a admissão, do servidor odoValdo dE lira TaVarES, para 
exercer a função de Professor, no Sistema de organização Modular de En-
sino de 2º Grau/Belém, no período de 01/03/1987 a 31/08/1987 para  fins 
de regularização funcional. 
disPeNsar
Portaria Nº.: 7793/2021 de 18/11/2021
formalizar a dispensa, da servidora JoaNa do Socorro coSTa BaraTa, 
Matrícula nº 6306667/016, lotada nesta Secretaria, do emprego de Profes-
sor, a contar de 01/02/1991, para  fins de regularização funcional. 
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.9615/2021 de 17/11/2021
Nome:caTariNa laBoUrE da SilVa MiraNda
Matrícula:5307600/2cargo:Espec em Educação

lotação:EE augusto Meira/Belém
Período: 30/08/2021 a 28/10/2021
Triênios:02/01/2013 a 01/10/2016
Portaria nº.9604/2021 de 16/11/2021
Nome: aNa lUcia cErdEira BaraTa  do aMaral
Matrícula:3224368/3cargo: Espec em Educação
lotação: EEEf rosa Gattorno/Belém
Período:  01/04/2021 a 30/05/2021 – 31/05/2021 a 29/07/2021
Triênios: 01/06/2007 a 31/05/2010 – 01/06/2010 a 31/05/2013
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria nº.:1928/2021 de 11/11/2021
Nome: JoSEaN doS SaNToS NEGrÃo rodriGUES
Matrícula: 57210501/1Período:23/12 à 21/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba
Portaria nº.:1931/2021 de 11/11/2021
Nome: fraNciSca dE PaUla SaNToS da SilVa
Matrícula: 5838053/2Período:01/12 à 15/12/21Exercício:2020
Unidade:Erc c Educac e Terapêutico casa Bem-Te-Vi-aPaE/abaetetuba
Portaria nº.:845/2020 de 20/07/2020
Nome: MarioNilda fariaS rodriGUES
Matrícula: 5838134/3Período:01/09 à 15/10/20Exercício:2020
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria nº.:1929/2021 de 11/11/2021
Nome: clEcilMa GUEdES da SilVa
Matrícula: 57212581/1Período:24/12 à 22/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/abaetetuba 
Portaria nº.:32/2021 de 11/11/2021
Nome: EliNa MoraES da SilVa
Matrícula: 57208770/1Período:03/01 à 16/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Profª Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.:44/2021 de 11/11/2021
Nome: EliElSoN SaNToS corrEa
Matrícula: 57233924/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade: EEEfM Profª Edda de Sousa Gonçalves/Soure
Portaria nº.:197/2021 de 09/11/2021
Nome: aGENor MorEira lEal JUNior
Matrícula: 57210833/1Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:cEEM Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.:417/2021 de 08/01/2021
Nome: iraNEidE da SilVa lacErda
Matrícula:5900282/1 Período:01/01 à 14/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.irmã albertina leitão/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:418/2021 de 16/11/2021
Nome: JoSÉ SalViaNo SalES dE liMa
Matrícula: 362620/1Período:01/01 à 30/01/22Exercício:2020
Unidade:Eeem Magalhães Barata/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:704/2021 de 16/11/2021
Nome: ValdiNEi da SilVa riBEiro
Matrícula: 5896321/1Período:01/02 à 02/03/22Exercício:2021
Unidade:EE João Santos/capanema
Portaria nº.:707/2021 de 12/11/2021
Nome: lESSaNdra doS SaNToS BarBoSa
Matrícula:57216388/1 Período:01/01 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria nº.:708/2021 de 12/11/2021
Nome: Maria VaNda coSTa dE SoUZa
Matrícula: 5658080/2Período:01/02 à 17/03/22Exercício:2021
Unidade:EE km 2/Capanema
Portaria nº.:166/2021 de 11/11/2021
Nome: Maria VEra MErES dE frEiTaS alMEida
Matrícula: 5522803/1Período:17/01 à 02/03/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:167/2021 de 12/11/2021
Nome: Maria riSoMar coSTa caSTro
Matrícula: 57216043/1Período:17/01 à 15/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:086/2021 de 13/01/2021
Nome: fraNciSco NaTaNaEl araUJo roSa
Matrícula: 5891708/1Período:01/09 à 30/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEM antônio lemos/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:150/2020 de 05/10/2020
Nome: iriSlENE oliVEira MarTiNS XaViEr
Matrícula: 57230989/2Período:01/11 à 15/12/20Exercício:2020
Unidade:EEEMPres. Tancredo Neves/Placas
retiFicar
Portaria Nº.: 7794/2021 dE 18/11/2021 
Retificar na Portaria Col. nº 5253/1984 de 02/05/1984, que admitiu, para 
exercer a função de Professor ref.i, o Nome da servidora lEoNETE ro-
driGUES da coSTa Para lEoNETE dE NaZarE rodriGUES dE oliVEi-
RA,Matricula nº 0232602/012, na EE Juliao B de Castro/Bagre, para fins de 
regularização funcional. 
torNar seM eFeito
Portaria nº.: 9655/2021 de 18/11/2021
Tornar sem efeito a Portaria nº 009604/2021 dE 16/11/2021, que conce-
deu 120 dias de licença Especial, no período de 01/04/2021 a 30/05/2021 
e de 31/05/2021 a 29/07/2021, referente aos Triênios de 01/06/2007 a 
31/05/2010 e de 01/06/2010 a 31/05/2013,  a servidora aNa lUcia cEr-
dEira BaraTa do aMaral, matricula 3224368/3, Espec em Educação, 
lotada na EEEf. rosa Gattorno/Belém, em virtude de duplicidade de por-
tarias.
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Portaria nº.: 7792/2021 de 18/11/2021
Tornar sem efeito a Portaria col. nº 576-B/1991 dE 12/03/1991, que 
admitiu em relação a servidora olGa Maria SoZiNHo GoUVEa, ma-
tricula 6018700/010, para exercer a função de Professor, no período de 
01/02/1991 a 01/02/1993, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.: 9660/2021 de 18/11/2021
Tornar sem efeito a Portaria nº 009442/2021 de 08/11/2021, que designou 
a servidora EdNa raMoS BoUlHoSa, matricula 758329/1,Professor, para 
responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM 
Salesiana do Trabalho/Belém
Portaria nº.: 9635/2021 de 18/11/2021
Tornar sem efeito a Portaria nº 009157/2021 de 26/10/2021, que dispen-
sou a servidora JoSilENE corrEa aNdradE, matricula 57218052/1,Pro-
fessor,da função de diretor i (GEd-3) da EEEf Santa Barbara/Belém.
Portaria nº.: 9636/2021 de 18/11/2021
Tornar sem efeito a Portaria nº009158/2021 de 26/10/2021, que dispen-
sou a servidora SoNia Maria EWErToN, matricula 5902251/1,Especialista 
em Educação da EEEf assoc dos Moradores do Jardim res Jaderlar/Belém.
Portaria nº.: 9638/2021 de 18/11/2021
Tornar sem efeito a Portaria nº 009166/2021 de 26/10/2021, que designou 
a servidora SoNia Maria EWErToN, matricula 5902251/1,Especialista em 
Educação, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEf Santa Barbara/Belém.

Protocolo: 731304

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1.702/2021-GaB/Pad. 
Belém, 19 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 1.309/2021-NdE/SEdUc, 
de 19/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 474/2017-GaB/Pad de 
01/11/2017, publicada no doE n° 33.492 de 07/11/2017, prorrogado 
pela PorTaria Nº 30/2018-GaB/Pad de 07/02/2018, publicada no doE 
nº 33.555 de 08/02/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.

Protocolo: 730898
Port. torNar s/ eFeito Nº 1.686/2021-GaB/Pad  
Belém, 18 de novembro de 2021.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 1.585/2018-GaB/Pad, de 11 de novem-
bro de 2021, publicada no doE, edição nº 34.764 de 12/11/2021, a qual 
substitui o Presidente da comissão do Pad 354/2017, de 04/09/2017, pu-
blicado no doE nº 33.452 de 05/09/2017;
coNSidEraNdo o pedido feito em duplicidade pela comissão processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1.585/2018-GaB/Pad, de 11 de 
novembro de 2021, publicada no doE, edição nº 34.764 de 12/11/2021;
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1703/2021-GaB/siNd.  
Belém, 19 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 Memo. nº 15/2021-GaB/SiNd, de 
18/11/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância investiga-
tória, instaurada nos termos da PorTaria Nº 67/2021-GaB/SiNd de 
19/01/2021, publicada no doE, edição nº 34.466 de 20/10/2020, prorro-
gada pela PorTaria Nº 628/2021-GaB/SiNd de 24/05/2021, publicada no 
doE, edição nº 34.594 de 25/05/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias úteis, o 

prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1704/2021-GaB/Pad.  
Belém, 19 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 07/2021-NdE/SEdUc, 
de 17/10/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 366/2018-GaB/Pad de 
27/11/2018, publicada no doE n° 33.748 de 28/11/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 926/2021-GaB/Pad de 28/06/2021, publicada no doE nº 
34.623 de 29/06/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Port. de deF. datiVo Nº 1705/2021-GaB/Pad.  
Belém, 19 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 08/2021, datado em 
18/11/2021, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria Nº 366/2018-GaB/Pad de 27 de novembro de 2018, publi-
cada no doE n° 33.748 de 28 de novembro de 2018;
coNSidEraNdo o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor NaYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. 
nº 57176508-2, para funcionar na qualidade de dEfENSor daTiVo do 
servidor P.J.M.N., matrícula nº 57204330-1, já devidamente qualificado 
nos autos do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os proce-
dimentos da comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo 
supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 731103

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria Nº 009648 / 2021 de 18/11/2021
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
EdUcaÇÃo ProfiSSioNal E TEcNolÓGica No ifPa, do (a) SErVidor 
(a) EliZaBEl MarTiNS PaNToJa, MaTrÍcUla Nº 57205341-1, ProfES-
Sor claSSE ii, loTado (a) No (a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUa-
draMENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM, No PErÍodo dE 22/12/2021 À 
19/06/2022.

Protocolo: 730717

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 5
contrato 092/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da EEEfM cruzeiro do Sul 
em Belém/Pa.
objeto do Termo aditivo: alterar a cláusula décima quinta – da vigência ao 
contrato original.
concorrência Pública: 003/2018-Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa
contratada: Elevar construções e Serviços Eireli – EPP/cNPJ. 
17.579.363/0001-26, com sede na Trav. Barão do Triunfo, 2949, cEP: 
66.087-270, Marco, Belém/Pa,
data de assinatura: 18/11/2021
Vigência: 19/11/2021 a 17/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 731181
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terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 286/2017.
Vigência: 30/11/2021 a 29/05/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: consórcio coimbra Spe ltda.cNPJ Nº 28.592.039/0001-64.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 19 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: 731176
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº105/2018.
Vigência: 08/11/2021 a 08/03/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Multisul Engenharia S/S ltda. cNPJ Nº 02.577.145/0001-85.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 05 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: 731192

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 50214/2021
oBJETiVo: conduzir servidores para entrega de materiais permanente 
(conjunto professor, cadeira universitária, conjunto aluno, nobreak, com-
putador completo e kit cozinha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte) 
.oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
Garrafao do NorTE / BElEM / 18/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf 
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730867
Portaria de diarias No. 49015/2021
oBJETiVo: assessoramento técnico aos coordenadores municipais do Pro-
grama Bolsa família na Educação no planejamento intersetorial com a co-
munidade escolar. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GioVaNa do Socorro doS SaNToS coSTa 
MaTrÍcUla: 5947258
cPf: 33324786215
carGo/fUNÇÃo:GErENTE dE ProJETo ii / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730897
Portaria de diarias No. 49017/2021
oBJETiVo: assessoramento técnico aos coordenadores municipais do Pro-
grama Bolsa família na Educação no planejamento intersetorial com a co-
munidade escolar. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria JoSE do roSario carValHo 
MaTrÍcUla: 57193234
cPf: 06969224287
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730895
Portaria de diarias No. 49016/2021
oBJETiVo: assessoramento técnico aos coordenadores municipais do Pro-
grama Bolsa família na Educação no planejamento intersetorial com a co-
munidade escolar. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdia NaZarE MarTiNS da coSTa 
MaTrÍcUla: 57214088
cPf: 45303088200
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730890
Portaria de diarias No. 50456/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJUN-
To ProfESSor, cadEira UNiVErSiTária, coNJUNTo alUNo, QUadro 
MaGNÉTico, NoBrEaK, coMPUTador coMPlETo E KiT coZiNHa Na 
EEEM PliNio PiNHEiro. 

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia MariNHo PErEira 
MaTrÍcUla: 6400388
cPf: 20788274287
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730873
Portaria de diarias No. 50172/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
Garrafao do NorTE / BElEM / 18/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HElio da SilVa SaraiVa 
MaTrÍcUla: 5468965
cPf: 14894980282
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730871
Portaria de diarias No. 50479/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo BrEVES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
aNaJaS / BrEVES / 15/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 4
BrEVES / aNaJaS / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SUSaNE MarVao carNEiro 
MaTrÍcUla: 57209464
cPf: 57526176268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730881
Portaria de diarias No. 50539/2021
oBJETiVo: rEaliZar a coBErTUra foToGráfica, JorNalÍSTica E 
cEriMoNial No 1º ENcoNTro iNTErSETorial: ProGraMa BolSa fa-
MÍlia, ProGraMa SaÚdE Na EScola E cadaSTro ÚNico. MUNicÍPio: 
aBaETETUBa PErÍodo: 18/11 À 20/11/2021. aScoM. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 18/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN rodriGUES da SilVa 
MaTrÍcUla: 57212568
cPf: 68092652287
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730884
Portaria de diarias No. 50427/2021
OBJETIVO: Realizar a cobertura jornalística e fotográfica na Chamada Pú-
blica 01/2021/Nlic/SEdUc/Pa, que tem por objeto a aquisição de gêne-
ros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de alimentação Escolar? 
PNaE, para o exercício de 2021, os cadastramentos serão realizados pre-
sencialmente nos locais elencados no Preâmbulo do Edital? apensado ao 
presente memorando; o público alvo são pequenos agricultores e/ou co-
operativas familiares que utilizam a agricultura como forma de sustento 
e subsistência e, a compra desses produtos são formas de gerar renda, 
trabalho e incentivo aos menores agricultores além de fomentar a Econo-
mia local. Município: Parauapebas e Xinguara MEMoraNdo 26/2021-Nlic/
SEdUc. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS / XiNGUara / 18/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 2
XiNGUara / BElEM / 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WilSoN JoSE GoMES da coSTa 
MaTrÍcUla: 184284
cPf: 08158029272
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730879
Portaria de diarias No. 50557/2021
oBJETiVo: Visita na EEEfM Nilo de oliveira (igarapé açú). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 17/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: aldEMira corrEa GUiMaraES 
MaTrÍcUla: 454168
cPf: 17222206272
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730906
Portaria de diarias No. 50558/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem fscalização de 
obras do Bid na EEEfM Nilo de oliveira (igarapé açú). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
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BElEM / iGaraPE-acU / 17/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa 
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730923
Portaria de diarias No. 49018/2021
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá realizar assessoramento técni-
co aos coordenadores municipais do Programa Bolsa família na Educação 
no planejamento intersetorial com a comunidade escolar. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira 
MaTrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730933
Portaria de diarias No. 50334/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Santa izabel. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa iSaBEl do Para / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 11/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: roSiaNE BarBoSa fErrEira 
MaTrÍcUla: 5484030
cPf: 42616654253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730937
Portaria de diarias No. 50655/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de conduzir o Secretário adjunto de lo-
gística Escolar na visita técnica nas Escolas Estaduais Monsenhor augusto 
dias de Brito e Tancredo Neves, localizadas nos Municípios de floresta do 
araguaia e curionópolis, respectivamente. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / florESTa do araGUaia / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diá-
rias: 1
florESTa do araGUaia / cUrioNoPoliS / 19/11/2021 - 20/11/2021 
Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / MaraBa / 20/11/2021 - 21/11/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 21/11/2021 - 22/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: ESaU fariaS rodriGUES laGoia filHo 
MaTrÍcUla: 57217573
cPf: 17435552291
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730938
Portaria de diarias No. 50576/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem serviços de vis-
toria para avaliação da estrutura física e levantamento para elaboração 
de projeto básico para retomada da construção da Escola Nova com salas 
de aula, localizada no Município de irituia, que encontra-se paralisada no 
SiMEc. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
iriTUia / BElEM / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE Haroldo SaNTaNa da SilVa 
MaTrÍcUla: 760889
cPf: 13372181204
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730998
Portaria de diarias No. 50430/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo BrEVES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
PorTEl / BrEVES / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
BrEVES / PorTEl / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE WalMir NUNES do NaSciMENTo 
MaTrÍcUla: 5902242
cPf: 35524707272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730993
Portaria de diarias No. 50586/2021
oBJETiVo: conduzir o técnico da drTi para realizar vistoria de obra na 
EMEf Paulo Hanneman - convênio n. 210/2018 (Pau d´arco) e EEEM dr. 
romildo Veloso e Silva - convênio n. 012/2018 (ourilândia do Norte) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1

oUrilaNdia do NorTE / PaU darco / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº di-
árias: 1
PaU darco / BElEM / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: Marco aNToNio caMPoS da coNcEicao 
MaTrÍcUla: 57232093
cPf: 29777127200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730988
Portaria de diarias No. 50571/2021
oBJETiVo: Visita na Escola Nova com 12 salas de aula (Brasil Novo) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
alTaMira / BraSil NoVo / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1
BraSil NoVo / alTaMira / 17/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 0
alTaMira / BElEM / 17/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVio ValBErTo BarrioNUEVo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 5960969
cPf: 02295325277
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730985
Portaria de diarias No. 50570/2021
oBJETiVo: Visita na Escola Nova com 12 salas de aula (Brasil Novo) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
alTaMira / BraSil NoVo / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1
BraSil NoVo / alTaMira / 17/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 0
alTaMira / BElEM / 17/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElla diaS dE liMa 
MaTrÍcUla: 54197348
cPf: 74629719253
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730983
Portaria de diarias No. 50670/2021
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS da drTi, Para rEaliZarEM ViSiTa 
TÉcNica Na EScola ESTadUal dE ENSiNo iNfaNTil “doM BoSco”, EM 
caSTaNHal. dia: 18/11/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 18/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco SalES da SilVa oliVEira 
MaTrÍcUla: 557811
cPf: 04541839253
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731006
Portaria de diarias No. 50661/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar a entrega de cadeiras universi-
tárias na EEEfM Monsenhor augusto dias de Brito, localizada no Município 
de floresta do araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / florESTa do araGUaia / 17/11/2021 - 21/11/2021 Nº diárias: 4
florESTa do araGUaia / BElEM / 21/11/2021 - 21/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: MaX WaNdEr caMPElo dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 57204785
cPf: 61897353200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731018
Portaria de diarias No. 50538/2021
oBJETiVo: rEaliZar a coBErTUra foToGráfica, JorNalÍSTica E 
cEriMoNial No 1º ENcoNTro iNTErSETorial: ProGraMa BolSa fa-
MÍlia, ProGraMa SaÚdE Na EScola E cadaSTro ÚNico. MUNicÍPio: 
aBaETETUBa PErÍodo: 18/11 À 20/11/2021. aScoM. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 18/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliSEU TaVarES diaS 
MaTrÍcUla: 760854
cPf: 25136330244
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731015
Portaria de diarias No. 50078/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
PoNTa dE PEdraS / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / PoNTa dE PEdraS / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: KaSSaNdra da SilVa lEal 
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MaTrÍcUla: 5899786
cPf: 60568003268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731011
Portaria de diarias No. 49987/2021
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá realizar assessoramento Técni-
co Pedagógico nas Escolas Sede e aldeias que atendem indígenas no Siste-
ma Modular de Ensino no municípios de Tucuruí e São Geraldo do araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
TUcUrUi / Sao GEraldo do araGUaia / 11/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 1
Sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: rEGiNaldo TaVarES SarMaNHo 
MaTrÍcUla: 5120314
cPf: 37934180225
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730946
Portaria de diarias No. 50556/2021
oBJETiVo: fscalização de obras do Bid na EEEfM Nilo de oliveira (igarapé 
açú). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 17/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 0
iGaraPE-acU / BElEM / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa 
MaTrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730955
Portaria de diarias No. 50641/2021
oBJETiVo: realizar visita técnica e organização na biblioteca da EEEfM 
Monsenhor augusto dias de Brito no município de floresta do araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / florESTa do araGUaia / 16/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 4
florESTa do araGUaia / BElEM / 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: lUcilEidE MarTiNS MENESES 
MaTrÍcUla: 57224543
cPf: 71059679272
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730948
Portaria de diarias No. 50620/2021
oBJETiVo: Visita na EE raimundo ribeiro (oeiras do Pará). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oEiraS do Para / 17/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 0
oEiraS do Para / BElEM / 17/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: liSaNdro da SilVa VaScoNcEloS 
MaTrÍcUla: 305421
cPf: 05675375287
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE ENGENHaria / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730960
Portaria de diarias No. 50056/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
liMoEiro do aJUrU / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / liMoEiro do aJUrU / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: clEiToN cloViS dE caSTro GoNcalVES 
MaTrÍcUla: 5899776
cPf: 64794687249
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730961
Portaria de diarias No. 50555/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica na EEEM deputado américo Pereira lima (Juru-
ti). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / JUrUTi / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1
JUrUTi / SaNTarEM / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 18/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo lUiS PaNToJa MariZ 
MaTrÍcUla: 5907718
cPf: 18668305204
carGo/fUNÇÃo:coordENador / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730971

Portaria de diarias No. 50618/2021
oBJETiVo: realizar a chamada Pública 01/2021/Nlic/SEdUc/Pa, que tem 
por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
do Empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de alimentação Escolar? PNaE, para o exercício de 2021, os ca-
dastramentos serão realizados presencialmente nos locais elencados no 
Preâmbulo do Edital? apensado ao presente memorando; o público alvo 
são pequenos agricultores e/ou cooperativas familiares que utilizam a agri-
cultura como forma de sustento e subsistência e, a compra desses produ-
tos são formas de gerar renda, trabalho e incentivo aos menores agriculto-
res além de fomentar a Economia local. Município: Parauapebas e Xinguara 
MEMoraNdo 25/2021-Nlic/SEdUc. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS / XiNGUara / 18/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 2
XiNGUara / BElEM / 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Joao PaTricio dE liMa JUNior 
MaTrÍcUla: 57212386
cPf: 30377161268
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730980
Portaria de diarias No. 50573/2021
oBJETiVo: Serviços de vistoria para avaliação da estrutura física e levan-
tamento para elaboração de projeto básico para retomada da construção 
da Escola Nova com salas de aula, localizada no Município de irituia, que 
encontra-se paralisada no SiMEc. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iriTUia / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
iriTUia / BElEM / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: KaTia alrElHia do roSario coSTa 
MaTrÍcUla: 54188132
cPf: 73850799204
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730977
Portaria de diarias No. 50552/2021
oBJETiVo: Vistoria de obra na EMEf Paulo Hanneman - convênio n. 
210/2018 (Pau d´arco) e EEEM dr. romildo Veloso e Silva - convênio n. 
012/2018 (ourilândia do Norte) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1
oUrilaNdia do NorTE / PaU darco / 17/11/2021 - 19/11/2021 Nº di-
árias: 2
PaU darco / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE carloS SaNToS SoUSa 
MaTrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730974
Portaria de diarias No. 50314/2021
oBJETiVo: fiscalização in loco para levantamento de informações confor-
me solicitação de revisão de valores repassados pelo programa estadual do 
transporte escolar-PETE/Pa 2021 no município de colares. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
colarES / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: EVaNdro coTa dE carValHo 
MaTrÍcUla: 8062861
cPf: 20626339200
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731021
Portaria de diarias No. 50320/2021
oBJETiVo: realização de diagnose in loco para avaliação de implantação 
do Sistema Modular de Ensino/SoME. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE dE oliVEira riBEiro 
MaTrÍcUla: 5900830
cPf: 67797369291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731250
Portaria de diarias No. 50321/2021
oBJETiVo: realização de diagnose in loco para avaliação de implantação 
do Sistema Modular de Ensino/SoME. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNa cElli SaNToS alVES 
MaTrÍcUla: 5895810
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cPf: 14637502268
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731228
Portaria de diarias No. 50324/2021
oBJETiVo: ii reunião Estratégica de Trabalho com Gestores. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTarEM / BElEM / 04/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 2
BElEM / SaNTarEM / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dircEU aMoEdo SilVa 
MaTrÍcUla: 5749697
cPf: 43739334215
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731214
Portaria de diarias No. 50416/2021
oBJETiVo: distribuição de gêneros da merenda escolar nas escolas dos 
municípios do Estado do Pará a serem visitadas pelo fNdE. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 16/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: SoNia Maria oliVEira SErra 
MaTrÍcUla: 941930
cPf: 29747724200
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731216
Portaria de diarias No. 50517/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo HENriQUE MoNTEiro Maia 
MaTrÍcUla: 5890077
cPf: 81726414272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731253
Portaria de diarias No. 50339/2021
oBJETiVo: rEaliZar a aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS 
aUToS do Pad 207/2018-GaB/Pad. PErÍodo: 16/11 À 19/11/2021. MU-
NicÍPio: aBaETETUBa. MEMo. 1629/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
aBaETETUBa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaYoNara caMarGo foNTaNa 
MaTrÍcUla: 773573
cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730807
Portaria de diarias No. 50169/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
Garrafao do NorTE / BElEM / 18/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SEVEriNo rEiS SaNToS 
MaTrÍcUla: 5216427
cPf: 15127370204
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730809
Portaria de diarias No. 50518/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGE cHriST caraVEo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5438284
cPf: 30225477220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730801
Portaria de diarias No. 50254/2021
oBJETiVo: Processo de oferta de vagas e a pré-matrícula da rede estadual 
de ensino para o ano letivo 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4

iTaiTUBa / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro SaNToS E SilVa 
MaTrÍcUla: 447854
cPf: 12726885268
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730799

Portaria de diarias No. 50520/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ricardo aUGUSTo dE SoUZa riBEiro 
MaTrÍcUla: 57203554
cPf: 59802588253
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730796
Portaria de diarias No. 50340/2021
oBJETiVo: rEaliZar a aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS 
aUToS do Pad 207/2018-GaB/Pad. PErÍodo: 16/11 À 19/11/2021. MU-
NicÍPio: aBaETETUBa. MEMo. 1629/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
aBaETETUBa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fEliPE TEiXEira rEZENdE 
MaTrÍcUla: 54197224
cPf: 81088027253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730863
Portaria de diarias No. 50419/2021
oBJETiVo: distribuição de gêneros da merenda escolar nas escolas dos 
municípios do Estado do Pará a serem visitadas pelo fNdE. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 16/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: daNiEl cHaGaS MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 57213925
cPf: 84177152234
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730855
Portaria de diarias No. 50168/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
Garrafao do NorTE / BElEM / 18/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoEl SErGio dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 472212
cPf: 11837209200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 730849
Portaria de diarias No. 50328/2021
oBJETiVo: ii reunião Estratégica de Trabalho com Gestores. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iTaiTUBa / SaNTarEM / 04/11/2021 - 04/11/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 04/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 2
BElEM / SaNTarEM / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE dE riBaMar alMEida E SilVa 
MaTrÍcUla: 5544823
cPf: 41435095200
carGo/fUNÇÃo: ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiS-
Ta
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731191
Portaria de diarias No. 50323/2021
oBJETiVo: conduzir o gestor que irá participar da ii reunião Estratégica 
de Trabalho com Gestores. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa / BElEM / 04/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 2
BElEM / MaraBa / 06/11/2021 - 06/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliNaldo alBUQUErQUE da SilVa 
MaTrÍcUla: 3281043
cPf: 24715751291
carGo/fUNÇÃo:ViGilaNTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731187
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Portaria de diarias No. 50293/2021
oBJETiVo: realizar entrega de material permanente na Escola de Trabalho 
e Produção, localizada no município de Breves. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: TiZa cardoSo PiNHEiro JacoB 
MaTrÍcUla: 57196431
cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731208
Portaria de diarias No. 49769/2021
oBJETiVo: assessoramento Técnico Pedagógico nas Escolas Sede e aldeias 
que atendem indígenas no Sistema Modular de Ensino no municípios de 
Tucuruí. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 08/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 3
TUcUrUi / Sao GEraldo do araGUaia / 11/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 1
Sao GEraldo do araGUaia / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 0.5
NoME: aNdrEia fErNaNda aMBroSio caMPElo 
MaTrÍcUla: 54191627
cPf: 63933527287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 731180
Portaria de diarias No. 50290/2021
oBJETiVo: realizar entrega de material permanente na Escola de Trabalho 
e Produção, localizada no município de Breves. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: JoSE NEWToN GoNZalEZ da coSTa 
MaTrÍcUla: 5918070
cPf: 26723077253
carGo/fUNÇÃo:GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731166
Portaria de diarias No. 50075/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cacHoEira do arari / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / cacHoEira do arari / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JaNaiNa BraGaNca dE fraNca 
MaTrÍcUla: 54187096
cPf: 41074564200
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731170
Portaria de diarias No. 50310/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inserviveis para desfazimento e inventário no 
centro Educ. de Jovens e adultos Maria oscarina, EE Esmerina Bou Habib, 
EE dom campo Prof. Benedita lima araújo. realizar tombamento do Pro-
grama dinheiro direto na Escola PddE 2109/2020. Tombamento dos bens 
patrimoniais dos diversos materiais permanente entregue por esta SEdUc. 
realizar atualização de senha dos gestores. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda 
MaTrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731162
Portaria de diarias No. 50061/2021
oBJETiVo: Participação do processo formativo de implementação do Novo 
Ensino Médio que acontecerá no polo Belém. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caMETa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4
BElEM / caMETa / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dE NaZarE doS PraZErES loPES 
MaTrÍcUla: 5901560
cPf: 60797517200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731174
Portaria de diarias No. 50294/2021
oBJETiVo: realizar entrega de material permanente na Escola de Trabalho 
e Produção, localizada no município de Breves. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: raiMUNdo ElPidio NEVES alMEida 

MaTrÍcUla: 182966
cPf: 12712205200
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731153
Portaria de diarias No. 50240/2021
oBJETiVo: Processo de oferta de vagas e a pré-matrícula da rede estadual 
de ensino para o ano letivo 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 08/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 1
BUJarU / coNcordia do Para / 09/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 1
coNcordia do Para / ToME-acU / 10/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 11/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa 
MaTrÍcUla: 5899388
cPf: 79224598234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731123
Portaria de diarias No. 50054/2021
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: rEGiaNE loPES dE lEao 
MaTrÍcUla: 5902627
cPf: 61783811234
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731125
Portaria de diarias No. 50239/2021
oBJETiVo: Processo de oferta de vagas e a pré-matrícula da rede estadual 
de ensino para o ano letivo 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 08/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 1
BUJarU / coNcordia do Para / 09/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 1
coNcordia do Para / ToME-acU / 10/11/2021 - 11/11/2021 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 11/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: flaVia HEloidY PiNHEiro dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 55588670  cPf: 61203890249
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731120
Portaria de diarias No. 50383/2021
oBJETiVo: realizar entrega de material permanente (conjunto aluno/dEl-
TA, nobreak, computador completo e kit cozinha) na EEEFM Prof. ª Alberti-
na Barreiros, no Município de itupiranga/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: lEila do Socorro MoNTEiro doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731111
Portaria de diarias No. 50384/2021
oBJETiVo: realizar entrega de material permanente (conjunto aluno/dEl-
TA, nobreak, computador completo e kit cozinha) na EEEFM Prof. ª Alberti-
na Barreiros, no Município de itupiranga/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTUPiraNGa / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: HElio da SilVa SaraiVa 
MaTrÍcUla: 5468965  cPf: 14894980282
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731112
Portaria de diarias No. 50387/2021
oBJETiVo: distribuição de gêneros da merenda escolar nas escolas dos 
interiores a serem visitados pelo fNdE. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
caMETa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: SUElY diaS dE MoraES 
MaTrÍcUla: 472131
cPf: 21281840297
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731116
Portaria de diarias No. 50379/2021
oBJETiVo: distribuição de gêneros da merenda escolar nas escolas dos 
interiores a serem visitados pelo fNdE. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
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BElEM / BarcarENa / 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 08/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: rUTElENE da coSTa PiMENTEl 
MaTrÍcUla: 241741
cPf: 17192641200
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731114

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

ii errata ao editaL Nº 080/2021 – UePa
Processo seLetiVo esPeciaL UaB 2021-2
ProSEEd/2021 Para o cUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo EM ENSiNo dE lÍN-
GUa PorTUGUESa Na ModalidadE a diSTÂNcia
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a iiiErraTa ao EdiTal Nº 080/2021 
– UEPa, do ProcESSo SElETiVo ESPEcial UaB 2021 - 2 ProSE-
Ed/2021-2 Para o cUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo EM ENSiNo dE lÍNGUa
PorTUGUESa Na ModalidadE a diSTÂNcia, conforme a seguir:
oNde se LÊ:
croNoGraMa – aNeXo i 

aTiVidadE daTa / PErÍodo

Período de solicitação de inscrição 11 a 18/11/2021

Período de solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica,
Servidores da UEPA e seus dependentes e Pessoas com Deficiência (PcD) 11 a 12/11/2021

Resultado provisório da solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica, Servido-
res da UEPA e seus dependentes e Pessoas com Deficiência

(Pcd)
13/11/2021

Recurso ao resultado provisório da solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômi-
ca, Servidores da UEPa e seus dependentes e Pessoas

com Deficiência (PcD)
14 a 15/11/2021

Resultado definitivo da solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica, Servido-
res da UEPA e seus dependentes e Pessoas com Deficiência

(Pcd)
16/11/2021

fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição 19/11/2021

Divulgação da confirmação da Inscrição 24/11/2021

resultado preliminar da pontuação da aNáliSE E aValiaÇÃo do cUrrÍcUlo
laTTES 07/12/2021

recurso ao resultado preliminar da pontuação da aNáliSE E aValiaÇÃo do
cUrrÍcUlo laTTES 08 a 09/12/2021

Resultado definitivo da pontuação da ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
laTTES 15/12/2021

Resultado definitivo do Processo Seletivo 16/12/2021

Leia-a se:
croNoGraMa – aNeXo i

aTiVidadE daTa / PErÍodo

Período de solicitação de inscrição 11 a 23/11/2021

Período de solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica,
Servidores da UEPA e seus dependentes e Pessoas com Deficiência (PcD) 11 a 12/11/2021

Resultado provisório da solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica, Servi-
dores da UEPA e seus dependentes e Pessoas com Deficiência

(Pcd)
13/11/2021

recurso ao resultado provisório da solicitação de isenção para Pessoas com 14 a 15/11/2021

  

Hipossuficiência Econômica, Servidores da UEPA e seus dependentes e Pessoas
com Deficiência (PcD)  

Resultado definitivo da solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica, Servido-
res da UEPA e seus dependentes e Pessoas com Deficiência

(Pcd)
16/11/2021

fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição 24/11/2021

Divulgação da confirmação da Inscrição 29/11/2021

resultado preliminar da pontuação da aNáliSE E aValiaÇÃo do cUrrÍcUlo
laTTES 08/12/2021

recurso ao resultado preliminar da pontuação da aNáliSE E aValiaÇÃo do
cUrrÍcUlo laTTES 09 a 10/12/2021

Resultado definitivo da pontuação da ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO
laTTES 16/12/2021

Resultado definitivo do Processo Seletivo 16/12/2021

Belém, 19 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 731045

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 54/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo e Permanente para atender as 
necessidades do campus de Tucuruí/UEPa nas disciplinas que contenham 
práticas e durante os estágios supervisionados. ENTrEGa do EdiTal: o 
Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.
compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 22/11/2021.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 02/12/2021
Hora: 10h:30min
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 
74201.12.364.1506.8868
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 731040
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 53/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo e permanente (vidrarias, aces-
sórios e equipamentos) para manter as atividades do laboratório de física 
do campus Viii – Marabá da Universidade do Estado do Pará. ENTrEGa 
do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/com-
pras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 
22/11/2021.
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rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 02/12/2021
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 
74201.12.364.1506.8868
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 731030

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1289832
Nº da disPeNsa:  46/2021
daTa da aSSiNaTUra: 19/11/2021
ParTES/ coNTraTada: GoHoBBY diSTriBUidora dE VaNT lTda
cNPJ: 13.373.898/0001-95
oBJETo: aquisição de material permanente (drones), para apoio de proje-
tos de pesquisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e 
financeira faPESPa/UEPa n.º 003/2021, que estimulem a integração entre 
os grupos de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: avenida Engenheiro luiz carlos Berrini, 105, andar 6, conjun-
to 605, Edf. Thera Office, Cidade Monções, CEP: 04.571-900, São Paulo/SP.
Valor: r$266.995,48 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e no-
venta e cinco reais, quarenta e oito centavos.).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 449052
ElEMENTo da dESPESa: 0101009326
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓ-
rio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da GoHoBBY diSTriBUidora dE VaNT lTda para aquisição 
de material permanente (drones), para apoio de projetos de pesquisa indi-
viduais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/
UEPa n.º 003/2021, que estimulem a integração entre os grupos de pes-
quisa da UEPA, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no 
art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 19 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 731071

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
Processo nº 2021/650432
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 nº 35/2021-UEPa, cujo objeto é . aquisição de Equipamento 
e Material Permanente (HOSPITALAR/ELETRODOMÉSTICO) com a finalida-
de de melhorar a estrutura e dar suporte aos atendimentos de pacientes 
com deficiência física e intelectual do Centro Especializado em Reabilitação 
- cErii/UEafTo/UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 02.512.121/0001-48 - cENTro caTariNENSE dE aPoio a aUdicao - 
EirEli , item 6. Valor da proposta r$ 53.160,00.
2- 07.590.023/0001-42 - HaNd lifE SUPriMENToS MEdicoS E fiSioTE-
raPicoS EirEli, itens 2, 3, 4, 9 e 11.. Valor da proposta r$ 73.907,26.
3- 11.235.712/0001-06 - laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMEN-
ToS ElETro-ElETro, item 1. Valor da proposta r$ 17.898,88.
4- 20.795.155/0001-79 - iNfaNTaria coMErcial EirEli , item 8. Valor 
da proposta r$ 1.672,93.
5- 28.857.335/0001-40 - MaXiMa dENTal iMPorTacao, EXPorTacao E 
coMErcio dE Prod , item 10. Valor da proposta r$ 4.483,44.
itens cancelados: itens 5, 7.
Belém, 19 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 731044

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2383/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.

cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: MarcElo MEdEiroS SilVa
Matrícula funcional: 57230387/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2484/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: KaMilla fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 57200726/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2385/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: aNa criSTiNa cUNHa MENdoNca SiMaS
Matrícula funcional: 5522609/ 5
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2386/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: Maria ElENa ViZEU liMa PiNHEiro
Matrícula funcional: 73504141/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2387/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: MoToriSTa
Nome: daVi diaS SoUSa JUNior
Matrícula funcional: 57216426/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2388/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: SHEYla Mara SilVa dE oliVEira
Matrícula funcional: 54196165/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2389/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: iVENE coNcEicao da SilVa BaSToS
Matrícula funcional: 57209214/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2390/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: coord.NUclEo arTE E cUlT.
Nome: GilVaNa KEllY BarroS PiMENTEl
Matrícula funcional: 73504084/ 6
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0261
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 731106
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2461/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
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conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2462/2021, de 19 de NoVeMBro de 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: dirETor dE aPoio a EXTENSao
Nome: aiala colarES dE oliVEira coUTo
Matrícula funcional: 57233046/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 731099

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
Portaria N° 2358/2021, de 18 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 a cobertura jornalística
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: iNHaNGaPi/Pa
NoME do SErVidor: daNiEl da rocHa lEiTE JUNior
carGo: TEcNico a
id. fUNcioNal: 5946394/ 1
daTa iNÍcio: 25.11.2021
daTa TÉrMiNo: 26.11.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)diárias
Portaria N° 2361/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar de agendas locais e visita técnica
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
fUNÇÃo: rEiTor 
id. fUNcioNal: 55590110/ 3
daTa iNÍcio: 07.12.2021
daTa TÉrMiNo: 08.12.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)diárias
Portaria N° 2362/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: participar fórum aBrUEM.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Juazeiro do Norte/Pa
NoME do SErVidor: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
fUNÇÃo: rEiTor 
id. fUNcioNal: 55590110/ 3
daTa iNÍcio: 01.12.2021
daTa TÉrMiNo: 04.12.2021
QUaNTidadE: 3,5 (tres e meia)diárias
Portaria N° 2363/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: visita técnica.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tucuruí/Pa
NoME do SErVidor: aNiBal corrEia BriTo NETo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 54181345/ 3
daTa iNÍcio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)diárias
Portaria N° 2364/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar a disciplinas. 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: conceição do araguaia/Pa
NoME do SErVidor: GÍlSoN PoMPEU PiNTo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id. fUNcioNal: 54187354/ 3
daTa iNÍcio: 16.11.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE: 14,0 (quartoze) diárias
Portaria N° 2365/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar a disciplinas. 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: WEBEr da SilVa MoTa
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 54189228/ 1

daTa iNÍcio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 02.12.2021
QUaNTidadE: 14,5 (quartoze e meia) diárias
Portaria N° 2366/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: visita técnica. 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: carloS JoSE caPEla BiSPo
fUNÇÃo: Pro - rEiTor
id. fUNcioNal: 57233040/ 1
daTa iNÍcio: 07.12.2021
daTa TÉrMiNo: 08.12.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia) diárias
Portaria N° 2367/2021, de 18 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: dENiSE criSTiNa TorrES coSTa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 54188853/ 1
daTa iNÍcio: 13.12.2021
daTa TÉrMiNo: 28.12.2021
QUaNTidadE: 6,0 (seis) diárias
Portaria N° 2368/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: visita técnica. 
oriGEM: Santarém/Pa
dESTiNo: Belém/Pa
NoME do SErVidor: liNdoMar MoNTEiro SilVa
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
id. fUNcioNal:57201435/ 1
daTa iNÍcio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 21.11.2021
QUaNTidadE: 3,5 (tres e meia) diárias
Portaria N° 2369/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar a disciplina 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Barcarena/Pa
NoME do SErVidor: Joao da SilVa carNEiro
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 55590152/ 2
daTa iNÍcio: 06.12.2021
daTa TÉrMiNo: 15.12.2021
QUaNTidadE: 9,5 (nove e meia) diárias
Portaria N° 2370/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar a disciplina 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: adEMÍlSoN alcÂNTara da SilVa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 54188981/ 1
daTa iNÍcio: 30.11.2021
daTa TÉrMiNo: 14.12.2021
QUaNTidadE: 14,5 (quartoze e meia) diárias
Portaria N° 2372/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: colação de grau 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Paragominas/Pa
NoME do SErVidor: aNa GorETTi NoVaES coUTiNHo MoUra
carGo: TEcNico a
id. fUNcioNal: 7565463/ 3
daTa iNÍcio: 25.11.2021
daTa TÉrMiNo: 26.11.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia) diárias
Portaria N° 2373/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Visita Técnica 
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tucuruí/Pa
NoME do SErVidor: MarGarETE carrEra BiTTENcoUrT
carGo: ENfErMEiro
id. fUNcioNal: 5147336/ 7
daTa iNÍcio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia) diárias
Portaria N° 2374/2021, de 18 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: conduzir servidor.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: iNHaNGaPÍ/Pa
NoME do SErVidor: ValBEr SilVa carNEiro
carGo: MoToriSTa
id. fUNcioNal: 57213420/ 1
daTa iNÍcio: 25.11.2021
daTa TÉrMiNo: 26.11.2021
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia) diárias
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Portaria N° 2376/2021, de 19 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: coordenar local de prova
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Santarém/Pa
NoME do SErVidor: GErMaNo crUZ da SilVa
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
id. fUNcioNal: 5798876/ 1
daTa iNÍcio: 10.12.2021
daTa TÉrMiNo: 12.12.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia) diárias
colaBorador EVENTUal
Portaria N° 2377/2021, de 19 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 orientações
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Jacundá/Pa
NoME do SErVidor: BrUNo SEBaSTiÃo rodriGUES da coSTa
daTa iNÍcio: 16.12.2021
daTa TÉrMiNo: 19.12.2021
QUaNTidadE: 3,5 (tres e meia) diárias
THiaGo SoarES SilVa 
ordENador

Protocolo: 731049

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
PorTaria N° 2460/2021, dE 19 dE NoVEMBro dE 2021.

Protocolo: 730392
Processo. N.º 2021/1299390
torNar seM eFeito a Portaria N. º 2454/2021 de 18 de No-
vembro de 2021.
PUBlicada No d.o N.º 34.770 dE 19 dE NoVEMBro dE 2021.
ordenador responsável
claY aNdESoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 731109

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 91 /2021-UePa
Processo seLetiVo siMPLiFicado Para ProFessor sUBsti-
tUto 2021– cadastro de reserVa
a diretora do centro de ciências Naturais e Tecnologia (ccNT) da Universi-
dade do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público as 
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, 
com chamada para cadastro de reserva, conforme necessidade da institui-
ção, consoante permite a lei nº 077/2011 para atuar na área de conheci-
mento/matéria/Tema, dos departamentos do centro de ciências Naturais 
e Tecnologia - ccNT da Universidade do Estado do Pará.
as inscrições deverão ser realizadas no período de 26/11 a 03/12/2021, 
conforme cronograma do anexo i deste documento.
O documento desse processo seletivo simplificado está disponível no Diário 
Oficial do Estado e no site da Universidade do Estado do Pará e os contatos 
poderão ser feitos através dos fones: (91) 31311922. Toda e qualquer 
alteração (errata) nesse edital estará disponível no site oficial da UEPA, 
www.uepa.br.
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br
Belém, 22 de novembro de 2021.
EliaNE dE caSTro coUTiNHo
diretora do centro de ciências Naturais e Tecnologia

Protocolo: 730958
eXtrato do editaL N° 89/2021 – UePa
Processo seLetiVo 2022 Para o ProGraMa de PÓs-GradUa-
ÇÃo eM tecNoLoGia, recUrsos NatUrais e sUsteNtaBiLida-
de Na aMaZÔNia eM NÍVeL de Mestrado acadÊMico
a Universidade do Estado do Pará (UEPa), por meio da coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, recursos Naturais e Sustenta-
bilidade na amazônia (PPGTEc), em nível de Mestrado acadêmico, do cen-
tro de ciências Naturais e Tecnologia (ccNT), da Universidade do Estado 
do Pará (UEPa), torna público aos interessados a abertura das inscrições 
para o Processo Seletivo 2022.
as inscrições serão realizadas no período de 25/11/21 a 12/01/22  .
Para esclarecimento de dúvidas sobre o processo seletivo somente deverá 
ser usado o e-mail ppgtecnologia@gmail.com
o edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br
Belém,22 de novembro de 2021
claY aNdErSoN cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 730956
terMo aditiVo ao editaL 082/2021-UePa
Processo seLetiVo UNiFicado Para os ProGraMas de resi-
dÊNcia MÉdica
do ESTado do Pará – 2022 (PSU/2022)
a Universidade do Estado do Pará – UEPa torna público a prorroga-
ção das inscrições e a inclusão de 2 (duas) vagas para a especialida-
de Medicina intensiva, grupo a – acesso direto, em Santarém-Pa-
rá, como se segue:

1. docroNoGraMa de ProrroGaÇÃo das iNscriÇÕes
aTiVidadES PErÍodo

Período de Solicitações de inscrições 09 a 25/11/2021
Solicitações de isenções de taxa de inscrição 09 a 12/11/2021

divulgação do resultado provisório da solicitação de isenção 13/11/2021
interposição de recursos ao resultado da solicitação de isenção 14 e 15/11/2021

resultado dos recursos da solicitação de isenção 17/11/2021
fim do prazo de prazo para pagamento da taxa de inscrição 26/11/2021

Solicitação de atendimento Especial para a realização da prova 09 a 25/11/2021
resultado Preliminar da Solicitação de atendimento Especial 01/12/2021
recurso ao resultado da Solicitação de atendimento Especial 02 e 03/12/2021
Resultado Definitivo da Solicitação de Atendimento Especial 06/12/2021

divulgação da relação provisória de candidatos que solicitaram pontuação adicional do
ProVaB ou PrMGfc. 07/12/2021

recurso a relação de candidatos que solicitaram pontuação adicional do ProVaB e
PrMGfc 08 e 09/12/2021

Divulgação da relação definitiva de candidatos que solicitaram pontuação adicional do
ProVaB e PrMGfc. 14/12/2021

*as demais datas do cronograma permanecem inalteradas.
2. da inclusão de vagas

ESPEcialidadE
UEPa/SaNTarÉM

ToTal d r

Medicina intensiva 2 2 -

• D= Vagas disponíveis
• R= Vagas reservadas para o residente médico que esteja ser-
vindo as forças armadas, conforme legislação vigente
• D + R = total de vaga autorizadas dos respecti-
vos PrMs pela cNrM
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 730999
eXtrato do editaL 090/2021 – UePa
Processo seLetiVo siMPLiFicado Para cadastro de reser-
Vas de ProFessor sUBstitUto - ccse
o diretor do centro de ciências Sociais e Educação da Universidade do 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público o pe-
ríodo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Cadastro 
de reserva de Professor Substituto, consoante a lei 077/2011 para atuar 
na área de conhecimento/matéria/tema dos departamentos de Matemá-
tica (dMEi), língua e literatura (dllT), Educação Geral (dEdG), ciên-
cias Naturais (DCNA), Educação Especial (DEES) e Filosofia e Ciências So-
ciais (dfcS), de artes (darT) e de Psicologia (dPSi) do centro de ciên-
cias Sociais e Educação.
as inscrições deverão ser realizadas no período de 25 a 30 de novembro de 
2021, de maneira online com ficha de inscrição e depósito de documentos 
encaminhados para o endereço eletrônico pssdocenteccse@uepa.br com 
o “aSSUNTo” descrito “NoME do caNdidaTo/dEParTaMENTo/local 
dE aTUaÇÃo”.
Mais informações através do telefone: (91) 4009-9547 e e-mail:gabccse@
uepa.br.
o Edital, na íntegra, estará disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 22 de novembro de 2021.
aNdErSoN MadSoN dE oliVEira Maia
diretor do centro de ciências Sociais e Educação da UEPa

Protocolo: 730786

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 47/2021/seaster
ProcESSo Nº 2021/304099
objeto: aquisição de Equipamentos de informática.
Pregão Eletrônico Nº 11/2021 - SEaSTEr.
Vigência: 12/11/2021 à 11/11/2022.
data da assinatura: 12/11/2021
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0306005630
Programa de Trabalho: 08.244.1505.7678
Elemento de despesa: 449052
Valor Global: r$ 54.600,00
contratado: l S SErViÇoS dE iNforMáTica lTda - EPP
cNPJ: 10.793.812/0001-95
End: SHcS cr 516, Bloco B, Nº 69, ParTE c055, 1º Pavimento, asa Sul, 
Brasília, distrito federal, cEP: 70.381-525
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 730930
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 46/2021/seaster
Processo nº 2021/304099
objeto: aquisição de Equipamentos de informática
contrato de repasse n°: 813520/2014
data da assinatura: 12/11/2021
Vigência: 12/11/2021 à 11/11/2022
orçamento: 
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
fonte: 0306005630
Natureza de despesa: 449052
Valor: r$ 73.214,40
contratado: dP informática lTda
cNPJ: 42.280.959/0001-79
Endereço: rodovia Br 282 SN, B ret rural, Bom retiro/Sc
cEP: 88680-000
ordenador: inocêncio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 730785
coNtrato adMiNistratiVo Nº 48/2021/seaster
Processo nº 2021/304099
objeto: aquisição de Equipamentos de informática
contrato de repasse n°: 813520/2014
data da assinatura: 12/11/2021
Vigência: 12/11/2021 à 11/11/2022
orçamento: 
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
fonte: 0306005630
Natureza de despesa: 449052
Valor: r$ 17.044,44
contratado: lVM comércio e Serviços de informática lTda
cNPJ: 10.397.564/0001-63
Endereço: rua coronel almerindo rehem, 82, sala 607, caminho das ár-
vores, Salvador - Bahia
cEP: 41820-768
ordenador: inocêncio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 730789
coNtrato adMiNistratiVo Nº44/2021/seaster
ProcESSo Nº 2021/238889
objeto: aquisição de ferramentas agrícolas
Vigência: 10/11/2021 a 30/09/2022
data da assinatura: 10/11/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária:
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
Natureza da despesa: 339030/449052
fontes: 0106008222
ação detalhada: 267.235/261.200
Valor Global: r$ 3.538,80
contratado: SENTiNEla do ValE coMErcial EirEli
cNPJ Nº 29.843.035/0001-74
End: rua fritz Spernau, 1000 – Galpão – 1, Bairro fortaleza, Blumenau /
Sc, cEP: 89.055-200
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 731215
coNtrato adMiNistratiVo Nº 49/2021/seaster
Processo nº 2021/1234847
objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (EPi)
cotação de preço-SEaSTEr
data da assinatura: 17/11/2021
Vigência: 18/11/2021 à 16/02/2022
orçamento: 
Unidade orçamentária: 87.101
funcional Programática: 08.244.1505.8863
fonte: 0139002989
Natureza de despesa: 339030
Valor: r$ 106.746,90
contratado: JM foNSEca MarTiNS lTda
cNPJ nº 35.822.821/0001-98
Endereço: Travessa lomas Valentina, nº 2034 – alto – Salas 04/05.– Bair-
ro: Marco – Belém – Pará
cEP: 66.093-677
ordenador: inocêncio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 731184

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1178/2021 – 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° 2021/1268887
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 1.000,00 (UM Mil rE-
aiS), em favor do (a) servidor (a), carloS fEliPE MoTa Bordalo, Matrí-

cula: 80845516, para atender despesas de pronto pagamento.
87.101 – 08.242.1505. 8861 f: 0107 233.296
dESPESa: : 3390 30 r$
1.000,00
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 
18 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 730875

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1174/2021 – 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 2021/1190602
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro E meia) diárias Para a SEr-
Vidora ciTado aBaiXo:
roSilENE do Socorro doS SaNToS Garcia, coNSElHEiro ESTadU-
al, JoSÉ ocEaN NUNE3S rodriGUES, coNSElHEiro ESTadUal, Erica 
VEiGa dE SoUZa, conselheiro Estadual, em Belém/Pa, no período de 24 
a 28/10/2021, com objetivo de Participar e realizar apoio técnico a con-
ferencia Municipal de assistência Social com efeito retroativo a contar de 
27/10/2021.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 0139002989 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de Novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1176/2021 – 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 2021/1196128
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrÊS E meia) diárias Para a SErVido-
ra ciTado aBaiXo:
roSilENE do Socorro doS SaNToS Garcia,coNSElHEiro ESTadU-
al,JoSÉ ocEaN NUNE3S rodriGUES,coNSElHEiro ESTadUal,Erica 
VEiGa dE SoUZa, conselheiro Estadual, em Belém/Pa, no período de 
08 a 11/11/2021 , com objetivo de Participar da reunião de comissões 
e do Pleno de Novembro/2021, efeito retroativo a contar essa portaria 
05/11/2021.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 0139002989 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de Novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1185/2021 – 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 2021/1277794
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
francisco de assis rodrigues Pacheco, matrícula nº 55589512/1,raoNi 
raiol TorrES,5946866/1,NaZarENo dE SoUZa SaNToS,5953987/1,di-
rETor - dQPE
para viagem de Belém/Pa ao município de igarape-Miri/Pa, no período de 
29/11 a 03.12.2021, com o objetivo de apoio a Unidade Produtiva.
Classificação Orçamentária:
43.105 - 11.334.1504.8953 0101006357 266.744 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de Novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1184/2021 – 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 2021/1293405
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 ( UMa )diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
ENildo cHarlES MENdES cardoSo, colaborador Eventual 
cPf:460.249.212-68, a qual se deslocará ao Município curuçá/castanhal/
castanhal/curuçá/Pa no período a contar de 30/11 a 01/12/2021, com 
objetivo de Participação do coNSEaNS/Pa para promover a inclusão socio-
produtiva das famílias em situação de vulnerabilidade Social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 - 08.422.1505.8402 0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1188/2021 – 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 2021/1204961
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 (UMa) diárias Para o SErVidor ciTado 
aBaiXo:
MarGarida SoUSa dE oliVEira, 453.963.292 – 20 coNSElHEira ESTa-
dUal,aNToNia MaciETTY MacEdo fErrEira,034.363.537 – 28,coNSE-
lHEira ESTadUal,GlEidSoN alVES PaNTaNal,836.252.322 – 00,coN-
SElHEiro ESTadUal,a qual se deslocará a Belém/Pa no período de 01 a 
02/12/2021 em anexo, com objetivo de Participar da reunião de comissões 
e do Pleno de dezembro/2021.
Classificação Orçamentária:
87.101- 08.422.1505.8402 0139002989 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 730866

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica.
convênio: 10
Exercício: 2021
objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de Trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 19/05/2021.
Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2025.
Beneficiário ente público: MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA.
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENaTo GaSPariM
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica.
convênio: 12
Exercício: 2021
objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de Trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito Municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 19/10/2021.
Vigência: 19/10/2021 a 18/10/2025.
Beneficiário ente público: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ.
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENaTo GaSPariM.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica.
convênio: 11
Exercício: 2021
objetivo: constitui objeto do presente termo de cooperação técnica, o es-
tabelecimento de cooperação para formular, coordenar, executar e avaliar 
a Política Pública de Trabalho, Emprego e renda do Estado e fomentar a 
geração de emprego e renda no âmbito Municipal.
Valor: 0,00
assinatura: 14/10/2021.
Vigência: 14/10/2021 a 13/10/2025.
Beneficiário ente público: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA.
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBa-
lHo, EMPrEGo E rENda.
ordenador: iNocÊNcio rENaTo GaSPariM.

Protocolo: 731198

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
29- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 447/2017
ParTES: faSEPa E NEUZa ElaNE raBElo SalES fErrEira
MaTricUla: 5935810/ 1
carGo: assistente Social
loTaÇÃo: ciaM Sideral
adMiSSÃo: 23.08.2017
TÉrMiNo VÍNcUlo: 19.11.2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 730975

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 836 de 18 de NoVeMBro de 2021-dESiGNar: Glei-
ci rosana dos Santos correa, cargo: assistente  Social, mat: 5521254/2 
para responder pela Gerência do Serviço de atendimento Social- SaS, na 
ausência da titular cleice Terezinha alves Monteiro, mat: 5949418/1,car-
go/ função/Gerenteii, a partir de 10 de novembro de 2021 com ônus para 
administração até ulterior deliberação.
Portaria Nº. 839 de 18 de NoVeMBro de 2021-dESiGNar: Mar-
celino ladislau da Silva, cargo: monitor, mat: 3225984/1 para responder 
pela Gerência da comissão de controle interno-cci, na ausência da titular 
carolina de Nazaré Veloso araújo amaral, mat: 5956484/1, cargo/ fun-
ção/assessor ii,que estará em gozo de férias no período de 03.01.22 a 
17.01.22 com ônus para administração.
luiz celso da Silva-Presidente faSEPa.

Protocolo: 730782

.

.

diÁria
.

Portaria 593  – do dia 19/11/2021
oBJETiVo: realizar assessoramento técnico , capacitação e elaboração do 
Plano municipal decenal de atendimento Socioeducativo nos municípios 
(Proc. 1303596/2021-Mem.442/2021-crEaM)
SErVidor: doMiNGoS dE liMa caMPElo
carGo: aSSiSTENTE TÉcNico i – MaTrÍcUla : 3204537/ 1
SErVidora: MariZa calaNdriNi MUriBEca
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo - MaTricUla: 5661250/ 2
SErVidor : raiMUNdo PaSSoS PErEira
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5746809/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : rio Maria E Sta.Maria daS BarrEi-
raS/Pa
PEriodo da ViaGEM: 29/11a 03/12/2021 – diaria –4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 731004
Portaria Nº 590, de 18 de novembro de 2021.
Processo nº 1305546/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos do pro-
cesso.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: BarcarENa/Pa.
PErÍodo: 17/11/2021 a 17/11/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: EdUardo fEliZ caValcaNTE roSário, PSicÓloGo, Ma-
tricula 5894765/6, e PaUlo aNdErSoN caMPElo loBo, MoToriSTa, Ma-
tricula 5956506/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 730882

.

.

oUtras MatÉrias
.

ProrroGaÇÃo de PraZo de reaLiZaÇÃo de desPesas de sU-
PriMeNto de FUNdos–19/11/2021
a faSEPa rEGiSTra ProrroGaÇÃo do PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dES-
PESa dE 30  diaS, Para 31 diaS, a ParTir da EMiSSÃo da oB, rEfE-
rENTE a PorTaria 429/2021(SUPriMENTo dE fUNdoS), do ProcES-
So 1000198/2021, PUBlicaÇÃo  704998/2021,ElEMENTo dE dESPESa 
339030 No Valor dE r$600,00
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 730814
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.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 608/2021-GGP/seJUdH  
Belém (Pa), 17 de novembro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021,
coNSidEraNdo o artigo n°. 98 da lei 5.810/1994 – rJU/Pa e, o Processo 
nº. 2019/379131, e o Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/863499.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença-prêmio ao servidor raiMUNdo fa-
riaS dE oliVEira JÚNior, matrícula nº 54197436/2, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão de direitos Humanos e cidadania – ciências Sociais, 
referente à segunda parcela do triênio de 25/09/2015 à 24/09/2018, no 
período de 06/12/2021 a 04/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 730902
Portaria Nº. 612/2021-seJUdH, de 06 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o art. 1º, da lei Estadual nº 7.802, de 31 de março de 
2014, que criou a comissão Estadual da Verdade e Memória,
r E S o l V E:
7. Exonerar os membros a seguir relacionados da comissão Esta-
dual da Verdade e Memória de que trata a lei nº 7.802, de 31 de março de 
2014.
representante da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos
JoÃo lÚcio MaZZiNi da coSTa
representante do arquivo Público Estadual
rENaTo THEoPHilo MarQUES dE NaZarETH NETTo
7. Nomear os membros a seguir relacionados para comporem a 
comissão Estadual da Verdade e Memória de que trata a lei nº 7.802, de 
31 de março de 2014.
representante da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos
EdGar aUGUSTo Maia coSTa
representante do arquivo Público Estadual
lUZiMara coSTa MoUra
iii. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 06 dE Maio 
dE 2021.
JoSÉ fraNciSco PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 731184

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 01/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2021/1053293
diSPENSa Nº 01/2021
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNTraTado: Ecco NorTE coNSUlToria aMBiENTal
cNPJ/Mf: 16.844.329/0001-79.
oBJETo: Prestação de serviços relacionados ao licenciamento ambiental 
e elaboração do Relatório Ambiental Simplificado, estudos geológicos e 
demais estudos e relatórios técnicos necessários solicitados pelos órgãos 
ambientais competentes para a obtenção das licenças ambientais lP – li-
cença Prévia e li – licença de instalação, bem como, a outorga de direito 
real de Uso que autoriza a captação de água do poço artesiano existente 
no local junto aos Órgãos ambientais competentes para a construção da 
casa da Mulher situada no Município de Breves, região do Marajó, Estado 
do Pará.
PraZo dE ViGENcia: 30 (trinta) dias após a data da assinatura.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
UG: 180101
PTrES: 188338
Plano de Trabalho: 14.122.1297.8338.0000
Plano interno: 4120008338c
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0101
Valor Estimado: r$ 12.000,00
rESPaldo lEGal: inciso iV, art. 24, c/c incisos i a iii, parágrafo único, 
art. 26 da Lei 8.666/93, ratificada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Justiça e direitos Humanos no processo 2021/1053293.
coNTraTado: Ecco NorTE coNSUlToria aMBiENTal

cNPJ/Mf: 16.844.329/0001-79.
Belém, 18 de novembro de 2021
ordENador dE dESPESaS: JoSÉ fraNciSco PaNToJa dE JESUS PE-
rEira
SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS - (SEJUdH)

Protocolo: 730808

diÁria
.

Portaria Nº 588/2021
Processo: 1282874/2021
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE EMPodEraMENTo E aUToNoMia fiNaN-
cEira Para MUlHErES.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
SErVidor:
• LAURA MARIA CARVALHO CALS MARQUES; CARGO: Psicóloga; 
MaT: 57202302/1; diaS: 6, 7, 8, 9, 10 e  11/12/2021; Quantidade de 
diárias: 3,0
• OSMAR FERREIRA GUIMARÃES; CARGO: Motorista; MAT: 
57230905; dias: 6, 7, 8, 9, 10  e  11/12/2021; Quantidade de diárias: 3,0
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 730847
Portaria Nº 587/2021
1282874/2021
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE EMPodEraMENTo E aUToNoMia fiNaN-
cEira Para MUlHErES
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
colaBorador EVENTUal
• KARIANE DRIELE ALCÂNTARA SILVA; CARGO: Colaboradora 
Eventual; PErÍodo: 6, 7, 8, 9, 10 e 11/12/2021; Quantidade de diárias:  
3,0
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 730838

oUtras MatÉrias
.

iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico N° 09/2021.
Processo PaE nº 2021/1076501
ProJETo: “cidadÃo iNforMado É o cidadÃo SaBEdor dE SEUS di-
rEiToS E dEVErES”.
JUSTificaTiVa: a celebração de Termo de fomento com a orGaNiZaÇÃo 
Social aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS, 
com sede à Travessa Mariz e Barros nº 2321 – Sala 101 – Bairro do Marco 
– Belém-Pa, cEP nº 66.080-472, inscrita no cNPJ Nº 15.279.114/0001-
90, representada por seu Presidente, para o repasse de recursos finan-
ceiros a referida organização da sociedade civil para fomentar o Projeto 
de “cidadÃo iNforMado É o cidadÃo SaBEdor dE SEUS dirEiToS E 
dEVErES”, através do qual possibilitará uma farta atividade de instrução 
para advertir e informar a população sobre as adversidades resultantes 
da utilização e comercialização de álcool, fumo e entorpecentes em nossa 
cidade e região Metropolitana e considerando as ações desenvolvidas pela 
instituição apresentada é que sugerimos a referida parceria com inexigibi-
lidade de chamamento Público e assinatura do Termo de fomento.
BaSE lEGal: art. 29 e 31 da lei n. 13.019/2014, c/c paragrafo único, art. 
12, do decreto Estadual 1.835/2017
PErÍodo dE rEaliZaÇÃo: Novembro de 2021 a 31/01/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: aÇÃo:271632. PTrES: 188811. Plano de Tra-
balho: 14.422.1500.8811.0000. Plano interno: 21dEMG00278. Natureza 
de despesa: 335041. fonte: 0101
Valor: r$ 300.000,00
foMENTada: aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará – WJ ProdUÇÕES arTÍS-
TicaS , Endereço: Travessa Mariz e Barros nº 2321 – Sala 101 – Bairro do 
Marco – Belém-Pa, cEP nº 66.080-472
cNPJ nº 15.279.114/0001-90.
representante legal: WidElToN doS SaNToS loPES - cPf 961.376.062-
87.
Belém/Pa, 12 de novembro de 2021.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 731160

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato de acordo cooPeraÇÃo tÉcNica
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica n° 001/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE iNdÚSTria dE dESENVoViMENTo 
EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia –SEdEME e a UNiVErSidadE da 



 diário oficial Nº 34.772  79 Segunda-feira, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

aMaZÔNia- UNaMa
oBJETo: o presente acordo de cooperação objetiva o estabelecimento de 
parceria para viabilização de cooperação educacional e de capacitação en-
tre a SEdEME e a UNaMa, visando ao desenvolvimento de atividades de 
ensino e extensão em áreas de interesse comum das instituições partíci-
pes e ao desenvolvimento e execução de programas, projetos, estudos e 
serviços técnicos de forma integrada, devendo ser executado em estrita 
observância às cláusulas e condições aqui constantes, que ora se aceitam 
e mutuamente se outorgam como segue abaixo;
1. a) realizar e apoiar estudos e cursos nas áreas da Gastronomia, 
Moda e Estética;
2. b) Promover atividades e eventos técnicos e culturais, visando a 
valorização da Gastronomia, Moda e Estética;
3. c) Promover atividades de cunho social, mediante oferta de ati-
vidades de extensão voltadas as atividades citadas no artigo b;
4. d) realizar intercâmbio de informações e acesso aos acervos 
pertinentes ao ensino e capacitação em cada instituição;
5. e) Promover publicações conjuntas das ações relacionadas ao 
objeto do presente acordo de cooperação, atendendo aos princípios éticos, 
bioéticos e legais em respeito ao meio ambiente e seus recursos, aos di-
reitos de propriedade intelectual e de repartição de benefícios relacionados 
as eventuais contribuições e inovações advindas de prospecção e uso da 
biodiversidade e dos saberes locais, além do investimento intelectual, cien-
tífico e tecnológico dos partícipes.
ViGÊNcia: 20/09/2021 a 31/12/2022.
daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2021.
rESPoNSáVEiS PEla aSSiNaTUra: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa 
GoMES JUNior, Secretário de desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia do Pará – SEdEME e Maria BETÂNia dE carValHo fidalGo ar-
roYo, reitora da Universidade da amazônia-UNaMa

Protocolo: 730810

.

.

diÁria
.

Portaria N° 387/2021 – daF/sedeMe  
BeLÉM, 19 de NoVeMBro de 2021.
Nome: lUZiaNE SENa aBrEU/ Matricula:n°5946200/3/ cargo: coordena-
dora/ origem: Belém-Pa/ destino: foz do iguaçu-Pr/ Período: 23/11/2021 
a 26/11/2021 / diárias: 3,5 (três e meia)/objetivo: representar 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
Portaria N° 388/2021 – daF/sedeMe  
BeLÉM, 19 de NoVeMBro de 2021.
Nome: faBrÍcia BraSil BarBoSa/Matricula:n° 5939597/2/cargo: aS-
SESSor/origem:Belém-Pa/destino: Benevides-Pa/ Período: 17/11/2021 
a 17/11/2021/ diária: 0,5 (meia)/objetivo: realizar visita à empresa l. 
Zeppone, incentivada pelo Governo do Estado, para inauguração da nova 
planta industrial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 389/2021 – daF/sedeMe  
BeLÉM, 19 de NoVeMBro de 2021.
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matricula:n° 5913756/3/car-
go:coordenador/origem:Belém-Pa/destino: Belterra, Prainha e Mojuí 
dos campos-Pa/ Período:22/11/2021 a 01/12/2021/diarias:9,5 (nove e 
meia)/ objetivo: realizar vistorias técnicas para levantamento das deman-
da de obras de energia elétrica em comunidades.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 730887

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 293/2021 de 19/11/2021. artigo 1° coNcEdEr aos 
servidores cilene Moreira Sabino de oliveira, Presidente, Maria de fátima 
cavalcante Vasconcelos, Secretária-Geral, aiua reis Queiroz, Gerente de 
Projetos, Karla da costa dias rêgo, coordenadora de Núcleo, 5,5 (cinco 
e meia) diárias cada, Vilson João Schuber, Vice-Presidente, Breno lobato 
cardoso, Procurador-chefe, Marcelo antônio Pessoa cebolão, diretor, ale-
xandre Jaime Batista, Gerente, Mônica Suely fonseca Salomão, Técnico do 
registro Mercantil classe a, 4,5 (quatro e meia) diárias cada, Marcíria do 
Socorro Tavares Tavares, Gerente de Projetos, Nádia Helena Botinelly do 
amaral e Silva, assistente administrativo a, Maria do Socorro Porto lima 
Torres, assistente Técnico, laura daniela Miranda de Queiroz, Especialista 
em Educação classe i e Sônia Maria cavalcante Mendes costa, auxiliar 

Técnico, 6,5 (seis e meia) diárias cada, para participarem do iii coNaJ – 
congresso Nacional das Juntas comerciais e 1º cirEM – congresso inter-
nacional de registro Empresarial, no período de 01 a 03 de dezembro de 
2021, na cidade de Porto alegre, rio Grande do Sul, com saída de Belém 
nos dias 23/11/2021, 26/11/2021, 28/11/2021 e 30/11/2021 e retorno 
nos dias 03/12/2021, 04/12/2021, 05/12/2021 e 07/12/2021, de acordo 
com o cronograma, conforme processo nº 2021/1296257. cilENE MorEi-
ra SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 731037

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 857/2021 de 18 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 2021/1303367, de 16/11/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: cloves da Silva Neres Júnior, Matrícula nº 5962588/1, cargo/fun-
ção: coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário desta SEdoP, no i Encontro Muni-
cipalista do 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.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 731097
Portaria Nº. 859/2021, de 18 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 2021/1310560, de 17/11/2021 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula n°. 57190739/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Técnico desta SEdoP, que irá realizar 
assessoramento técnico necessário e acompanhamento das obras de pavi-
mentação asfáltica, no distrito de Mosqueiro.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 19/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 731093
Portaria Nº. 854/2021, de 17 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 lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1299118, de 12/11/2021 
– diMac/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual e ao servidor abaixo relacionados:
NoME: Elizeth cristina Vieira costa, cPf: 258.257.042-72; cargo/função: 
colaborador Eventual.
oBJETiVo: reunião Técnica para retomada do conselho Municipal das 
cidades no Município de Bujaru e tratativas referentes à 7ª conferência 
Estadual.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
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oBJETiVo: conduzir o veículo com o colaborador Eventual ao referido mu-
nicípio.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PEriodo: 17 a 19/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 731102

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMPaNHia de saNeaMeNto do ParÁ - cosaNPa
cNPJ nº. 04.945.341/0001-90
NirE nº 15.3.0000537.0
aViSo coNVocaÇÃo – coSaNPa
o conselho de administração convoca os acionistas da companhia de Sa-
neamento do Pará - coSaNPa para a assembleia Geral Extraordinária que 
será realizada na sede social da companhia, na avenida Magalhães Barata, 
nº 1201, Belém/PA, às 10h30min do dia 29 de novembro de 2021, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
aSSEMBlEia GEral EXTraordiNária
1) Eleição de membro suplente do conselho fiscal da companhia, para a 
suplência da conselheira Maria EUGENia MarcoS rio;
2) reeleição de membros efetivos e suplentes do conselho de administra-
ção da companhia, para o biênio 2021/2023;
3) o que ocorrer.
Belém/Pa, 19 de novembro de 2021.
JoSÉ aNToNio dE aNGEliS
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 729706

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 547 de 19 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora iNGrid Socorro carValHo SaNToS, identi-
dade funcional nº 57208411/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
Pública – ciências Econômicas, lotada na diretoria de administração e fi-
nanças - daf, para responder pelo cargo de assessor Técnico, GEP.daS-
012.4, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, com todas as vantagens 
inerentes ao cargo durante o impedimento da titular MarialVa cUNHa 
NoVaES coUTiNHo, identidade funcional nº 5823650/5, que se encontra 
de licença-saúde, no período acima citado, conforme a PorTaria Nº 544, 
de 18/11/2021, publicada no doE nº 34.770, de 19/11/2021.
ii – Esta portaria possui efeitos retroativos ao dia 01/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 730943

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 552 de 19 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2021/753364;
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores cHarlES SilVa dE SoUZa, identidade fun-
cional nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de 
ciência e Tecnologia – dcT e SElMa Maria da SilVa MarTiNS, identidade 

funcional nº 5936537/2, ocupante do cargo de coordenador, lotada na 
Diretoria de Educação Superior Profissional e Tecnológica – DETEC, na con-
dição de Titular e Suplente, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar 
a execução do Contrato nº 025/2021, firmado entre a Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - 
SEcTET e o instituto de Educação Tecnológica avançada da amazônia lTda 
– iETaaM, cNPJ 10.240.737/0001-35, que tem como objeto a prestação 
serviço de educação profissional em certificação profissional, com oferta de 
vagas em processos de reconhecimento formal de saberes, conhecimentos 
e competências profissionais necessárias à inserção no mundo do trabalho 
ou requeridos para o exercício profissional, obtidos a partir de experiências 
de vida, de educação e trabalho.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 731213

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 014/2021 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de MUaNÁ
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifica-
das de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a ofer-
ta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades defini-
dos em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, 
ensino médio técnico, os itinerários profissionais, certificação por compe-
tência profissional, formação inicial e continuada e qualificação profissional 
no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará 
no município de Muaná, região de integração Marajó, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitu-
ra Municipal de Muaná e garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprova-
do, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 18/11/2021
Período de vigência: 18/11/2021 a 18/11/2026
Partícipes:
Prefeitura Municipal de Muaná (cNPJ nº 05.105.200/0001-22)
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 730915

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 546 de 19 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, publica-
da 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 2021/1305641.
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 e Bom Jesus do 
Tocantins - PA, no período de 03 a 06/12/2021, a fim de acompanhar os 
processos seletivos, do 
forma Pará 2021 no sudeste paraense.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 730941
Portaria Nº 551 de 19 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1314397.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lo-
tada na SEcad, a viajar aos municípios de Marabá-Pa, Xinguara-Pa, re-
denção-Pa, Santana do araguaia-Pa e rio Maria-Pa, no período de 03 a 
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05/12/2021, a fim de participar dos lançamentos dos cursos de Agrono-
mia/Ufra, em Xinguara, do curso de arquitetura e Urbanismo/UNifESSPa, 
em redenção, e do lançamento do projeto carreta da construção civil, em 
Santana do araguaia, ambos são cursos do forma Pará; e do acompanha-
mento do vestibular de Engenharia civil, em rio Maria.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias à servidora 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 19 de novembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 731079
Portaria Nº 550 de 19 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, publica-
da 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 2021/1305120.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores cHarlES SilVa dE SoUZa, identidade funcio-
nal nº 5569290/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de 
ciência e Tecnologia – dcT, a viajar ao município de Santa izabel do Pará, 
no dia 25/11/2021, a fim de realizar visita técnica no município, e HARLEY 
cHriSTiaN alVES MaTiaS, identidade funcional nº 5900176/1, ocupante 
do cargo de auxiliar de Serviços operacionais, lotado na diretoria de admi-
nistração e finanças – daf, que conduzirá o servidor ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária 
aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 731083
Portaria Nº 549 de 19 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, publica-
da 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 2021/1311244.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade 
funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotado na Secretaria adjunta – SEcad, a viajar aos municípios de Boni-
to-PA e Santa Maria do Pará-PA, no período de 22 a 24/11/2021, a fim 
de realizar trabalho de divulgação e acompanhamento das inscrições do 
Processo Seletivo Especial 
do forma Pará nos referidos municípios; e o servidor WEliNGSoN WaNdY 
PiNTo PEralTa, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que 
conduzirá o servidor da SEcad.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 731084

FÉrias
.

Portaria Nº 548 de 19 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, publica-
da no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, no período de 22/11 a 01/12/2021, por motivo de neces-
sidade de serviço, o gozo de férias da servidora clÉa araÚJo da Sil-
Va, identidade funcional nº 6403027/1, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação - Geolo-
gia, lotada no Núcleo de controle interno – NUci, referente ao exercício 
2020/2021, concedido anteriormente, no período de 22/11 a 21/12/2021, 
através da PorTaria Nº 471 de 06/10/2021, publicada no doE nº 34.728, 
de 07/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 730987

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 04/2021 
- sectet
objeto: o presente instrumento tem por objeto a colaboração mútua dos 
partícipes visando à efetivação da descentralização de créditos orçamen-

tários da SEcTET para a Universidade do Estado do Pará - UEPa com o 
objeto de atuação conjunta entre os partícipes visando o apoio técnico e 
financeiro para a de viabilização de iniciativas voltadas ao Ensino Superior 
e a Pesquisa em 10 municípios de distintas regiões de integração do Estado 
do Pará, através da oferta de 10 turmas de graduação, sendo: Gastro-
nomia – Belém/Mosqueiro, ciências Biológicas - Bagre, Educação física - 
Tracuateua, Enfermagem Goianésia, Enfermagem - Mocajuba, Engenharia 
de Produção - Acará, Geografia - Muaná, Engenharia de Software - Baião, 
licenciatura intercultural indígena – Parauapebas/Xicrin, Engenharia civil 
– Bragança.
Valor da descentralização de crédito orçamentário: r$ 10.598.020,47 (dez 
milhões quinhentos e noventa e oito mil, vinte reais e quarenta e sete 
centavos).
Classificação Orçamentária:

funcional Programática Elemento de despesa fonte Plano interno ação
48101.19.364.1506.8866 445041 0124 1010008866E 260403
48101.19.364.1506.8866 335041 0124 1010008866c 260403

assinatura: 19/11/2021
Vigência: 19/11/2021 a 19/11/2026
Unidade descentralizadora: Secretaria de Estado de ciência, Tecnolo-
gia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ nº 
08.978.226/0001-73)
assinatura pela Unidade descentralizadora: carlos Edilson de almeida Ma-
neschy, Secretário de Estado, cPf n° 066.166.902-53.
Unidade descentralizada: Universidade do Estado do Pará – UEPa (cNPJ nº 
34.860.833/0001-44)
assinatura pela Unidade descentralizada: clay anderson Nunes chagas, 
reitor, cPf nº 582.136.862-68.

Protocolo: 730834

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 095/2021 – dirad/FaPesPa, de 19 de Novembro 
de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela PorTaria Nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 064/2021 - dicET/faPESPa, de 19 de 
Novembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1319460;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo
MaTricUla: 5961460/1
carGo: diretor Presidente
TraJETo: Belém/Pa-Marabá/Pa-Belém/Pa
PErÍodo: 29/11/2021 a 01/12/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: Participar do congresso regional de contas Sociais da ama-
zônia.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 19 de Novembro de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 730972
Portaria N° 094/2021 – dirad/FaPesPa, de 19 de Novembro 
de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela PorTaria Nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando Eletrônico nº 013/2021 - diEPSac/faPES-
Pa, de 18 de Novembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1315972;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: JacQUEliNE carValHo NaSciMENTo
MaTricUla: 5946216/2
carGo: coordenadora de Estudos Sociais
TraJETo: Belém/Pa-Marabá/Pa-Belém/Pa
PErÍodo: 29/11/2021 a 01/12/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
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oBJETiVo: Participar do congresso regional de contas Sociais da ama-
zônia.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 19 de Novembro 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 730966

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo
Chamada ERC – CONFAP – CNPq 2020
oportunidades de pesquisa na Europa para pesquisadores Phd ativos do 
Brasil
adesão fapespa – fundação da amazônia de amparo à Estudos e Pesquisa 
ao acordo de implementação entre o conselho Nacional das fundações 
Estaduais de amparo à Pesquisa – coNfaP e a comissão Européia.
o objetivo deste acordo de implementação é incentivar, desenvolver e 
facilitar essas oportunidades entre as duas Partes, conduzidas com base 
no benefício mútuo e no tratamento equitativo e justo. ambas as Partes 
reconhecem a importância de promover o desenvolvimento de programas 
específicos de cooperação científica e tecnológica, bem como atividades 
relacionadas ao intercâmbio de experiências científicas.
data de adesão: 07de agosto de 2007
Partes : faPESP, coNfaP e comissão Europeia
responsável: Marcel do Nascimento Botelho (fapespa)

Protocolo: 730779

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º. - Nº do coNtrato: 027/2020 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: inexigibilidade nº 005/2020 - ParTES: ProdEPa e 
SofTEc iNforMáTica lTda - ME - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adi-
TaMENTo: Prorrogar o Prazo de Vigência; Preço e da dotação orçamen-
tária, cláusula resolutiva - Valor (r$): 19.560,00 - daTa da aSSiNaTU-
ra: 10/11/2021 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 11/11/2021 a 10/05/2022 
- doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 – 339040 - foNTE dE 
rEcUrSo: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraN-
dÃo da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: av. Gov. José Mal-
cher, 168 - Sala:114 - Nazaré - cep: 66.035-065 - Belém – Pa.

Protocolo: 728160

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aLteraÇÃo da data de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 032/21.
editaL rePUBLicado deVido aLteraÇÃo No terMo de reFe-
rÊNcia
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 032/2021
ProcESSo PaE Nº 2021/1.134.016
oBJETo: registro de preços para aquisição de equipamentos de teleco-
municações, prestação de serviço de gerenciamento de rede Wi-fi e trei-
namento para o projeto Wi-fi nas Escolas e demais projetos do Governo 
do Estado do Pará, dentro do planejamento de expansão, manutenção e 
gerenciamento da rede Estadual de comunicação de dados.
daTa da aBErTUra: 2 de dezembro 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.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.
gov.br).

Protocolo: 730947

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 556, de 18 de NoVeMBro de 2021 - diária ao(à) 
colaborador(a) lEaNdro VaZ da SilVa, Engenheiro de Telecomunica-
ções, matrícula 73412, 16/11/2021 a 16/11/2021, à Belém-Pa/Barcarena/
Belém-Pa, para retorno a Barcarena para complementação dos trabalhos 
de Prospecção e instalação de novas unidades para o projeto web esco-
las. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 730925

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria Nº. 400/2021-seeL, de 09 de NoVeMBro de 2021.
coNcEdEr, 1 e ½ diárias aos servidores aNdrÉ lUiZ corPES da SilVa, 
matrícula n° 57202046/1 e roMEU dioNES fiGUEirEdo BiaSaN, matrí-
cula n° 5902807/1, para deslocamento ao município de ourém – Pa, no 
período de 11/11 a 12/11/2021 com objetivo de realizar fiscalização do 
convênio 001/2021-SEEl. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 731249

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 614/2021/GGP/dPG, de 10 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no PaE nº 2021/1044224, 
considerando o art. 8º, §7º, da resolução cSdP N° 234, de 18 de fevereiro 
de 2019; considerando que, no período de 16.11 a 10.12.2021, será reali-
zada ação do Balcão de direitos denominada “Expedição Xingu”; rESolVE:
art. 1º designar os (as) defensores (as) públicos (as) abaixo relacionados 
(as) para participar da ação de cidadania “Expedição Xingu”, conforme cro-
nograma que se segue:

MUNicÍPio dia da aÇÃo PErÍodo
 

dEfENSor (a) PÚBlico (a)

ViTÓria do XiNGU 16 E 17 dE NoVEMBro 15 a 18 dE NoVEMBro VicTor rafaEl MalTEZ dE lEMoS

PorTo dE MoZ 20 E 21 dE NoVEMBro 19 a 22 dE NoVEMBro Bia alBUQUErQUE TiradENTES
ViViaNE laGES PErEira

alTaMira 23 E 24 dE NoVEMBro 22 a 25 dE NoVEMBro Bia alBUQUErQUE TiradENTES
iVo TiaGo BarBoSa caMara

aNaPÚ 26 E 27 dE NoVEMBro 25 a 28 dE NoVEMBro JoSÉ roGÉrio rodriGUES MENEZES
aNdErSoN araÚJo dE MEdEiroS

PacaJá 29 E 30 dE NoVEMBro 28 dE NoVEMBro a 01 dE 
dEZEMBro

JoSÉ roGÉrio rodriGUES MENEZES
aNdErSoN araÚJo dE MEdEiroS

BraSil NoVo 02 E 03 dE dEZEMBro 01 a 04 dE dEZEMBro iVo TiaGo BarBoSa caMara 

MEdicilÂNdia 05 E 06 dE dEZEMBro 04 a 07 dE dEZEMBro ViViaNE laGES PErEira

NoVo rEParTiMENTo 08 E 09 dE dEZEMBro 07 a 10 dE dEZEMBro ViViaNE laGES PErEira 

art. 2º os membros participantes farão jus a folgas compensatórias nos 
dias trabalhados aos finais de semana, na forma do Art. 8º, §7º, da Reso-
lução cSdP N° 234, de 18 de fevereiro de 2019.
Art. 3º Caberá à Diretoria do Interior certificar quantas folgas compensa-
tórias fará jus cada defensor (a), com base nos dias efetivamente traba-
lhados.
art. 4º aos (às) servidores (às) participantes da referida ação, aplicar-se-á 
o disposto no art. 18 da instrução Normativa Nº 03/2009.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730703
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 04/2021
coNtrato Nº: 034/2019
ProcESSo Nº: 2019/472705- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a ldS SErViÇoS dE liMPEZa lTda, inscrita no cNPJ: 15.150.504/0001-
65.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláUSUla 
dÉciMa PriMEira do contrato nº 034/2019, com vigência por mais 12 
(doze) meses, a contar de 20/11/2021 a 20/11/2022. daTa aSSiNaTUra: 
18/11/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460 Natureza de despesa: 
339037 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008460c Gp Pará: 266601 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: lÚcia Maria SiMÕES PErEira. cPf/
Mf: 514.307.113-53.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Tibúrcio cavalcante, nº 2953, Sala 01, dio-
nísio Torres, fortaleza/cE, cEP: 60.125-101.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. cPf/Mf Nº: 
833.315.652-53.

Protocolo: 730825

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1436/2021 - da, 18/11/2021.
Nome: Vinicius Toledo augusto, mat. 57231696, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  700,00
Natureza da despesa: 3339033 – r$  800,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$  1.500,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 730714
Portaria Nº 1437/2021 - da, 18/11/2021.
Nome: Walter augusto Barreto Teixeira, mat. 5419107-7, cargo defensor 
Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  400,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$  1.000,00
Natureza da despesa: 3339039 – r$  2.600,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 730715

FÉrias
.

Portaria Nº 622/2021-GGP-dPG, de 17 de NoVeMBro de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1284518. rESol-
VE: conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo con-
tinuo, ao defensor Público rafaEl oliVa caraVEloS Barra, id. fun-
cional: 5896006/ 1, referente ao aquisitivo (2018/2019), no intervalo de 
10/01/2022 a 08/02/2022 - 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730815

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 618/2021-dPG, de 11 de NoVeMBro de 2021. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/1134920. rESolVE: 
TraNSfErir, o segundo período de gozo de férias regulamentares, fracio-
nada, referente ao aquisitivo (2020/2021), da defensora Pública, cElia 
SYMoNNE filocrEao GoNcalVES, id. funcional: 57191007/ 1, concedi-
da por meio da PorTaria Nº 313/2021-dPG, de 27/05/2021; publicada no 
doe nº 34.602, de 02/06/2021; com gozo nos períodos de 19/07/2021 a 
02/08/2021 – 15 dias e 11/10/2021 a 25/10/2021 – 15 dias. ficando agora 
remanejado o segundo período para usufruto no intervalo de 13/10/2021 
a 27/10/2021 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730823
Portaria Nº 617/2021-dPG, de 11 de NoVeMBro de 2021. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/1146650. rESolVE: 
TraNSfErir, o segundo período de gozo de férias regulamentares, fra-
cionada, referente ao aquisitivo (2020/2021), da Servidora Pública, laiSE 

Maria riBEiro MESQUiTa SaNToS, id. funcional: 55588962/ 3, concedi-
da por meio da PorTaria Nº 313/2021-dPG, de 27/05/2021; publicada no 
doe nº 34.602, de 02/06/2021; com gozo nos períodos de 05/07/2021 a 
23/07/2021 – 19 dias e 10/01/2022 a 20/01/2022 – 11 dias. ficando agora 
remanejado o segundo período para usufruto no intervalo de 17/01/2022 
a 27/01/2022 – 11 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730824
Portaria Nº 619/2021-GGP-dPG, de 11 de NoVeMBro de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de feve-
reiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/ 1188244. rESolVE: Por 
necessidade do serviço público, iNTErroMPEr, a contar de 19/10/2021, 
o gozo de férias da defensora Pública, JacQUEliNE BaSToS loUrEiro, 
id. funcional: 5895994/  1, referente ao aquisitivo (2018/2019), conce-
dida por meio da PorTaria Nº 509/2021-dPG, de 01/09/2021; publicada 
no doe nº 34.693, de 09/09/2021; com gozo no período de 04/10/2021 
a 02/11/2021 – 30 dias. ficando os 15 (quinze) dias, remanescentes da 
interrupção, para usufruto no intervalo de 10/01/2022 a 24/01/2022 – 15 
dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730818

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata.
rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 02/2021
ProcESSo Nº 2021/30216 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.
PUBlicado No doE Nº 34.769 dE 18/11/2021. ProTocolio Nº 729457.

Protocolo: 730908

.

.

LeGisLatiVo
.

.

.

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

.

decreto LeGisLatiVo N° 35, de 16 de NoVeMBro de 2021.
aprova a Prestação de contas do Governador do Estado do Pará, dr. Helder 
Zahluth Barbalho, referente ao exercício financeiro de 2020.
a assemblEia legislativa do Estado do Pará, estatui e sua Mesa diretora 
promulga o seguinte decreto legislativo:
art. 1° fica aprovada a Prestação de contas do Governador do Estado 
do Pará, Dr. Helder Zahluth Barbalho, referente ao exercício financeiro de 
2020. 
art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio caBaNaGEM, PlENário NEWToN MiraNda, MESa dirETora 
da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 16 dE NoVEM-
Bro dE 2021.
dEPUTado fraNciSco MElo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
dEPUTada ProfESSora NilSE PiNHEiro
1ª Secretária                        
dEPUTada dilVaNda faro
2ª Secretária

Protocolo: 731300
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.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 37.644, de 16 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições, coNSidEraNdo a Solicitação da Unidade regional 2 - Marabá,
protocolizada sob o Expediente nº 014643/2021, r E S o l V E: coNcEdEr 
Suprimento de fundos ao servidor JoSÉ WalTEr raBElo diaS filHo,
matrícula nº 0101547, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo 
citadas:
Exercício financeiro: 2021.
Valor do Suprimento: r$ 3.000,00 (três mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000 - operacionalização das 
ações administrativas.
Período de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 730944
Portaria Nº 37.658, de 18 de NoVeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, coNSidEraNdo a Solicitação da assessoria de cerimonial e 
relações institucionais,
protocolizada sob o Expediente nº 014754/2021, r E S o l V E:coNcEdEr 
Suprimento de fundos ao servidor dioNE cÉlia GUiMarÃES, matrícula 
nº 0100212,
para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2021.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000 - operacionalização das 
ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 730967

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em Sessão Vir-
tual do dia 08 de setembro de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo Nº. 62.020
(Processo Tc/528828/2013, Tc/533566/2013 e Tc/533555/2013 e 
Tc/530932/2013)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará
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. 4º, 
inciso ii, da resolução/TcE-Pa nº. 18.990, de 03 de abril de 2018 e art. 
290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os 
processos que tratam do contrato de admissão de servidor temporário ce-
lebrado entre cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – ar-
MiNdo alfaia MENdES JUNior, criSTiaNo carloS aMaZoNaS PENa, 
MaNoEl BoNifácio diaS da coSTa, claNa caTriNE TaVarES aNdra-
dE, MarlY GorETTi Sá da SilVa, MalENa da SilVa loBo, aNa clEidE 
PErEira da SilVa, MiKaEl KaNZaKi cardoSo, raUl dE SoUZa cor-
rEa, lariSSa roBErTa BarrEiroS TEiXEira, JorGE MarTiNS lEÃo, 
JoHNNY raPHaEl PErEira dE SoUSa e rEGiNaldo dE fraNÇa riBEiro.

acÓrdÃo N.º 62.021
(Processos Tc/520214/2013, Tc/525659/2013,
Tc/ 523642/2013, Tc/525921/2013 e Tc/526888/2013)
assunto: aPoSENTadoriaS
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, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos relativos aos processos 
abaixo identificados:
Processo Tc/520214/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 1.375, de 21/03/2012, em favor de HorTÊNcio fElÍcio dE SoUSa, 
no cargo de Motorista Policial, classe c, lotado na Polícia civil do Estado 
do Pará;
Processo Tc/525659/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 1.103, de 27/02/2012, em favor de Maria aUXiliadora carMEM da 
SilVa SaNToS, no cargo de Professor classe i, Nível J, lotada na Secreta-
ria de Estado de Educação;
Processo Tc/523642/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 2.340, de 29/05/2012, em favor de lidUÍNa coElHo GoMES, no cargo 
de Professor classe ii, Nível J, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/525921/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº 3881, de 16/10/2012, com alterações promovidas pela Portaria rET aP 
n. 1.164, de 03/06/2015, em favor de alVaro cHaGaS da SilVa, no car-
go de Papiloscopsita, classe “d”, lotado na Polícia civil do Estado do Pará;
Processo Tc/526888/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n. 1.371, de 21/03/2012, em favor de aNa BEaTriZ BErNardES Bra-
Ga, no cargo de Engenheira agrônoma, lotada na Secretaria de Estado de 
agricultura.
acÓrdÃo Nº. 62.022
(Processos Tc/501462/2012 e Tc/502272/2012)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal coNcUrSado
requerente: TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i 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 admissão de Pesso-
al em favor de Cyntia Yukiko Tomioka Chaves, OlavO de Oliveira, Ivana 
Moura Passos de Melo, cristiane Helena da conceição e Silva, raimundo 
Nonato Gavinho da Silva, daniel dias de carvalho, iracema de lourdes 
Teixeira Vieira, Tiago Nasser Sefer, Tiago lopes da cunha, Elcio costa dos 
Santos Junior, Marcela de Guapindaia Braga, Thiago rafael da cruz Pei-
xoto, lara ferreira dos Santos, alexandre José Moraes e Moraes, Marley 
firmino Gomes, Kelly Sales corrêa do Nascimento, Mauricio Torres de 
Matos, Ezaul Sena Moreira, rafael Pontes dos reis, JorGe antonio cajango 
Pereira, camila de Moura carreira, Eriton Elvis do Nascimento Barreto, 
rejane Gomes dos Santos, felipe rabelo de aguiar, felipe fernandes de 
Souza, alexandre rosa reis, roberto chermont chaves, Julines antonio 
freire Pereira, adilson Vasconcellos Jesus, claudio roberto Moreira fava-
cho, Simone do Socorro Soares lima, alan Marcelo Pereira ribeiro, Paulo 
roberto Silva Sousa, roseani feio ferreira, Viviane costa coÊlho Passari-
nho, robson figueiredo do carmo, JoÃo ricardo Pinto Maciel, Wagner de 
Sousa rocha, Gisele Sampaio fidalgo, Marcia Margarete da Gama, Marcelo 
da Mota Barato, Maria fabiane chagas Brito, Paola cals de albuquerque, 
Paula de oliveira leal Martins, Tacianna Sauma Gontijo, Marcus antonio de 
Souza, Sebastião Mauro rebelo Silva, rosalina damasceno Monteiro, luiz 
Tadeu Sales corrêa, Michele Silva Sampaio, Bernardo de oliveira araújo, 
carmem EstEla lourinho lopes, diego MarTins Estacio, Mõnica Ueyama e 
Nilda Maria Sarmento Gobitsch, aprovados em concurso público realizado 
pela TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTado do Pará.
acÓrdÃo  Nº. 62.023
(Processos Tc/ 500406/2016 e Tc 504087/2016)
assunto: aPoSENTadoriaS
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, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/500406/2016 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
Nº 3418 de 05 de setembro de 2012, em favor de roSaliNa NEVES da 
SilVa, no cargo de Professor classe Especial – Nível i, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação.
Processo Tc/504087/2016 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
Nº 0663, de 13 de janeiro de 2012, em favor de SElMa da SilVa fariaS, 
no cargo de Professor classe Especial – Nível i, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 62.024
(Processos Tc/522191/2009, Tc/523773/2009, Tc/524459/2009 e 
Tc/525189/2009)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
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26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/522191/2009: Pensão civil consubstanciada na Portaria rET 
PS nº 308, de 08.03.2012, em favor de aNToNio VilHENa cardoSo, 
dependente da ex-segurada darcy lobo cardoso;
Processo Tc/523773/2009: Pensão civil consubstanciada na PorTaria Nº 
0836, de 14.09.2002, em favor de lUciaNa caValcaNTE rodriGUES e 
ViTÓria iEda rodriGUES SaNTaNa, dependentes do ex-segurado Paulo 
Sergio da Silva Santana;
Processo Tc/524459/2009: Pensão civil consubstanciada na PorTaria Nº 
0966, de 01.11.2002, em favor de MarlY PErEira loPES, dependente do 
ex-segurado Patrocínio de andrade lopes; e
Processo Tc/525189/2009: Pensão civil consubstanciada na PorTaria Nº 
1024, de 02.12.2002, em favor de iracEMa SoUSa SilVa e JaNdirocY 
ViEira SilVa JUNior, dependentes do ex-segurado Jandirocy Vieira Silva.
acÓrdÃo Nº. 62.025
(Processos Tc/504575/2009, Tc/511932/2012 e Tc/518385/2012)
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, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo discriminados:
Processo Tc/504575/2009: reforma consubstanciada na Portaria rE nº 
1897, de 01/08/2008, em favor do 1º Tenente QoaBM NElSoN diaS da 
SilVa, pertencente ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do 
Pará;
Processo Tc/511932/2012: reforma consubstanciada na PorTaria Nº 
3994, de 06/01/2011, em favor do cabo PM arMaNdo coSTa da SilVa, 
pertencente ao efetivo do 1º BPM;
Processo Tc/518385/2012: reforma consubstanciada na PorTaria Nº 
1827, de 27/04/2012, em favor do cabo PM EdValdo JoSÉ dE SoUZa 
BriTo, pertencente ao efetivo do ccS/QcG (Belém).
acÓrdÃo N.º 62.026
(Processo Tc/504014/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o e art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Pessoal Tem-
porário firmado entre SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e MARIA 
lidUiNa caMilo liMa.
acÓrdÃo Nº. 62.027
(Processos Tc/513897/2013, Tc/520655/2013, Tc/525499/2013,
Tc/534004/2013, Tc/504106/2015 e Tc/509314/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
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, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/513897/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1316, de 20.03.2012, em favor Heraldo dias Martins, no cargo de far-
macêutico, lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo Tc/520655/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1081, de 23.02.2012, em favor de dascelina Nazaré Montelo da rosa, 
no cargo de investigador de Polícia, classe “d”, lotada na Polícia civil do 
Estado do Pará;
Processo Tc/525499/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 3541, de 11.09.2012, em favor de Herminio Seabra Gomes, no cargo 
de agente administrativo, lotado na Secretaria de Estado da fazenda;
Processo Tc/534004/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 0559, de 15.04.2013, em favor de Edimilson raimundo da Silva dias, 
no cargo de Professor classe ii, Nível i, lotado na Secretaria de Estado 
de Educação;Processo Tc/504106/2015: aposentadoria consubstanciada 
na Portaria aP n.º 1423, de 26.03.2012, em favor de ivonete damasceno 
da cruz, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação;Processo Tc/2015/50931-4: aposentadoria consubs-
tanciada na Portaria aP n.º 2102, de 17.05.2012, em favor de de francisca 
chagas de almeida, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Se-
cretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 62.028
(Processo Tc/510200/2020)
assunto: adMiSSÃo dE SErVidor TEMPorário
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
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. 34, 
inciso i e parágrafo, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 26 de 
abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro do ato de admis-
são de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
EdUcaÇÃo e faBilSoN SaNToS liMa.
acÓrdÃo Nº. 62.029
Processo Tc/500421/2020
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará

relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012:
i) deferir os registros do ato de admissão de servidor temporário celebrado 
entre o iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciáriado ESTado do Pará – 
raQUEl BarroS, KlEYcE STEfaNY do coUTo lEiTE, lEila MoiTiNHo 
BENTES, GYSEllE SoarES BaSToS, THaiS lorENa BarBoSa MaSToP 
MarTiNS, roSiaNE criSTiNY oliVEira dE MiraNda, rEGiaNE criSTi-
Na BoNfiM doS SaNToS, TaliTa Maria carMoNa doS SaNToS ESTá-
cio, MaGalY BEZErra aGUiar e dEBora KaliNE dE lUNa TEiXEira;
ii) determinar ao iGEPrEV para que o Termo aditivo de cada contrato seja 
apostilado para constar a remissão aos dispositivos da lc n° 131/2020, 
nos moldes apontados pela Unidade Técnica,
acÓrdÃo Nº. 62.030
(Processo Tc/522730/2013)
assunto: rEforMa
requerente:  iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
inciso i, da resolução/TcE-Pa nº 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 
290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de reforma consubstanciado na PorTaria Nº 
3706, de 25/09/2012 do cabo PM raiMUNdo GilBErTo araÚJo GoMES, 
pertencente ao efetivo da 8ª ciPM (São félix do Xingu), em razão do fale-
cimento do beneficiário.
acÓrdÃo N.º 62.031
(Processo Tc/508220/2015)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstan-
ciado na Portaria aP n° 3354 de 05/09/2012, em favor de EdNa NaZarÉ 
dE JESUS coSTa, no cargo de Professor classe Especial, Nível i, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.032
(Processos Tc/536189/2013 e Tc/504263/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES (§ 
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 
no art 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo iden-
tificados:
Processo Tc/536189/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 0681, de 22.04.2013, em favor de Sandra Maria Nogueira, no cargo 
de Professor classe Especial, nível K, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação;
Processo Tc/504263/2015: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 3495, de 06.09.2012, em favor de Maria luiza rios alves, no cargo de 
Professor colaborador Nível Superior, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação.
acÓrdÃo Nº. 62.033
(Processo Tc/516880/2014)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
(§ 3º 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 
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 Nº 2106, de 01 de setembro de 2010 e na 
Portaria rET aP Nº 1.923 de 13 de setembro de 2019, em favor de Maria 
lUiZa da SilVa lUZ, no cargo de agente administrativo GEP-aS-901.1, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 62.034
(Processo Tc/531687/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BaNco do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
 (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 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 o registro dos atos de admissão 
de Pessoal em favor de PaTricia PoMPEU dE SalES alVES, GilBErTo 
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SaNToS da SilVa JUNior, HUGo HErMiNio carNEiro crUZ, rafaEl 
carValHo PErEira, Marcia EliZa MarTiNS frEirE, NUNo JorGE dE 
alMEida caTiTa BiMBo, fraNciSco PiNTo da coSTa JUNior, TaMara 
PiNHEiro fErrEira, SaNdro lUiZ cardoSo BarrETo e WElliSoN Na-
rUHiTo UMEMUra riBEiro aprovados em concurso público realizado pelo 
BaNco do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 62.035
(Processos Tc/511155/2020 e Tc/008463/2021)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão:  conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (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 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 o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de lENa Marcia dE oliVEira caMPoS, HEliaNa Maria 
rocHa MarTiNS, EriKa fEiToSa BENEVidES, aNa MarlY laMEira da 
SilVa, laErcio diaS fraNco NETo, dafNE fErNaNdEZ dE BaSToS, 
VaNESSa Maria loPES MadEira, liVia riBEiro da foNSEca, BarBara 
PiNHEiro aMaNaJaS e fEliPE SilVa arriVaBENE, aprovados em concur-
so público realizado pelo MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado 
do Pará.
acÓrdÃo Nº. 62.036
(Processos Tc/500046/2020 e Tc/547064/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: BaNco do ESTado do Pará.
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. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de nomeações em 
favor de, WilSoN aNdrEY liSBoa rocHa, ViNiciUS BaTiSTa da SilVa, 
JaNEclEa Maia alEXaNdrE, carloS aUGUSTo dE oliVEira aBraao, 
carloS rodriGo coSTa roSSi, WaNdErSoN TraVaSSoS PErEira, 
HErBErT rodriGUES NEVES, Joao adErSoN alMEida loUrENco, Ja-
QUEliNE dE JESUS BarBoSa SaNToS, iVaN MoNTEiro TEiXEira, JES-
Sica Maria MoraiS coSTa, adilio dE SoUSa fariaS e GiSElE SoUZa 
dE oliVEira, aprovados em concurso Público realizado pelo BaNco do 
ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 62.037
(Processos Tc/504558/2015 e 529514/2013)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(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. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentado-
ria, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo Tc/504558/2015: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1593, de 24/04/2012, em favor de Maria oNEidE diaS coSTa, 
no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação; e
Processo Tc/529514/2013: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 3268, de 10/08/2012, em favor de Maria JoSÉ dE araUJo, no cargo 
de Professor, classe Especial, Nível J, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação.

Protocolo: 729410
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MiNistÉrio PÚBLico
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N°28/2021/sGcc/MPc/Pa
Dispõe sobre a nomeação de fiscal de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais, com fulcro na lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993.
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 

n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora GioYa KariNa caTETE BraSil, matrícula nº 
200194 e, no seu impedimento, a servidora roSaNa GaBriEllE MaGNo 
GoNÇalVES, matrícula nº 200237, para exercer a atribuição de fiscal do 
Contrato nº 27/2021-MPC/PA, firmado entre este MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE CONTAS DO ESTADO e a empresa Gráfica e Editora Santa Cruz Ltda 
(CNPJ nº 02.373.761/0001-14), para fornecimento de Material Gráfico.
art. 2º - São atribuições do fiScal, além de outras eventualmente especi-
ficadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
II – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contra-
to, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii – sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
art. 3º - as determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deve-
rão ser solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção 
dos procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da exe-
cução do contrato.
Art. 4º - As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém,18 de novembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado

Protocolo: 730921
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PeNsÃo
.

Portaria N° 269/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 043/2021/MPc/Pa, de 12/03/2021, que 
autorizou, a contar data do óbito, a habilitação da Sra. andréa Quinto 
Bentes como beneficiária da Pensão por Morte decorrente do falecimento 
do Procurador de contas emérito asdrúbal Mendes Bentes, ocorrido em 
27/04/2020, na condição de filha inválida, com fundamento no art. 6º, II, 
in fine, da Lei Complementar estadual nº 39/2002;
coNSidEraNdo que, pela mesma portaria, foi concedido à referida pen-
sionista, no período de 27/04 a 04/11/2020, a integralidade do benefício 
(100%), correspondente ao valor de r$ 23.717,76 (vinte e três mil, sete-
centos e dezessete reais e setenta e seis centavos), calculado de acordo 
com a legislação em vigor na data do óbito (27/04/2020), conforme Memo-
rial de cálculo da Pensão anexo ao referido ato, sendo concedido, a partir 
de 05/11/2020, apenas o valor equivalente a 50% (cinquenta por cen-
to) do benefício, permanecendo o percentual restante sobrestado (50%), 
aguardando a conclusão da análise do requerimento de pensão realizado 
pela Sra. Sandra rosa Pinheiro leal (Processo PaE nº 2020/913265), habi-
litada provisoriamente, exclusivamente para fins de rateio de valores, nos 
termos do art. 29, §§ 4º e 5º, da citada lei complementar estadual;
coNSidEraNdo o desfecho do processo de habilitação da requerente San-
dra rosa Pinheiro leal, que restou indeferido em razão da ausência de 
documentos imprescindíveis à sua análise, conforme decisão constante dos 
autos do Processo PaE nº 2020/913265;
coNSidEraNdo que o valor atual do benefício equivale a r$ 24.875,18 
(vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), 
em virtude do reajuste de 4,88% (quatro inteiros e oitenta e oito décimos 
por cento), aplicado em 01/01/2021, conforme informações constantes 
dos autos do Processo PaE nº 2020/514446, e
CONSIDERANDO, por fim, as manifestações do Departamento de Gestão 
de Pessoas, do departamento de finanças e Planejamento, da assessoria 
Jurídica e tudo mais que consta do caderno processual,
rESolVE:
i – liBErar a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) da Pensão por Mor-
te decorrente do óbito do Procurador de contas emérito asdrúbal Mendes 
Bentes, sobrestada desde 05/11/2020 pela PorTaria Nº 043/2021/MPc/
Pa, de 12/03/2021, de modo que a pensionista habilitada aNdrÉa QUiNTo 
BENTES, na condição de filha inválida, passe a receber o benefício na cota 
de 100% (cem por cento), no valor atualizado de r$ 24.875,18 (vinte e 
quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos).
ii – Esta Portaria entra em vigor na presente data, retroagindo os efei-
tos financeiros relativos à liberação da cota-parte sobrestada à data de 
05/11/2020.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 18 de novembro de 2021.
GUlHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 730712
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MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 0576/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar férias aos servidores do Ministério Público do 
Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo
116749/2020 JoSE PaiXao BoTElHo JUNior 2019/2020 01 a 30/10/2020
118878/2021 JoSE PaiXao BoTElHo JUNior 2020/2021 01 a 30/07/2021
111184/2021 rodriGo liMa caMPoS do ValE 2020/2021 01 a 30/06/2021

 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: 730842

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1151/2021-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 
“SiP” sob o n.º 16225/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça BrENda MEliSSa fErNaNdES loU-
rEiro BraGa 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, com ful-
cro no art. 128, inciso iii, da lei complementar n.º 057, de 06/07/2006 - 
lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará - c/c o art. 6º, inciso 
iii, e art. 12, da resolução nº 014/2011-cPJ, de 11/08/2011, publicada no 
d.o.E. de 19/08/2021, no período de 20/10/2021 a 17/04/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
 Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 731113

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 136/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 003/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa ENGETor lTda – EPP.
objeto: reforma na sede do MPPa no município de alenquer – Pa.
data da assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 22/11/2021 a 19/07/2022.
Valor Global: r$148.161,38 (cento e quarenta e oito mil, cento e sessenta 
e um reais e trinta e oito centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais;
Elemento de despesa: 4490-39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.
Endereço da contratada: avenida Padre Julio Maria lombaerd, 2832, Sala 
7, Santa rita, Macapá-aP, cEP: 68.901-283, Telefone: (96) 3242-2661, 
e-mail: engetorltda@bol.com.br.

Protocolo: 731161
eXtrato de coNtrato
Nº do contrato: 135/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Tomada de Preços nº 003/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a em-
presa ENGETor lTda – EPP.
objeto: reforma na sede do MPPa no município de Óbidos – Pa.
data da assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 22/11/2021 a 19/07/2022.
Valor Global: r$119.783,09 (cento e dezenove mil, setecentos e oitenta e 
três reais e nove centavos).
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos constitucionais;
Elemento de despesa: 4490-39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 – recursos ordinários.

ordenador responsável: césar Bechara Nader Mattar Júnior.
Endereço da contratada: avenida Padre Julio Maria lombaerd, 2832, Sala 
7, Santa rita, Macapá-aP, cEP: 68.901-283, Telefone: (96) 3242-2661, 
e-mail: engetorltda@bol.com.br.

Protocolo: 731150

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 075/2021-MP/Pa
objeto: aquisição de computadores e periféricos.
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: 03/12/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa de Direitos 
constitucionais
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

Protocolo: 730756

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 064/2021-MP/Pa, empreitada por 
preço global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto aQUiSi-
ÇÃo dE licENÇaS dE USo doS SofTWarES dE dESiGN Gráfico adoBE 
crEaTiVE cloUd E corEl draW GraPHicS SUiTE:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
-
04.198.254/0001-17 - Mcr SiSTEMaS E coNSUlToria lTda - ToTal r$ 
187.625,00
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 187.625,00
03.556.998/0001-01 - ENGdTP & MUlTiMidia coMErcio E PrESTacao 
dE SErVicoS dE – Valor Total r$ 71.250,00
iTEM 02 – Valor Total .... r$ 71.250,00
Valor Total do certame: r$ 258.875,00
Belém (Pa), 16 de novembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 730716

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da dispensa: 040/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErGio MElo 
S/c lTda (cNPJ nº 15.306.590/0001-52).
objeto: Prestação de serviço de conservação e restauro, para restauração 
de conjunto de telas de obras de arte e placas metálicas do acervo do Mi-
nistério Público do Estado do Pará.
Valor Total: r$ 38.595,00 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais).
fundamento legal: art. 24, V, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 17/11/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-39
fonte de recurso: 0101.
ordenadora responsável: dra. Ubiragilda Silva Pimentel, Procuradora-Ge-
ral de Justiça, e.e.

Protocolo: 731041

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 069/2021-MP/Pa
oBJETo: aquisição e o serviço de instalação de 01 (uma) impressora mul-
tifuncional colorida de grande porte.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 076/2021-SGJ-Ta que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 069/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela PorTaria 
nº. 3745/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a 
favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
05.388.674/0002-00 - SToQUE SolUcoES TEcNoloGicaS S/a
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 1.200.000,00
Valor Global do certame: r$ 1.200.000,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 19 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 731003
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diÁria
.

Portaria Nº 3953/2021-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 135373/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adElio MENdES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
MaTrÍcUla: 601.578
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vitória/ES
PErÍodo(S): 24/11/2021 - 27/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de ouvidor–Geral, 
da 5ª reunião ordinária do conselho Nacional dos ouvidores do Ministério 
Público dos Estados e da União - cNoMP, que acontecerá em Vitória/ES.
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 3954/2021-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 135405/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEla SoUZa filHo MoUra
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional Técnico (cao/TEc)
MaTrÍcUla: 999.826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 06/12/2021 - 07/12/2021
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 3956/2021-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 134901/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/11/2021 - 09/11/2021
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, 11 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3957/2021-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 135383/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carla lUciaNa GUrJao dE araUJo frEirE
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da oUVidoria GEral
MaTrÍcUla: 999.1890
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vitória/ES
PErÍodo(S): 24/11/2021 - 27/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o ouvidor-Ge-
ral do MPPa, dr. adélio Mendes dos Santos, no “1º Encontro regional SUl/
NordESTE do conselho Nacional dos ouvidores do Ministério Público dos 
Estados e da União”, que acontecerá na Sede do Ministério Público do Es-
tado de Pernambuco, em recife.
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 3958/2021-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 135554/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiElla Maria doS SaNToS diaS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.383
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 23/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres 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 3959/2021-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 135415/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErMaNa dE araUJo SilVa iMBiriBa
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE UNidadE dE aPoio - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1217
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vitória/ES
PErÍodo(S): 24/11/2021 - 27/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o ouvidor-Ge-
ral do MPPa, dr. adélio Mendes dos Santos, na “56ª reunião ordinária do 
conselho Nacional dos ouvidores do Ministério Público dos Estados e da 
União - cNoMP”, que acontecerá em Vitória – ES.
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 3964/2021-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 135146/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2021 - 04/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marcelo antonio Silva Martins até a PJ de Bragança/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 3965/2021-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 135593/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, oeiras do Pará/Pa
PErÍodo(S): 15/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de oeiras do Pará/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
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Portaria Nº 3966/2021-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 134879/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, Vigia/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2021 - 21/10/2021, 03/11/2021 - 03/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de aguiar Silva até as PJ´s de Santo antônio do 
Tauá e Vigia/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: 730964
Portaria Nº 3967/2021-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 135411/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 11/11/2021 - 12/11/2021, 16/11/2021 - 16/11/2021, 
18/11/2021 - 18/11/2021, 23/11/2021 - 23/11/2021, 25/11/2021 - 
25/11/2021, 29/11/2021 - 30/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Santo antônio do Tauá/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 3968/2021-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 135268/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio HElENo aSSUNcao da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1508
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/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 3971/2021-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 135083/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-d-iii
MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, capanema/Pa, capitão Poço/Pa, Mosqueiro/
Pa PErÍodo(S): 17/11/2021 - 19/11/2021, 22/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) 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 3972/2021-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 134567/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYlor coSTa lEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1716
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa, Primavera/Pa, Santarém Novo/Pa, Nova Tim-
boteua/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 16/11/2021, 22/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
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 3973/2021-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 135535/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 16/11/2021
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 3976/2021-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 129148/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdirSoN oliVEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2077
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Ponta de Pedras - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2021 - 01/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Salvaterra/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 3977/2021-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 135642/2021 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): Novo repartimento/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 17/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
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 3978/2021-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134789/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PETTErSoN diNiZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1399
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 15/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Óbidos/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 3981/2021-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 135549/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGUES da cUNHa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - coNTador - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3103
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 3984/2021-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 135699/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS JUNior
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de defesa 
do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fiscal (caodPP)
MaTrÍcUla: 999.836
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
Portaria Nº 3987/2021-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 135625/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElY SoraYa SilVa cEZar
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de capanema
MaTrÍcUla: 999.1698
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 10/11/2021 - 10/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
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 3994/2021-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 135731/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3280
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 3997/2021-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 135590/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 11/11/2021 - 12/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) 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 , 12 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3998/2021-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 135440/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: floriaNo KENJi YoKoYaMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 16/11/2021
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 4001/2021-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 135703/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE EdValdo PErEira SalES
carGo/fUNÇÃo: diretor-Geral - cEaf
MaTrÍcUla: 999.817
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 22/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4002/2021-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135166/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2650
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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 29/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4003/2021-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 135708/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMir TadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.108
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 27/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessões do Tribunal do Juri na 
comarca de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4004/2021-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:
NoME: HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse Social, falência e recuperação Judicial e 
Extrajudicial de Belém
MaTrÍcUla: 999.392
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na condição de coordenadora do NTS/MPPa e palestrante, do evento 
“ii Seminário: o Ministério Público e o Terceiro Setor – Polo Baixo amazo-
nas, que será realizado no município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4005/2021-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 135729/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Novo repartimento/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 17/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Jerffson Lemos Tortola até a zona rural do município de Novo 
repartimento/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4006/2021-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 135680/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 27/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Everaldo de Souza Gomes até a PJ de Nova Timboteua/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4007/2021-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 135835/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor dilaelson rego Tapajós até os municípios de castanhal e capanema/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4008/2021-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 135672/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE criSTiaNo dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.3120
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): cumaru do Norte/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 19/11/2021
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 , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4009/2021-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 135170/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 29/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4010/2021-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135733/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Violência doméstica e familiar 
contra a Mulher de Belém
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar, na qualidade de coordenadora do 
centro de apoio operacional cível, Processual e do cidadão, do ii Semi-
nário “o Ministério Público e o Terceiro Setor” do Baixo amazonas, que se 
realizará no município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4011/2021-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 135176/2021 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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 29/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4012/2021-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 135789/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-a-V
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, Bragança/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 16/11/2021, 18/11/2021 - 18/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção nas instalações elétricas e no telhado das PJ´s de São Miguel do 
Guamá e Bragança/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4021/2021-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 135725/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 23/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar e acompanhar a execu-
ção do contrato nº 060/2021-MP/Pa, referente a construção da nova PJ de 
canaã dos carajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4022/2021-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:
NoME: aNToNia carlEaNa SoarES MoUra
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1780
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 , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4023/2021-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 135929/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Marituba
MaTrÍcUla: 999.1328
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marituba - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 22/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Participar, na condição de palestran-
te, do evento “ arte como ferramenta de resistência: Manifestações artís-
ticas de Mulheres indígenas e Quilombolas”, no município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4024/2021-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 135628/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria dE lUrdES dE carValHo SoarES alMEida
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2871
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ulianópolis/Pa
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4031/2021-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 134206/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rarYSoN MoNTEiro loBo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3287
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 29/10/2021 - 07/11/2021
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 Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4032/2021-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 135422/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: raMoN fUrTado SaNToS
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1557
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): alenquer/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4033/2021-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 135813/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEX MarTiNS aZUlaY
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3257
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): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa, Óbidos/Pa, oriximiná/Pa, 
Juruti/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 29/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (dez e dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4034/2021-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 135794/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 03/12/2021
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 , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4035/2021-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 135867/2021 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): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Parti-
cipar, na condição de palestrante, do evento “ii Seminário: o Ministério 
Público e o Terceiro Setor – Polo Baixo amazonas, que será realizado no 
município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4036/2021-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 135872/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGUES da cUNHa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - coNTador - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3103
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “ii Seminário: o Ministério Público e o Terceiro Setor – Polo Bai-
xo amazonas, que será realizado no município de Santarém/Pa, conforme 
solicitação da coordenação do Núcleo do Terceiro Setor do MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4037/2021-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 135910/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNia carlEaNa SoarES MoUra
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1780
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 05/12/2021 - 07/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Parti-
cipar, na condição de palestrante, do evento “ii Seminário: o Ministério 
Público e o Terceiro Setor – Polo Baixo amazonas, que será realizado no 
município de Santarém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4038/2021-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 135965/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 20/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como membro do GT Etnico 
racial, da “roda de conversa: Ministério Público e o compromisso com as 
Políticas antirracistas”, que acontecerá em Belém/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 16 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4044/2021-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 135823/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 05/11/2021 - 05/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção no 
notebook da PJ de Tucuruí/PA.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4045/2021-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 135156/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Portel/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4046/2021-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 135585/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa, igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 08/11/2021 - 11/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria do carmo andion farias até os municípios de abaetetuba 
e igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4047/2021-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 135861/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
computadores da PJ de Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4048/2021-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 135918/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 19/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Parauapebas/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4049/2021-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 134523/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa, Vigia/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2021 - 21/10/2021, 03/11/2021 - 03/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
nos computadores das PJ´s de Santo antônio do Tauá e Vigia/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4050/2021-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 135903/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE GUilHErME da rocHa loBaTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-V
MaTrÍcUla: 999.559
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): 22/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maylor costa ledo até o município de São Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4051/2021-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 135160/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-i
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 06/12/2021 - 07/12/2021, 09/12/2021 - 10/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de Portel/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4052/2021-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 135979/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 24/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria e acompanha-
mento da execução da obra da nova PJ de altamira (Termo de cooperação 
Técnico financeira nº 002/2021 entre Ministério Público e Norte Energia).
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4053/2021-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136083/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ociralVa dE SoUZa fariaS TaBoSa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 803.037
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mossoró/rN
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4054/2021-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 136089/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiVar caValcaNTE liMa JUNior
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.457
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): recife/PE, Mossoró/rN
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 730970
Portaria Nº 4055/2021-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 135852/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 22/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - Prestar suporte técnico 
em informática na PJ de São João do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 17 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4057/2021-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 136137/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: BENEdiTo WilSoN corrEa dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural e Habitação e Urbanismo de Belém
MaTrÍcUla: 999.089
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): anajás/Pa
PErÍodo(S): 25/11/2021 - 06/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (onze meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de anajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4058/2021-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 135939/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa KariNE da SilVa dUTra
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3159
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): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa, Óbidos/Pa, oriximiná/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 29/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4059/2021-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 135970/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: VicTor TiaGo BrUNETTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3317
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): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa, Óbidos/Pa, oriximiná/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 29/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4060/2021-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 136207/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa, Óbidos/Pa, oriximiná/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da PGJ, de visita institucional à região administrativa Baixo amazonas, 
aos municípios de Santarém, Monte alegre, Óbidos, oriximiná e Juruti, 
bem como participar da instalação do Núcleo de Promoção da igualdade 
Étnico-racial - NiErac.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4061/2021-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 132819/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EValdo JEffErSoN BraGa caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 333.329
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): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2021 - 17/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 14 e 1/2 (quatorze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4062/2021-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 136046/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo ViaNa da SilVa JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3291
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): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa, Óbidos/Pa, oriximiná/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 17/11/2021 - 29/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4063/2021-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 135082/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: iGo fErrEira carNEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2157
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 15/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (onze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Breves/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4064/2021-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 136074/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aliNE NEiVa alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de dom Eliseu
MaTrÍcUla: 999.2633
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: dom Eliseu - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 09/11/2021 - 10/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri nos 
autos do Processo nº nº. 0000888- 81.2009.8.14.0100.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4065/2021-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 135319/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: lariSSa ESTEla diaS MarQUES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1858
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (dez e um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Jacareacanga/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4066/2021-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 136057/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aliNE NEiVa alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de dom Eliseu
MaTrÍcUla: 999.2633
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: dom Eliseu - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 09/11/2021 - 09/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4067/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3867/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 11/11/2021, protocolo 134807/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 25/11/2021 - 26/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4068/2021-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 135726/2021 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): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Participar de sessão do Tribunal do Juri nos autos dos Proces-
sos nº 0800036-88.2021.8.14.0072 e 0800016-97.2021.8.14.0072.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4081/2021-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 135375/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4082/2021-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 136024/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria JoSE ViEira dE carValHo cUNHa
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça criminal de ananindeua
MaTrÍcUla: 999.405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4083/2021-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 136010/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaloMa SaKalEM
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Medicilândia
MaTrÍcUla: 999.2842
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Medicilândia - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Belém/Pa, Uberlândia/MG, araxá/MG
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 04/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como PJ auxiliar do cao de Políticas criminais, Execução Penal e con-
trole Externo da atividade Policial, do “congresso de direito Penal do Minis-
tério Público da região Sudeste, bem como de reuniões do Grupo Nacional 
dos coordenadores de centro de apoio operacional criminal (GNccriM), e 
de outros grupos temáticos inerentes à seara criminal, que será realizada 
na cidade de araxá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4084/2021-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 136294/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Tucumã
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucumã - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 18/11/2021 - 19/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4085/2021-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 136150/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 29/11/2021 - 03/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar o acervo arquivístico da 
PJ de augusto correa/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 4086/2021-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 136022/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional ambiental 
(cao/ambiental)
MaTrÍcUla: 999.448
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4087/2021-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 135956/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS
CARGO/FUNÇÃO: 1o Promotor de Justiça de Defesa das Pessoas com Defi-
ciência e dos idosos, e de acidentes de Trabalho de Belém
MaTrÍcUla: 999.418
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(S): 21/11/2021 - 24/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4088/2021-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 135953/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Maria GoMES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de Políticas 
criminais, Execução Penal e controle Externo da atividade Policial (caocriM)
MaTrÍcUla: 999.461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Uberlândia/MG
PErÍodo(S): 01/12/2021 - 04/12/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como coordenador do cao de Políticas criminais, Execução Penal e 
controle Externo da atividade Policial, do “congresso de direito Penal do 
Ministério Público da região Sudeste, bem como de reuniões do Grupo Na-
cional dos coordenadores de centro de apoio operacional criminal (GNc-
criM), e de outros grupos temáticos inerentes à seara criminal, que será 
realizada na cidade de araxá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4089/2021-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado desloca-
mento no âmbito do expediente nº 130586/2021, conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE d aNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 15/10/2021 - 28/10/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 4093/2021-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 136006/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Goianésia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2752
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 16/11/2021 - 18/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Pacajá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4094/2021-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 136179/2021 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): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa, Óbidos/Pa, oriximiná/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 22/11/2021 - 25/11/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da PGJ, de visita institucional à região administrativa Baixo amazonas, 
aos municípios de Santarém, Monte alegre, Óbidos, oriximiná e Juruti, 
bem como participar da instalação do Núcleo de Promoção da igualdade 
Étnico-racial - NiErac.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4095/2021-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 136171/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ricardo GUiMaraES coiMBra
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2754
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): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 25/11/2021 - 25/11/2021
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 , 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 4096/2021-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 133362/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE dE JESUS PErEira filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1637
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 05/11/2021 - 05/11/2021
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, 18 de novembro de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 730978

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4124/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a ação cautelar inominada n.º 0002243-
52.2020.8.14.0000 (ref. ao Pic n.º 003/2019),
r E S o l V E:
rEVoGar as PorTarias de n.º 427/2019-MP/PGJ e 3778/2021-MP/PGJ;
dElEGar poderes de Órgão de Execução aos Promotores de Justiça lUiZ 
Márcio TEiXEira cYPriaNo, PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior, 
JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JUNior e fraNcYS lUcY 
GalHardo do ValE, para atuarem juntos ou separadamente, no Processo 
Judicial supramencionado, podendo praticar todas as medidas que entender 
cabíveis e necessárias, inclusive investigar, requisitar diligências, informações, 
exames, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar au-
diências, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer 
e acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, com a propositura 
de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e 
instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em 
tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 19 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 731246
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº. da ata de registro de Preços: 062/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 046/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa TEcNo2000 iN-
dÚSTria E coMÉrcio lTda (cNPJ/Mf nº 21.306.287/0001-52).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a aQUiSiÇÃo dE MoBiliário, iN-
clUiNdo MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo.
data da assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 22/11/2021 a 22/11/2022.
Preços registrados:  

Lote i - MoBiLiÁrio

item Especificação Qtd Preço 
Unitário

Valor global má-
ximo do item

01

armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras 
internas com altura regulável

dimensões: 900 x 500 x 1600 mm (lxPxa)
Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 

MdP de 25 mm de espessura.
Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de 

madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
Prateleiras: 3 (três) prateleiras em painel de partículas de 

madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. 
com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas 

laterais.
fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade 

MdP de 18 mm de espessura.
laterais: em painel de partículas de madeira de média densida-

de MdP de 18 mm de espessura.
Base: em painel de partículas de madeira de média densidade 

MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, 
retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato 
hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem 

regulagens de altura até 15mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 

em polipropileno.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite 

abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 

metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 
de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 

de rosca.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, 
juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas 

rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 
danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

200 r$1.200,00 r$240.000,00
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02

armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras 
internas com altura regulável

dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (lxPxa)
Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 

MdP de 25 mm de espessura.
Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de 

madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.
Prateleiras: 3 (três) prateleiras em painel de partículas de 

madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. 
com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas 

laterais.
fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade 

MdP de 18 mm de espessura.
laterais: em painel de partículas de madeira de média densida-

de MdP de 18 mm de espessura.
Base: em painel de partículas de madeira de média densidade 

MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, 
retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato 
hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem 

regulagens de altura até 15mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 

em polipropileno.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite 

abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 

metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 
de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 

de rosca.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, 
juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas 

rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 
danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

150 r$1.150,00 r$172.500,00

03

armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira
dimensões: 800 x 500 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de 
madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de 
madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. 

com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas 
laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura.

laterais: em painel de partículas de madeira de média densida-
de MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, 
retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato 
hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem 

regulagens de altura até 15 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 

em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 

metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 
de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 

de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite 

abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, 
juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas 

rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 
danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

60 r$760,00 r$45.600,00

04

armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira
dimensões: 800 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de 
madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de 
madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. 

com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas 
laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura.

laterais: em painel de partículas de madeira de média densida-
de MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, 
retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato 
hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem 

regulagens de altura até 15 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 

em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 

metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 
de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 

de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite 

abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, 
juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas 

rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 
danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

60 r$760,00 r$45.600,00

05

armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira
dimensões: 900 x 500 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de 
madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de 
madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. 

com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas 
laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura.

laterais: em painel de partículas de madeira de média densida-
de MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, 
retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato 
hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem 

regulagens de altura até 15 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 

em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 

metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 
de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 

de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite 

abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, 
juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas 

rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 
danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

85 r$800,00 r$68.000,00
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armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira
dimensões: 900 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de 
madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura.

Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de 
madeira de média densidade MdP de 18 mm de espessura. 

com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas 
laterais.

fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura.

laterais: em painel de partículas de madeira de média densida-
de MdP de 18 mm de espessura.

Base: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, 
retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato 
hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem 

regulagens de altura até 15 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 

em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 

metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 
de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 

de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite 

abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, 
juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas 

rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 
danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

85 r$800,00 r$68.000,00

07

armário suspenso
01 (uma) porta de abrir, fixação na parede

dimensões externas: 600 x 400 x 400 mm (lxPxa)
Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 

MdP de 18 mm de espessura.
Porta: 1 (uma) porta em painel de partículas de madeira de 

média densidade MdP de 18 mm de espessura, basculante a 
180°, com pistão a gás.

fundo, laterais e base: em painel de partículas de madeira de 
média densidade MdP de 18 mm de espessura.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 

em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 

metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 
de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 

de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite 

abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, 
juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas 

rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 
danificar a madeira.

instalação: quando a instalação dos armários ocorrer em 
painéis, deverá ser utilizada mão francesa em aço galvanizado 

com pintura cinza metálico; já quando instalados em paredes em 
alvenaria, deverão ser fixados por meio de buchas e parafusos.
Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

500 r$500,00 r$250.000,00

08

Armário suspenso 01 (uma) porta, fixação na parede
dimensões externas: 900 x 400 x 400 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 18 mm de espessura.

Porta: 1 (uma) porta em painel de partículas de madeira de 
média densidade MdP de 18 mm de espessura, escamoteável a 

180°, com pistão a gás.
fundo, laterais e base: em painel de partículas de madeira de 

média densidade MdP de 18 mm de espessura.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 

em polipropileno.
Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 

metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 
de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 

de rosca.
dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite 

abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais.
Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, 
juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas 

rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 
danificar a madeira.

instalação: quando a instalação dos armários ocorrer em 
painéis, deverá ser utilizada mão francesa em aço galvanizado 

com pintura cinza metálico; já quando instalados em paredes em 
alvenaria, deverão ser fixados por meio de buchas e parafusos.
Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

500 r$600,00 r$300.000,00

09

Gaveteiro volante 4 (quatro) gavetas, sendo 1 (uma) com porta 
objetos em aço, e com sistema que evite tombamento quando 

abertas as gavetas
dimensões: 350 x 500 x 650 mm (lxPxa)

Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

corpo: em painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

Gavetas: em aço galvanizado pintado na cor cinza metálico.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura na cor cinza metálico.
Bordas: Tampo - encabeçadas em fita de poliestireno de espes-

sura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm 
em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento; corpo 

- encabeçadas com fita de poliestireno de 2,0 mm de espessura, 
com alta resistência a impactos.

fechadura: frontal, em aço niquelado com tambor de giro sim-
ples a 180º e 02 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 
em polipropileno. Travamento simultâneo das gavetas feito em 

haste de aço resistente à tração, com chave de alma interna em 
aço de alta resistência ao torque.

Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento 
metalizado e proteção UV. capacidade de resistência ao esforço 

de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso 
de rosca.

Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrio - arMárioS E GaVETEiroS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

400 r$720,00 r$288.000,00
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Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1200 x 1200 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 
mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas 
na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 

galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de 
espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, 

com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata 
conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor 

semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e 

buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 
sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$1.020,00 r$51.000,00
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Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1400 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 
mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas 
na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 

galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de 
espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, 

com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata 
conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor 

semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e 

buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 
sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$1.100,00 r$143.000,00
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Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1500 x 1200 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 
mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas 
na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 

galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de 
espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, 

com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata 
conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor 

semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e 

buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 
sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$1.220,00 r$158.600,00

13

Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1500 x 1500 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 
mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas 
na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 

galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de 
espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, 

com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata 
conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor 

semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e 

buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 
sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

170 r$1.200,00 r$204.000,00
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Mesa de trabalho em “l”, com corte convexo
dimensões: 1600 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 
mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas 
na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 

galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de 
espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, 

com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata 
conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor 

semelhante à base metálica.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e 

buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 
sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$1.250,00 r$162.500,00
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Mesa de trabalho em “l”, peninsular, com corte convexo
dimensões: 1600 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5 mm 

e com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu 
perímetro, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 
20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, 
com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno na cor 
semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível 
em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvani-
zado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 0,95 mm 
com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 
Estrutura de canto (pé) em aço galvanizado tubular com secção 
redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2 mm com 
sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas 

embutida na estrutura de cor semelhante.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e 

buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 
sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

75 r$ 1.250,00 r$93.750,00
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Mesa de trabalho em “l”, peninsular, com corte convexo
dimensões: 1800 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5 mm 

e com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu 
perímetro, na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 
20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, 
com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno na cor 
semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível 
em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvani-
zado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 0,95 mm 
com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 
Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular com secção 
redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2mm com 
sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas 

embutida na estrutura de cor semelhante.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e 

buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 
sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

70 r$1.300,00 r$91.000,00
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Mesa de trabalho em “l”, peninsular, com corte convexo
dimensões: 1800 x 1600 x 600 x 600 x 740mm (lxlxPxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5mm e com 

quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 
20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, 
com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno na cor 
semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível 
em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvani-
zado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 0,95 mm 
com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 
Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular com secção 
redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2 mm com 
sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas 

embutida na estrutura de cor semelhante.
Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e 

buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 
sem danificar a madeira.

Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

90 r$1.450,00 r$130.500,00
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Mesa auxiliar reta, com base metálica
dimensões: 600 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média 
densidade MdP de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico 
de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas 

de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 
galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 

1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica.

Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

170 r$600,00 r$102.000,00
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Mesa auxiliar reta, com base metálica
dimensões: 800 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média 
densidade MdP de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico 
de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas 

de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 
galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 

1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica.

Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e buchas 
rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem 

danificar a madeira.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

100 r$600,00 r$60.000,00
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Mesa auxiliar reta, com base metálica
dimensões: 900 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média 
densidade MdP de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico 
de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas 

de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 
galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 

1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica.

Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$610,00 r$79.300,00
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Mesa de trabalho reta, com base metálica
dimensões: 1000 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média 
densidade MdP de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico 
de 45 x 20 mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas 
de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 
galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 

1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica.

Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

75 r$640,00 r$48.000,00
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Mesa de trabalho reta, com base metálica
dimensões: 1200 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média 
densidade MdP de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico 
de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas 

de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 
galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 

1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica.

Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$670,00 r$87.100,00
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Mesa de trabalho reta, com base metálica
dimensões: 1400x600x740mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média 
densidade MdP de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico 
de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas 

de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 
galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 

1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica.

Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

55 r$700,00 r$38.500,00
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Mesa de trabalho reta, com base metálica
dimensões: 1500 x 600 x 740 mm (lxPxa)

Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média 
densidade MdP de 25 mm de espessura. deve possuir furo para 

passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na 
mesma cor do revestimento.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de es-

pessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, 
na mesma cor do revestimento.

Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e 
fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor 
cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem 

de fiação fixada ao painel frontal.
Estruturas verticais: “colunas” compostas por chapa de aço, 
com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, 

formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor 
cinza metálico.

Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico 
de 45 x 20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiras injetadas 
de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras 
de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço 
galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 

1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura 
metálica.

Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

130 r$750,00 r$97.500,00
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Mesa de reunião redonda
dimensões: 1000 x 740 mm (diâmetro x altura)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 

2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo 
seu perímetro, na mesma cor do revestimento.

Estrutura: central - em aço galvanizado tubular com secção 
redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e 

servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores 
e inferiores de apoio com o solo; Travessas horizontais superiores 

-  formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular 
fixadas à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa 
inferior - de tubo de aço elíptico galvanizado conformado com 
raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas 

niveladoras em forma hexagonal.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

35 r$720,00 r$25.200,00
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Mesa de reunião redonda
dimensões: 1200 x 740 mm (diâmetro x altura)

Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média 
densidade Mdf de 25 mm de espessura.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 

2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo 
seu perímetro, na mesma cor do revestimento.

Estrutura: central - em aço galvanizado tubular com secção 
redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e 

servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores 
e inferiores de apoio com o solo; Travessas horizontais superiores 

-  formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular 
fixadas à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa 
inferior - de tubo de aço elíptico galvanizado conformado com 
raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas 

niveladoras em forma hexagonal.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

35 r$ 850,00 r$ 29.750,00
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Mesa de reunião retangular
dimensões: 2000 x 1000 x 740 mm (largura x profundidade 

x altura)
Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média den-

sidade Mdf de 25 mm de espessura, com cantos arredondados.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 

2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo 
seu perímetro, na mesma cor do revestimento.

Estrutura: em aço galvanizado, com base inferior oblonga de 
29 x 58 mm, ponteiras em polipropileno e regulagem de altura. 
Presença de sapatas reguladoras de nível, formato hexagonal.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

35 r$1.350,00 r$47.250,00
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Mesa de reunião retangular
dimensões: 2400 x 1100 x 740 mm (largura x profundidade 

x altura)
Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média den-

sidade Mdf de 25 mm de espessura, com cantos arredondados.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 

2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo 
seu perímetro, na mesma cor do revestimento.

Estrutura: em aço galvanizado, com base inferior oblonga de 
29 x 58 mm, ponteiras em polipropileno e regulagem de altura. 
Presença de sapatas reguladoras de nível, formato hexagonal.
Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos 
e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem 

sem danificar a madeira.
Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS 
Para EScriTÓrioS - MESaS dE EScriTÓrio dE USo GEral, 

MESaS dE rEUNiÃo.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$1.500,00 r$22.500,00

29

Painel divisor cego, espessura de 70mm dimensões: 600 x 740 
mm (largura x altura)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico). fechamento: estrutura de fechamento 

contra placada oca com placas em MdP de 18 mm de espessura. 
chapas de fechamento em MdP de 18 mm.

revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$650,00 r$32.500,00

30

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 600 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$660,00 r$19.800,00

31

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 600 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$780,00 r$39.000,00
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32

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 600 x 1600 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$900,00 r$45.000,00

33

Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 700 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$700,00 r$21.000,00

34

Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 700 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$760,00 r$22.800,00

35

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 800 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$700,00 r$21.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 800 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$800,00 r$24.000,00

37

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 800 x 1600 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$1.100,00 r$33.000,00

38

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 900 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$980,00 r$49.000,00

39

Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 900 x 740 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$670,00 r$20.100,00
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Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 900 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em Mdf de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em Mdf de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$760,00 r$22.800,00

41

Painel divisor cego, espessura de 70mm
dimensões: 900 x 1600 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em Mdf de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em Mdf de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

50 r$1.100,00 r$55.000,00

42

Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1000 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa

30 r$900,00 r$27.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1000 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$980,00 r$29.400,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1200 x 740 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$800,00 r$24.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1200 x 900 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$900,00 r$27.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1200 x 1100 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$900,00 r$27.000,00
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Painel divisor cego, espessura de 70 mm
dimensões: 1200 x 1600 mm (lxa)

Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retan-
gular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 
mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na 

extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito 
para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos 
removíveis permitindo acesso ao cabeamento. deve possuir local 

para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada 
na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais 
em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo 
de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em 
sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos 
permitindo a modularidade das peças. coluna em tubo de aço 
galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente 

com as fiações internas.
fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes nive-

ladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com 
diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. os painéis deverão 
possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) 

balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado 
na cor cinza metálico).

fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MdP de 18 mm de espessura. chapas de fechamento 

em MdP de 18 mm.
revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência 
nas cores argila ou ovo. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza 

metálico.
Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS 

Para EScriTÓrio - diViSÓriaS TiPo PaiNEl.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

30 r$1.100,00 r$33.000,00

48

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 1000 x 350 mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas 
cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de 
poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor 

do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em 

aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$150,00 r$2.250,00

49

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 900 x 350 mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas 
cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de 
poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor 

do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em 

aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$ 140,00 r$2.100,00
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50

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 800 x 350 mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas 
cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de 
poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor 

do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em 

aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$130,00 r$1.950,00

51

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 700 x 350 mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas 
cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de 
poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor 

do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em 

aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$ 120,00 r$1.800,00

52

Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego
dimensões: 600 x 350mm (cxl)

Material: painel de partículas de madeira de média densidade 
MdP de 25 mm de espessura.

revestimento: laminado melamínico de alta resistência nas 
cores argila ou ovo.

Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de 
poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor 

do revestimento.
Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em 

aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/BrEMEN

15 r$ 110,00 r$1.650,00

Valor global máximo do Grupo r$ 
3.731.300,00

 

Lote ii - estoFados: PoLtroNas e cadeiras

item Especificação Qtd Preço 
Unitário 

Valor global má-
ximo do item

53

Poltrona Tipo diretor, giratória, com braços reguláveis, 
espaldar alto

dimensões: largura total – 620 mm, altura total - de 970 
mm a 1170 mm e Profundidade total (considerando base de 

rodízios) – 685 mm.
Braços: apoia-braço injetado em poliuretano integral SKiN e 

alma de aço, com regulagem de altura. cor preta.
Encosto: dimensões – 615 mm x 460 mm (extensão vertical 

x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma 
injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espes-
sura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de 

proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado 
na cor preta.

assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x 
profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral 
que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita 
de PVc no encosto/assento. Partes metálicas em pintura 
eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: 

Mola - suporte em aço com 76,20 mm de largura e 6,35 mm 
de espessura; Coluna central desmontável fixada por encaixe 
cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço 

temperado de alta resistência.
Mecanismo: Sistema de regulagem de profundidade e 

altura do encosto através de catraca. regulagem de altura da 
cadeira com mola a gás. Mecanismo tipo relax e sincronizado 

(inclinação simultânea de assento e encosto), com trava e 
ajuste de tensão da mola.

Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, 
rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em 

polipropileno.
Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 

VErSÃo corriGida:2018 - MÓVEiS Para EScriTÓrio – 
cadEiraS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/
VErNiEr

265 r$950,00 r$251.750,00

54

Poltrona Tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, sem braços
dimensões: largura total – 480 mm, altura total – 900 mm 

e Profundidade total 600 mm.
Encosto: dimensões – 450 mm x 450 mm (extensão vertical 
x largura). fixo, em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
assento: dimensões – 480 mm x 460 mm (largura x 

profundidade). fixo, em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral 

que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de 
PVc no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletros-

tática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Base: fixa, contínua, estrutura em tubo de aço industrial 

com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado.
Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 

VErSÃo corriGida:2018 - MÓVEiS Para EScriTÓrio – 
cadEiraS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/
VErNiEr

300 r$420,00 r$126.000,00

55

Poltrona Tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, com braços
dimensões: largura total – 570 mm, altura total – 900 mm 

e Profundidade total – 600 mm.
Braços: apoia-braço fixo, injetado em poliuretano integral 

SKiN e alma de aço. cor preta.
Encosto: dimensões – 450 mm x 450 mm (extensão vertical 
x largura). fixo, em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
assento: dimensões – 480 mm x 460 mm (largura x 

profundidade). fixo, em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral 

que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de 
PVc no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletros-

tática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Base: fixa, contínua, estrutura em tubo de aço industrial 

com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado.
Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 

VErSÃo corriGida:2018 - MÓVEiS Para EScriTÓrio – 
cadEiraS.

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/
VErNiEr

40 r$580,00 r$23.200,00
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cadeira para digitador, giratória, com braços reguláveis, 
espaldar médio

dimensões: largura total – 620 mm, altura total - de 900 
a 1020 mm e Profundidade total (considerando base de 

rodízios) – 685 mm.
Braços: com gatilho para regulagem de altura e estrutura 

em polipropileno. apoia-braço injetado em poliuretano integral 
SKiN e com alma de aço pintado. cor preta.

Encosto: dimensões – 460 mm x 460 mm (extensão vertical 
x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma 
injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espes-
sura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de 

proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado 
na cor preta.

assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x 
profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral 

que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de 
PVc no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletros-

tática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Estrutura: coluna central desmontável fixada por encaixe 

cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência. cor preta.

Mecanismo: sistema de regulagem da altura da cadeira com 
mola a gás. regulagem para profundidade e altura do encosto 
através de catraca. Mecanismo back system, com inclinação 

do encosto mediante acionamento de uma alavanca, para vá-
rias posições, com molas para retorno automático do encosto 

e ajuste automático na frenagem do reclinador.
Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, 

rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em 
polipropileno.

Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 
VErSÃo corriGida:2018 - MÓVEiS Para EScriTÓrio – 

cadEiraS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/

VErNiEr

600 r$800,00 r$480.000,00

57

cadeira para secretária, giratória, sem braços, espaldar 
médio

dimensões: largura total - 470mm, altura total - de 800 a 
980 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) 

– 685 mm.
Encosto: dimensões – 460mm x 460 mm (extensão vertical 

x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma 
injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espes-
sura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de 

proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado 
na cor preta.

assento: dimensões – 470mm x 465 mm (largura x 
profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral 

que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de 
PVc no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletros-

tática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Estrutura: coluna central desmontável, fixada por encaixe 

cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço 
temperado de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de 

aço industrial oblongo 16 x 30 mm.
Mecanismo: Sistema de regulagem da altura da cadeira com 

mola a gás, flange de apoio da cadeira com estrutura em “L” 
regulável para profundidade e altura do encosto.

Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, 
rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em 

polipropileno.
Certificado de conformidade com a NBR 13962:2018 

VErSÃo corriGida:2018 - MÓVEiS Para EScriTÓrio – 
cadEiraS.

 
 

 
 

 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/
VErNiEr

350 r$600,00 r$210.000,00
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longarina de cadeira Tipo espera, 02 lugares, sem braços, 
espaldar médio

dimensões: largura total -1250 mm, altura total – 820 mm 
e Profundidade total – 645 mm.

Encosto / assento: em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral 

que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de 
PVc no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletros-

tática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 

50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial 
retangular 30 x 70mm; Tubo da longarina em aço industrial 
quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço 
industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de 

polipropileno. cor preta.
Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com 

niveladores de piso.
Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓ-

VEiS - aSSENToS MÚlTiPloS (loNGariNaS).
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/

VErNiEr

40 r$870,00 r$34.800,00

59

longarina de cadeira Tipo espera, 03 lugares, sem braços, 
espaldar médio

dimensões: largura total – 1850 mm, altura total – 820 mm 
e Profundidade total – 645 mm.

Encosto / assento: em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral 

que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de 
PVc no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletros-

tática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 

50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial 
retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial 
quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço 
industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de 

polipropileno.
Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com 

niveladores de piso.
Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓ-

VEiS - aSSENToS MÚlTiPloS (loNGariNaS).
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/

VErNiEr

60 r$
1.300,00 r$78.000,00

60

longarina de cadeira Tipo espera, 04 lugares, sem braços, 
espaldar médio

dimensões: largura total – 2600 mm, altura total – 820 mm 
e Profundidade total 645 mm.

Encosto / assento: em compensado de 14 mm de espessura, 
espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm 

de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com 
capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento 

texturizado na cor preta.
revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral 

que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de 
PVc no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletros-

tática em tinta epóxi-pó, na cor preta.
Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 

50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial 
retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial 
quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço 
industrial oblongo 16 x 30 mm, revestido com sanfona de 

polipropileno.
Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com 

niveladores de piso.
Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓ-

VEiS - aSSENToS MÚlTiPloS (loNGariNaS).
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/

VErNiEr

40 r$
1.600,00 r$64.000,00

Valor global máximo do Grupo r$
1.267.750,00
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Lote iii – PoLtroNa de aUditÓrio

item Especificação Qtd Preço 
Unitário 

Valor global 
máximo do 

item

61

Poltrona para auditório, com espaldar alto, apoia-braço, prancheta 
retrátil e escamoteável anti-pânico e sistema de fechamento do 

assento e encosto sincronizado, fixa no piso.
Encosto: estrutura interna em compensado com aproximadamente 
15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, 

densidade entre 45 e 55kg/m³ e espessura média de 60 mm, com 
capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em po-
lipropileno texturizado. o encosto deve possuir saliência para apoio 

lombar. dimensões aproximadas: 570 mm x 490 mm (extensão 
vertical x largura). altura do encosto em relação ao piso: 940 mm.
assento: estrutura interna em compensado com aproximadamente 
15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, 

densidade entre 50 e 55kg/m³ e espessura média de 65 mm, com 
capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em 
polipropileno texturizado. Possui sistema rebatível sincronizado 

automático do assento e encosto, através de 02 contrapesos em aço 
de 1” de diâmetro, localizado sob a espuma do assento. dimensões 
aproximadas: 490 mm x 460 mm x 450 mm (largura x profundida-

de x altura do piso).
laterais: em estrutura de chapa de aço estampada com espessura 
de 2,65 mm com 65 mm de largura. Estrutura em forma de “U”, 

também em chapa de aço estampada, nas partes superior e inferior 
com 3,35 mm de espessura. Na parte central, onde é fixada a guia 

de assento e encosto, chapa de aço de 4,5 mm de espessura. a 
estrutura das laterais é fechada com tampo em compensado, fixado 

através de pinos plásticos de encaixe rápido.
Braços: na parte superior das laterais, com alma de aço estrutural 
e revestido em poliuretano integral Skin texturizado. Dimensões: 

338 mm x 67 mm (comprimento x largura).
Prancheta: embutida na lateral da poltrona. Escamoteável com 
sistema anti-pânico e injetada em aBS texturizado estrutural. 

Suporte de giro injetado em liga de alumínio, fixado com buchas 
metálicas auto-expansíveis. o fechamento da prancheta é auxiliado 
por sistema de mola e por gravidade. dimensões: 344 mm x 298 

mm (largura x profundidade). a prancheta poderá tanto ser do lado 
direito, quanto do lado esquerdo da poltrona (definição quando do 

pedido de aquisição).
Pés: constituídos por tubo de aço oblongo de 30 mm x 90 mm, 

com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampado de 
2 mm de espessura, com largura total de 84 mm e comprimento de 

282 mm, furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si de 
245 mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MiG, acabamento 

em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento anti-
ferruginoso.

revestimento: laterais, assento e encosto tapeçadas em tecido 
crepe 100% poliéster, cor a definir.

Certificação: deverá ser apresentada, pelas empresas licitantes, 
comprovação de conformidade com a NBr 15878:2011 – MÓVEiS 
– aSSENToS Para ESPEcTadorES – rEQUiSiToS E MÉTodoS 

dE ENSaioS Para a rESiSTÊNcia E a dUraBilidadE, mediante 
certificado emitido por Organismo de Certificação de Produto - OCP 

acreditado pelo iNMETro ou por laudo de ensaios emitido por 
laboratórios acreditados pelo iNMETro.

imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/coloGNE

500 r$
1.130,00

r$
565.000,00

62

Poltrona para auditório, com espaldar alto, apoia-braço, prancheta 
escamoteável anti-pânico e assento e encosto sincronizado, fixa no 

piso (para P.o. - pessoa obesa).
Encosto: estrutura interna em compensado com aproximadamente 
15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, 

densidade entre 45 e 55kg/m³ e espessura média de 60 mm, com 
capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em po-
lipropileno texturizado. o encosto deve possuir saliência para apoio 

lombar. dimensões aproximadas: 570 mm x 900 mm (extensão 
vertical x largura). altura do encosto em relação ao piso: 940 mm.
assento: estrutura interna em compensado com aproximadamente 
15 mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano flexível, 

densidade entre 50 e 55kg/m³ e espessura média de 65 mm, com 
capa de proteção e acabamento injetada na parte posterior em 
polipropileno texturizado. Possui sistema rebatível sincronizado 

automático do assento e encosto, através de 02 contrapesos em aço 
de 1” de diâmetro, localizado sob a espuma do assento. dimensões 
aproximadas: 490 mm x 460 mm x 450 mm (largura x profundida-

de x altura do piso).
laterais: em estrutura de chapa de aço estampada com espessura 
de 2,65 mm com 65 mm de largura. Estrutura em forma de “U”, 

também em chapa de aço estampada, nas partes superior e inferior 
com 3,35 mm de espessura. Na parte central, onde é fixada a guia 

de assento e encosto, chapa de aço de 4,5 mm de espessura. a 
estrutura das laterais é fechada com tampo em compensado, fixado 

através de pinos plásticos de encaixe rápido.
Braços: na parte superior das laterais, com alma de aço estrutural 
e revestido em poliuretano integral Skin texturizado. Dimensões: 

338 mm x 67 mm (comprimento x largura).
Prancheta: embutida na lateral da poltrona. Escamoteável com 
sistema anti-pânico e injetada em aBS texturizado estrutural. 

Suporte de giro injetado em liga de alumínio, fixado com buchas 
metálicas auto-expansíveis. o fechamento da prancheta é auxiliado 
por sistema de mola e por gravidade. dimensões: 344 mm x 298 

mm (largura x profundidade). a prancheta poderá tanto ser do lado 
direito, quanto do lado esquerdo da poltrona (definição quando do 

pedido de aquisição).
Pés: constituídos por tubo de aço oblongo de 30 mm x 90 mm, 

com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampado de 
2 mm de espessura, com largura total de 84 mm e comprimento de 

282 mm, furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si de 
245 mm. Estrutura metálica soldada pelo sistema MiG, acabamento 

em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento anti-
ferruginoso.

revestimento: laterais, assento e encosto tapeçadas em tecido 
crepe 100% poliéster, cor a definir.

Certificação: deverá ser apresentado, pelas empresas licitantes, 
laudo dimensional referente à NBr 9050:2015 – acESSiBilida-
dE a EdificaÇÕES, MoBiliário, ESPaÇoS E EQUiPaMENToS 

UrBaNoS.
 imagem ilustrativa. Marca/ModElo: TEcNo2000/coloGNE

8 r$ 
1.200,00 r$ 9.600,00

Valor global máximo do Grupo r$ 574.600,00

Endereço da contratada: rua Vereador décio de Paula, 101, no Município de 
formiga - MG, cEP 35574-825, Telefone/fax (61) 3248-3956 / (37) 3329-
1000, e-mail tecno2000@tecno2000.com.br/ brasilia@tecno2000.com.br.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.
foro: Belém.

Protocolo: 731218
extrato da Portaria nº 027/2021-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no art. 8º da resolução nº 
174 do cNMP e art. 31 da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo 027/2021 – MPPa-PJa, que se encontra à dispo-
sição na rua Santo antônio, nº 20, Bairro imperatriz, cEP 68365-000, anapu/Pa.
PorTaria nº 027/2021-MPPa-PJa
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aNaPU
assunto: acompanhar e garantir as ações dos órgãos públicos em relação a 
existência de abrigo para animais de rua Públicos ou Privados, bem como, 
a existência de projetos acerca da temática das carroças de tração animal 
e seus proprietários no município de anapu/Pa.
aliNE cUNHa da SilVa – Promotora de Justiça

Protocolo: 730728
Portaria iNQUÉrito ciViL 30/2021-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: 003076-025/2021.
iNVESTiGado: cEMiTÉrio ParQUE daS PalMEiraS lTda.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico E a colETiVidadE.
oBJETo: apurar os danos ambientais e as responsabilidades eventualmen-
te decorrentes dos fatos constantes no auto de infração aplicado à empresa 
cemitério Parque das Palmeiras lTda no ano de 2020 e referente ao pro-
cesso administrativo nº 2020/0000033111.
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: 730737
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Portaria iNQUÉrito ciViL 31/2021-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: 003077-025/2021.
iNVESTiGado: EMPrESa TracBEl S/a.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico E a colETiVidadE.
oBJETo: apurar os danos ambientais e as responsabilidades eventualmen-
te decorrentes dos fatos constantes no auto de infração aplicado à em-
presa Tracbel S/a no ano de 2020 referente ao processo administrativo nº 
2020/0000034336.
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: 730738
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria nº 018/2021-MP/4ºPJ/atM
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000187-803/2021, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
PorTaria nº 018/2021-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: tutela de interesse individual indisponível do adolescente c. r. P.
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – infância e Juventude de altamira.

Protocolo: 730731
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 03/2021-MP/3ªPJi.
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo dr. Ítalo costa dias, Promotor de Justiça Titular da 3ª PJ de itaituba, 
no bojo da Procedimento administrativo sob SiMP nº 004098-922/2020, 
torna pública a presente recomendação visando o respeito aos interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover.
rEcoMENdaÇÃo Nº 03/2021-MP/3ªPJi.
oriGEM: 3ª Promotoria de Justiça de itaituba.
oBJETiVo/fiNalidadE: recomendar ao Município de itaituba, que asse-
gure os direitos e garantias fundamentais da população infanto-juvenil de 
etnia Warao, detalhando as estratégias e ações realizadas na esfera da 
saúde, educação e assistência social.
dESTiNaTário (S): Prefeitura de itaituba, Secretaria de assistência So-
cial, Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Saúde.
Promotor de Justiça: Ítalo costa dias, Titular da 3ª Promotoria de Justiça 
da infância, Juventude, família, idoso e Pcd de itaituba/Pa.

Protocolo: 730733
Portaria iNQUÉrito ciViL 29/2021-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: 003075-025/2021.
iNVESTiGado: ra EMPrEENdiMENToS iMoBiliárioS lTda.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico E a colETiVidadE.
oBJETo: apurar os danos ambientais e as responsabilidades eventualmen-
te decorrentes dos fatos constantes no auto de infração aplicado à empresa 
ra Empreendimentos imobiliários lTda no ano de 2020 referente ao pro-
cesso administrativo nº 2020/0000033416.
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: 730726
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 004/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 050/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa a c 
NoGUEira ProdUÇÕES EirEli (cNPJ nº 97.551.177/0001-18)
objeto: registro de Preços para contratação de serviços de sonorização, 
iluminação e projeção e locação de materiais e equipamentos para eventos 
institucionais organizados pelo Ministério Público do Estado do Pará
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados:
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte

item loTE ii - ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS UNd
QTd 

Estima-
da 

Preço 
Unitário 

18

descrição: locação bens móveis
alUGUEl dE PraTicaVEiS

Praticável de aço fundido medindo 2m x 1 mt para montagem 
de palco ou arquibancada, com carpete preto e profissional para 

montagem e desmontagem.

diária 40 104,50

destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte

item loTE iii - ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS UNd QTd
Estimada 

Preço 
Unitário 

19

descrição: locação bens móveis
UNifila

Pedestal organizador com fita, sistema retrátil tendo 
tripla recepção de fita, em tubo metal 2”, base 340 mm e 

altura 1050 mm.

diária 20 57,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada: Tv. São Pedro, nº 280, bairro da campina, no mu-
nicípio de Belém – Pa, cEP: 66.023- 570, Telefone: (91) 99918-1990 / (91) 
98149-1778, e-mail: guto@cnproducoes.com/ cnproducoes@hotmail.com

Protocolo: 629728
Portaria Nº 1109/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a fiscalização das eleições suple-
mentares para escolha de prefeito municipal de Tomé-açu, no dia 7/11/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Naiara Vidal NoGUEira para auxi-
liar o promotor eleitoral ANTÔNIO MANOEL CARDOSO DIAS na fiscaliza-
ção do pleito municipal suplementar na cidade de Tomé-açu, nos dias 6 e 
7/11/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 08 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1123/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
16656/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça NaYara SaNToS NEGrÃo para, sem 
prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição do cargo da promotoria de justiça de Medicilândia, referentes 
aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0800036-88.2021.8.14.0072, dia 23/11/2021;
ii – processo nº 0800016-97.2021.8.14.0072, dia 24/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1126/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de oeiras do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
16226/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚNior para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, 
de atribuição do cargo da promotoria de justiça de oeiras do Pará, refe-
rentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0002964-37.2013.8.14.0036, dia 17/11/2021;
ii – processo nº 0800211-30.2020.8.14.0036, dia 18/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1128/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de direitos humanos, 
controle externo da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 14671/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça NILTON GURJÃO DAS CHAGAS para ofi-
ciar em conjunto com o promotor de justiça arNaldo cÉlio da coSTa 
aZEVEdo na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 19/10/2021, 
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referente aos autos do processo nº 0005436-38.2012.8.14.0006, de atri-
buição do 2º cargo da promotoria de justiça de direitos humanos, controle 
externo da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua, sem pre-
juízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1129/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Paragominas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 14450/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça NaYara SaNToS NEGrÃo para, sem 
prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de Paragominas, referentes 
aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0800896-91.2021.8.14.0039, dia 19/10/2021;
ii – processo nº 0001926-05.2018.8.14.0039, dia 21/10/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 730696
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 039/2021-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. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conse-
lho Nacional do Ministério Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 
007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar o interessado “ANÔ-
NiMo” e a todos quantos possam interessar, inclusive para efeito de even-
tual apresentação de recurso ao conselho Superior do Ministério Público, 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato 
SiMP nº 011673-031/2018.
Santarém-Pa, 18 de novembro de 2021.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 730822
Portaria Nº 0575/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr E aUToriZar 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de acordo 
com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, aos servidores do Ministério 
Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME ParcEla TriÊNio PErÍodo

134323/2021 JoSE arEMilToN alVES dE 
oliVEira 2ª 2013/2016 05/11 a 

04/12/2021

136095/2021 Maria do Socorro dE JESUS 
TEiXEira 1ª 2004/2007 17/11 a 

16/12/2021

 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: 730835
Portaria Nº 0573/2021-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:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo 
aNTErior NoVo PErÍodo

135298/2021 EWErToN alEXaNdrE 
caBral MEdEiroS 2020/2021 18/11 a 

17/12/2021 01 a 30/12/2021

135398/2021 Maria criSTiNa GoNcal-
VES dE SoUZa 2019/2020 01 a 

30/11/2021 01 a 30/09/2022

127576/2020 SaBriNa BraBo dE araUJo 
carValHo 2019/2020 27/11 a 

13/12/2020
18/02 a 

06/03/2021

135300/2021 SilVio claUdiNo MENdES 
da SilVa 2020/2021 16/11 a 

15/12/2021 01 a 30/09/2022

135868/2021 SiMoNE dE NaZarE BraGa 
diaS 2019/2020 01 a 

30/11/2021
16/11 a 

15/12/2021

135562/2021 WaNdErlEY SENa doS 
SaNToS 2020/2021 19/11 a 

18/12/2021
18/11 a 

17/12/2021

 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: 730827

Portaria Nº 0574/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio Nº dE 
diaS PErÍodo

121648/2020 alESSaNdra cHaVES da SilVa 2019/2020 14 13 a 
26/10/2020

123560/2021 aNdrEa Mara ciccio 2019/2020 11 20 a 
30/09/2021

127295/2020 BrUNo fiGUEirEdo PaNToJa dE 
MiraNda 2016/2017 06 07 a 

12/01/2021

135881/2021 carMEN lUcia PiNHEiro da SilVa 2018/2019 06 22 a 
27/11/2021

118742/2021 Gracilda lEao doS SaNToS diaS 2019/2020 30 05/07 a 
03/08/2021

136144/2021 JoZiMo aZEVEdo BoTElHo 2020/2021 16 04 a 
19/12/2021

135235/2021 Mario lUciaNo dE BarroS fiMa 2020/2021 30 16/11 a 
15/12/2021

135424/2021 MaYSa GUalBErTo SaNToS 2020/2021 30 08/11 a 
07/12/2021

135712/2021 Naiara THaiS GUrGEl MaGalHaES 
airES 2020/2021 30 16/11 a 

15/12/2021

126723/2020 PaUliaNE SaNToS da SilVa 
SaNTaNa 2019/2020 30 06/01 a 

04/02/2021

133223/2021 ricardo JoSE caBral dE car-
ValHo 2019/2020 20 29/11 a 

18/12/2021

123319/2021 rodriGo roSa dE SoUZa 2019/2020 12 27/08 a 
07/09/2021

135555/2021 rodriGo roSa dE SoUZa 2020/2021 30 18/11 a 
17/12/2021

117712/2020 rUi oliVEira SaNToS 2013/2014 06 05 a 
10/10/2020

117712/2020 rUi oliVEira SaNToS 2019/2020 13 11 a 
23/10/2020

123620/2020 SaloMao doNaTo dE araUJo NETo 2019/2020 30 03/11 a 
02/12/2020

135165/2021 SaNdra Maria doS SaNToS 
PiNHEiro 2020/2021 30 20/09 a 

19/10/2021

 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: 730828
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 047/2021-MP/6JMaB
a 6ª 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° 000507-940/2021 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 047/2021-MP/6PJMaB
Envolvido: Município de Marabá, Hospital Materno infantil de Marabá (HMi).
Assunto: Acompanhar e fiscalizar políticas públicas visando a implemen-
tação do parto humanizado no Hospital Materno infantil (HMi) de Marabá.
Mayanna Silva de Souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 730830
Portaria iNQUÉrito ciViL 32/2021-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: 003078-025/2021.
iNVESTiGado: EMPrESa aGro-cENTEr iaNETaMa coMÉrcio dE adU-
BoS E fErraGENS lTda
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico E a colETiVidadE.
oBJETo: apurar os danos ambientais e as responsabilidades eventualmen-
te decorrentes dos fatos constantes no auto de infração aplicado à empresa 
agro - center ianetama comércio de adubos e ferragens lTda no ano de 
2020 referente ao processo administrativo nº 2020/0000032981.
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: 730831
Portaria Nº 0577/2021-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,
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r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

118629/2021 adrYEllY BorGES dE 
alENcar 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

124727/2020 aMaNda SilVia SilVa 
SoUZa NoGUEira 2019/2020 01 a 

30/10/2020 16/10/2020 15

119984/2021 aMaNda SoUZa loPES 2019/2020 23/06 a 
22/07/2021 05/07/2021 18

130788/2021 aNdrEa Mara ciccio 2019/2020 20 a 
30/09/2021 29/09/2021 02

116279/2020 aNiZE ElaiNE da SilVa 
MacHado 2019/2020 22/07 a 

20/08/2020 04/08/2020 17

119214/2021 aNToNiETa VaZ PiNTo 
EMidio 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

107855/2021 arY orlaNdo SoUZa 
dE oliVEira 2020/2021 01 a 

30/03/2021 09/03/2021 22

135606/2021 caMila fiGUEirEdo 
cHaVES dElGado 2019/2020 03/11 a 

02/12/2021 11/11/2021 22

135655/2021 claYToN aNdradE 
diaS 2020/2021 08/11 a 

07/12/2021 08/11/2021 30

135497/2021 cora coraliNa alVES 
rEiS dE SoUSa 2020/2021 03 a 

22/11/2021 10/11/2021 13

122635/2021 coSME loBaTo 
cordEiro 2020/2021 27/07 a 

25/08/2021 02/08/2021 24

107935/2021 criSTiNa XaViEr dE 
caSTro 2019/2020 18/02 a 

19/03/2021 05/03/2021 15

135616/2021 EdEMilSoN roBErTo 
raMalHo dE SoUSa 2020/2021 16/11 a 

15/12/2021 16/11/2021 30

114682/2021 ElaYNE cHriSTiNa 
oliVEira PaNToJa 2020/2021 07/06 a 

06/07/2021 07/06/2021 30

109854/2021 EliETE BaTiSTa dE 
oliVEira 2020/2021 01 a 

30/09/2021 01/09/2021 30

121352/2021 EllEN da coSTa VaZ 2020/2021 01 a 
30/07/2021 16/07/2021 15

119467/2021 fErNaNda GoNcalVES 
dE araUJo 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

14344/2021 
(SiP)

Gracilda lEao doS 
SaNToS diaS 2019/2020 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

114119/2021 HUGo TEiXEira 
rESENdE 2020/2021 21/06 a 

20/07/2021 21/06/2021 30

136146/2021 lariSSa PaUliNa 
SoUZa PiNHEiro 2020/2021 03/11 a 

02/12/2021 16/11/2021 17

121149/2021 lorENa MESQUiTa 
SilVa ViaNa 2020/2021 19/07 a 

17/08/2021 19/07/2021 30

120088/2021 MarcElo faGUNdES 
dE MoraES 2020/2021 02 a 

31/08/2021 02/08/2021 30

135627/2021 Maria fraNciSca doS 
SaNToS dE BarroS 2019/2020 26/10 a 

24/11/2021 11/11/2021 14

105857/2021 MaX alESSaNdro 
MoNTEiro MiraNda 2019/2020 01 a 

30/03/2021 01/03/2021 30

102744/2021 PaUliaNE SaNToS da 
SilVa SaNTaNa 2019/2020 06/01 a 

04/02/2021 22/01/2021 14

122658/2020 PaUlo aNdrE rocHa 
MENdES 2019/2020 03/08 a 

01/09/2020 03/08/2020 30

135775/2021 roBErTo carloS 
SoarES fiGUEirEdo 2020/2021 03/11 a 

02/12/2021 12/11/2021 21

114628/2021 rodriGo liMa caMPoS 
do ValE 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

109730/2021 SaNdErSoN MoroTE 
do NaSciMENTo 2020/2021 01 a 

30/03/2021 01/03/2021 30

 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: 730832
extrato da Portaria nº 069/2021 – Procedimento Preparatório 
nº 000013-151/2021
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do Pa-
TriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE oliVEi-
ra BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração de Procedimento Preparatório nº 
000013-151/2021 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na rua 
João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 069/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar o suposto exercício indevido de outra atividade remunerada 
por parte da servidora da UEPa Maria Josevett almeida Miranda, em clara 
violação ao Estatuto da Universidade do Estado do Pará.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 730805

extrato da Portaria nº 068/2021 – Procedimento Preparatório 
nº 000406-151/2020
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000406-151/2020 que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 068/2021-MP/6ºPJdPPMa
Objeto: Apura especificamente suposta percepção indevida da gratificação do 
regime de trabalho em Tempo integral com dedicação Exclusiva (TidE) por 
parte da servidora da Universidade do Estado do Pará (UEPa) d. r. M. da c.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 730793
Portaria Nº 0580/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

121533/2021 acYr roGErio rodri-
GUES dE PaiVa 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

115204/2021 adEliNo loUrENco 
NETo 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

115958/2020 afraNia aliNE BarBo-
Sa dE alMEida liNS 2019/2020 03/08 a 

01/09/2020 03/08/2020 30

118361/2021 alaN JoSE dE SoUZa 
liMa 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

121345/2021 alEXaNdrE BriTo 
cardiaS JUNior 2020/2021 01 a 

30/07/2021 19/07/2021 12

118551/2021 alicE do Socorro do 
NaSciMENTo BaHia 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

122108/2020 alZira PiNTo frEiTaS 2019/2020 01 a 
30/10/2020 01/10/2020 30

110754/2021 aMaNda BorGES dE 
oliVEira 2020/2021 01 a 

30/05/2021 01/05/2021 30

126550/2020 aNToNio SErGio dE 
oliVEira aMaral 2019/2020 02/11 a 

01/12/2020 07/11/2020 25

110724/2021 caMila THiErS 
MacHado 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 03/05/2021 30

127114/2020 carloS ViNiciUS rEiS 
doS SaNToS 2019/2020 19/11 a 

18/12/2020 19/11/2020 30

110939/2021 daNiEli SilVa GoMES 2020/2021 03/05 a 
01/06/2021 03/05/2021 30

118925/2021 EdEr arTUr MaUES 
da SilVa 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

115727/2020 HElio rodriGUES 
lEMoS 2019/2020 05/08 a 

03/09/2020 05/08/2020 30

119202/2021 JoaNa lira liMa 2020/2021 02 a 
31/08/2021 02/08/2021 30

123148/2020 KEllEN criSTiNa dE 
JESUS frEiTaS TEiXEira 2019/2020 01 a 

30/11/2020 01/11/2020 30

111419/2021 KEllEN criSTiNa dE 
JESUS frEiTaS TEiXEira 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

107237/2021 lEoNardo foNSEca 
MarrUaZ da SilVa 2020/2021 01 a 

30/03/2021 01/03/2021 30

116344/2020 lUcia Maria alVES 
TEiXEira coSTa 2019/2020 20/07 a 

18/08/2020 03/08/2020 16

118929/2021 lUcirENE Maia da 
SilVa 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

119951/2021 Maria aParEcida 
fErrEira SilVa 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

124257/2020 Maria lUcilENE da 
coSTa 2019/2020 02/11 a 

01/12/2020 02/11/2020 30

109073/2021 MarlY PaiXao alEiXo 
doS rEiS 2020/2021 01 a 

30/04/2021 01/04/2021 30

134168/2021 MaUro caValcaNTi 
SiMao lUiZ 2020/2021 18/10 a 

06/11/2021 28/10/2021 10

109440/2021 PaUlo SErGio BaSToS 
dE alMEida 2020/2021 01 a 

30/04/2021 01/04/2021 30

118784/2021 riTa dE caSSia cor-
rEa loBaTo PiNTo 2020/2021 06/07 a 

04/08/2021 06/07/2021 30

114669/2021 Sara coElHo da 
SilVa 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

121988/2021 SHYrlEaNE PiNHEiro 
corrEa 2020/2021 05/08 a 

03/09/2021 05/08/2021 30
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117985/2021 SidNEY MaSaHarU 
MaTSUNaGa 2020/2021 07/06 a 

06/07/2021 18/06/2021 19

115390/2020 THaliTa MarroN 
doNZa 2019/2020 01 a 

30/07/2020 20/07/2020 11

118132/2020 ViViaN raQUEl Sar-
MENTo coSTa 2019/2020 03/02 a 

03/03/2020 03/02/2020 30

119128/2021 YUri BiTTENcoUrT 
loUrEiro 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 BElÉM, 18 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 730852
republicada por incorreção no d.o.e. de 19 de novembro de 2021
Portaria Nº 3075/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a lei nº 12.990/2014, de 09 de junho de 2014, re-
servou percentual mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas aos can-
didatos que se autodeclararem negros ou pardos, nos concursos públicos 
para provimento de cargos efetivos e empregos públicos;
coNSidEraNdo que o conselho Nacional do Ministério Público instituiu, 
por intermédio da resolução nº 170/cNMP, de 13 de junho de 2017, a re-
serva aos negros do mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
nos concursos públicos para provimento de cargos do conselho Nacional do 
Ministério Público e do Ministério Público brasileiro, bem como de ingresso 
na carreira de membros dos órgãos enumerados no art. 128, incisos i e ii, 
da constituição federal;
coNSidEraNdo a recomendação nº 40, de 09 de agosto de 2019, através 
da qual o conselho Nacional do Ministério Público recomenda a criação de 
órgãos especializados na promoção da igualdade étnico-racial, a inclusão 
do tema em editais de concursos e o incentivo à formação inicial e conti-
nuada sobre o assunto;
coNSidEraNdo que o Ministério Público do Estado do Pará, no intuito de 
criar mecanismos para implementação de ações afirmativas, por intermédio 
da resolução nº 04/2021-cPJ, de 04 de abril de 2019, alterou a resolução 
n° 031/2013-cPJ, de 5 de dezembro de 2013, para estabelecer cotas para o 
ingresso de quilombolas na seleção de estágio no âmbito desta instituição;
coNSidEraNdo a recente reestruturação dos centros de apoio operacio-
nal do Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da resolução nº 
04/2021-cPJ, de 05 de agosto de 2021, ocasião em que, dentre outras medi-
das, foi criado o Núcleo de promoção da igualdade Étnico-racional (NiErac);
CONSIDERANDO que o Processo Seletivo Simplificado é um tipo de seleção 
pública que comporta a inserção de disposições que venham ao encontro 
das normativas que tratam de ações afirmativas;
CONSIDERANDO a regulamentação do procedimento de Heteroidentificação 
complementar à autodeclaração dos candidatos negros, amparada 
na PorTaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão;
coNSidEraNdo a deliberação quanto à inclusão de cotas raciais na realização do 
1º Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos dos ofícios nº 001/2021-MP/co1ºPSS, de 
15/09/2021 e nº 003/2021-MP/co1ºPSS, de 27/09/2021, protocolizados 
no SiP sob os nºs 13651/2021 e 14283/2021, respectivamente,
r E S o l V E:
i - dESiGNar os membros abaixo discriminados para, sem prejuízo de 
suas atribuições, comporem as Comissões de Heteroidentificação, a contar 
de 21/09/2021, até ulterior deliberação:
comissão ordinária
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo;
daNiElla Maria doS SaNToS diaS;
rEGiNa lUiZa TaVEira da SilVa.
comissão recursal
GÉrSoN daNiEl SilVa da SilVEira;
lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa;
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra.
ii - dESiGNar a servidora HEloÍSa HElENa fEio raMoS para, sem preju-
ízo de suas atribuições, enquanto representante do Sindicato dos Servido-
res do Ministério Público do Estado do Pará - SiSEMPPa, integrar, na condi-
ção de suplente, a Comissão Ordinária de Heteroidentificação, a contar de 
29/09/2021, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 24 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
republicada por incorreção no d.o.E. de 18 de novembro de 2021
Portaria Nº 3776/2021-MP/PGJ
Estabelece as medidas de racionalização e efetividade do gasto público e 
cria a comissão Especial de Monitoramento e avaliação de Gastos no Mi-
nistério Público do Estado do Pará
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 conti-
nuidade 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 servido-
res 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 recursos Humanos poderá elaborar diagnósti-
co anual das lotações com o objetivo de subsidiar a administração Superior 
do Ministério Público, quanto ao possível 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 contro-
le 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 inspecionará diariamente 
os ambientes, a fim de verificar o cumprimento das disposições 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 
contratos de natureza continuada e de aluguel de imóveis, buscará junto 
às contratadas, 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 quadrimestralmente 
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.
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•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, planilhas, demonstrativos, entre outros documen-
tos necessários para realização 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 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.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 04 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
republicada por incorreção no d.o.E. de 19 de novembro de 2021
Portaria Nº 4016/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 147/2021-MP/cao/cidadania, de 
19/07/2021, protocolizado no “SiP” sob o nº 10824/2021, em 30/07/2021;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 004/2021-cPJ, de 05/08/2021, 
republicada no d.o.E. de 02/09/2021 por incorreção no d.o.E. de 
27/08/2021, que reestruturou os centros de apoio operacional (caos),
r E S o l V E:
i - dESiGNar os membros abaixo discriminados para, sem prejuízo de 
suas atribuições, comporem os seguintes grupos de trabalho, comitês e co-
missões, dentre outros, a contar de 21/10/2021, até ulterior deliberação:
comissão de Trabalho da Equipe de avaliação e acompanhamento das Me-
didas Terapêuticas aplicáveis às Pessoas com Transtorno Mental em Confli-
to com a lei - EaS/SESP (SESPa)
Mariela corrêa Hage - Titular
laércio Guilhermino de abreu - Suplente
fórum Perinatal (SESPa)
ioná Silva de Sousa Nunes - Titular
Tatiana ferreira Granhen - Suplente
câmara Técnica Estadual de Transplante de rim (cTETr)
Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos - Titular
João Batista de araújo cavaleiro de Macedo Júnior - Suplente
comitê Estadual de Educação em direitos Humanos (SEJUdH)
Ângela Maria Balieiro Queiroz - Titular
Nadilson Portilho Gomes - Suplente
câmara Técnica da Mulher
Ângela Maria Balieiro Queiroz - Titular
Vyllya costa Barra Sereni - Suplente
ii - rEVoGar, a contar de 21/10/2021, as designações em contrário.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 16 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 4120/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XXi, alí-
nea “f”, da lei complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, e
considerando que é dever precípuo do gestor público ordenar providências 
para boa execução da despesa pública, cumprimento dos prazos legais e 
composição dos demonstrativos e relatórios de prestação de contas conse-
quentes ao encerramento do ano fiscal em curso;
r E S o l V E:
art. 1º Todas as unidades administrativas deverão realizar ações para 
otimização da execução orçamentária e financeira até o encerramento do 
exercício financeiro de 2021, a partir das diretrizes desta PORTARIA.
art. 2° o cronograma de atividades, contendo as datas-limite a serem 
observadas na execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, 
constitui o anexo i deste ato.
•1º As diretorias, setores e demais unidades responsáveis pela administra-
ção financeira, contábil e patrimonial, controle interno, licitação, gestão de 
contratos, planejamento e orçamento deverão adotar as providências ope-
racionais necessárias ao fiel cumprimento dos procedimentos e dos prazos 
fixados no cronograma de que trata o caput deste artigo.
•2º O não cumprimento dos procedimentos e das datas-limite a que se re-
fere o caput implicará a omissão de dever funcional, sujeitando o causador 
à aplicação das penalidades previstas em lei.
art. 3º fica estabelecida a data de 03 de dezembro de 2021 como o último 
dia para movimentação de processos ao departamento financeiro para 
emissão de Nota de Empenho (NE).
Art. 4º Os fiscais ou responsáveis pelo atesto dos serviços prestados e das 
mercadorias entregues deverão atentar para que as notas fiscais/faturas 
sejam protocolizadas até as 17h do dia 15 de dezembro de 2021, para fins 
de pagamento, tempo hábil para análise e verificação da regularidade fiscal 
e trabalhista, bem como para conferência da despesa no intuito de que a 
quitação ocorra ainda no exercício financeiro de 2021.
1º O encaminhamento das notas fiscais/fatura para inscrição de restos a 
pagar deverá ocorrer até a data de 17/12/2021, via GEdoc até às 17h, 
observando-se, obrigatoriamente, o art. 9° da presente PorTaria.
•2º O fluxo natural para pagamento das notas fiscais/faturas é: GEDOC -> 

departamento financeiro.
Art. 5º Os fiscais de contratos e responsáveis deverão certificar-se da exis-
tência de saldo de contrato e de empenho que resguarde o pagamento de 
todas as notas fiscais/faturas do exercício, com vistas a evitar que despe-
sas indevidamente processadas em 2021 sejam pagas como despesas de 
Exercícios anteriores (dEas), comprometendo o orçamento do exercício 
seguinte, assim como observando que a documentação de regularidade 
fiscal e trabalhista esteja completa.
•1º A inexistência de saldo de contrato/empenho acarretará o não paga-
mento da despesa no exercício de 2021.
•2º Para melhor acompanhamento do desembolso dos contratos, os depar-
tamentos deverão realizar levantamento dos contratos sob a sua gerência, 
mediante a utilização do modelo constante do anexo ii deste ato, encami-
nhando-o à Gestão de contratos até 30 de novembro de 2021.
•3º Os diretores de departamento deverão monitorar, junto aos fiscais dos 
contratos, o levantamento de que trata o caput, a apresentação de notas 
fiscais para pagamento e o cumprimento dos prazos oficiais.
art. 6º Poderão ser pagas como despesas de exercícios anteriores (dEas) 
aquelas devidamente reconhecidas pela autoridade competente.
•1º Os empenhos e os pagamentos à conta de despesas de exercícios 
anteriores somente poderão ser realizados quando houver processo forma-
lizado, contendo, nesta sequência, os seguintes elementos:
I – reconhecimento expresso pelos fiscais ou responsáveis pelo atesto dos 
serviços prestados e das mercadorias entregues;
ii - manifestação técnica, exarada pela assessoria de Planejamento e pelo de-
partamento financeiro, sobre o cumprimento dos requisitos necessários ao em-
penho e o pagamento da dívida à conta de despesas de exercícios anteriores; e
iii – reconhecimento e autorização expressa da autoridade competente 
para que se efetue o empenho e o pagamento da dívida à conta de despe-
sas de exercícios anteriores.
•2º Havendo dúvida fundada sobre a legalidade do empenho e/ou do pa-
gamento à conta de despesas de exercícios anteriores, ou mesmo sobre 
a incidência da prescrição, o Procurador-Geral de Justiça deverá solicitar 
manifestação prévia de sua consultoria jurídica.
•3º a comissão de controle interno realizará auditoria nos processos de 
despesas de exercícios anteriores e nos de inscrição de restos a pagar, no 
cumprimento do art. 1° da PorTaria n° 7.558/2014 – MP/PGJ, tendo por 
base para desempenho de suas atividades os normativos de auditoria interna.
•4º O processo de que trata o § 1º deverá ficar arquivado no Órgão ou 
Entidade, à disposição dos órgãos de controle interno e externo.
•5º Na realização de empenhos para pagamentos de despesas de exercícios 
anteriores deverão ser observadas, além das disponibilidades orçamentárias, 
os limites financeiros impostos pela programação financeira do governo.
Art. 7º Para fins de fechamento do balancete do mês de dezembro e do ba-
lanço anual, deverá ser constituída uma comissão específica para proceder, 
até o dia 03 de dezembro de 2021, aos inventários do estoque e do acervo 
mobiliário existente na instituição.
art. 8º os empenhos referentes a adiantamentos (diárias e suprimentos de 
fundos) deverão ser liquidados e pagos dentro do exercício a ser encerra-
do, não podendo ser inscritos em “restos a Pagar”.
•1º As solicitações de diárias deverão ser protocolizadas no Sistema GE-
doc até às 17 horas do dia 30 de novembro de 2021. após essa data, 
o referido sistema será fechado para solicitações de diárias destinadas a 
deslocamentos no exercício de 2021.
•2º Excepcionam-se os prazos constantes na PorTaria nº 47/2017-MP/
PGJ os pedidos de deslocamentos para o mês de janeiro de 2022.
•3º As solicitações de suprimentos de fundos deverão ser protocolizadas até 
as 17 horas do dia 25 de novembro de 2021. O uso desses suprimentos fica 
restrito ao período de 01 até 17/12/2021. após essa data, as solicitações 
serão arquivadas, por não haver tempo hábil de processamento da despesa.
art. 9º Para observância do regime de competência da despesa, somen-
te deverão ser efetivamente realizadas no exercício financeiro vigente, as 
parcelas dos contratos e convênios com conclusão prevista ou que se en-
contrem em fase de verificação do direito adquirido pelo credor até 31 de 
dezembro de 2021.
art. 10º. Em obediência ao princípio da anualidade, a comissão de Ges-
tão de contratos e convênios deverá encaminhar à assessoria de Plane-
jamento, no mês de janeiro de 2022, formulário devidamente preenchido 
referente aos contratos institucionais, constante no anexo iii deste ato, 
os quais tenham vigência superior ao dia 31/12/2021, para classificação 
orçamentária e indicação da disponibilidade orçamentário-financeira relati-
vamente à lei orçamentária anual de 2022.
art. 11. as despesas continuadas e contratadas em exercícios anteriores 
deverão ser empenhadas no início do exercício financeiro de 2022 em suas 
respectivas dotações orçamentárias. após averiguada todas as formalida-
des legais para execução da despesa, a unidade responsável pelo objeto 
da contratação encaminhará à assessoria de Planejamento, quadrimestral-
mente, informações quanto aos valores a serem empenhados, conforme 
anexo iV, observando a vigência do instrumento contratual
art. 12. Para recepcionar a entrega, em caráter excepcional, de bens e 
serviços durante o período de recesso institucional, bem como para realizar 
outras diligências relacionadas ao fluxo de tramitação dos processos, cada 
departamento e demais unidades administrativas envolvidas deverão fixar 
escala de trabalho, mantendo servidores em regime de plantão, a fim de 
que não haja descontinuidade dos processos burocráticos da realização da 
despesa pública pertinente ao exercício de 2021.
Parágrafo único.  Para os fins do que trata o caput deste artigo, as unidades 
administrativas deverão encaminhar as respectivas escalas de plantão à 
Subprocuradora-Geral de Justiça para a área Técnico-administrativa, até o 
dia 30 de novembro de 2021.
art. 13. as situações excepcionais serão submetidas à análise da Procurado-
ria-Geral de Justiça.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 19 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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aNeXo i
aNeXo i – croNoGraMa de atiVidades do eNcerraMeNto 

do eXercÍcio de 2021

aTiVidadE daTa liMiTE rESPoNSáVEl

Solicitações de suprimentos de fundos – Sistema GEdoc 25/11/2021 
– 17h Servidores

Solicitações de diárias – Sistema GEdoc 30/11/2021 
– 17h Membros e servidores

data-limite para encaminhamento à Subprocuradoria-
Geral de Justiça-Ta da escala de plantão das unidades 

administrativas que trabalharão no recesso institucional (17 
à 31/12/2021 e de 1º à 07/01/2022).

30/11/2021 Unidades administrativas

atualização dos dados dos contratos institucionais 
(aNEXo ii) 30/11/2021 fiscais dos contratos / diretores 

de departamento
data limite para entrada de solicitação de empenho no 

departamento financeiro (exceto Pessoal e Encargos e o 
custeio da folha de pagamento)

03/12/2021 departamento financeiro

constituição de comissão de inventários de estoque e do 
acervo mobiliário 03/12/2021 departamento de adminis-

tração
Data-limite para apresentação das notas fiscais/faturas ao 

departamento financeiro para pagamento (fornecedores de 
bens e serviços e contratos do MPE)

15/12/2021 Acompanhamento dos fiscais ou 
responsáveis pelo atesto

data limite para entrada de solicitação de inscrição de 
restos a Pagar no departamento financeiro 17/12/2021 departamento financeiro

levantamento de contratos institucionais para atesto da 
disponibilidade orçamentário-financeira – ANEXO III Janeiro/2022 comissão de Gestão de 

contratos
levantamento de necessidade de empenhos de contratos 

institucionais (QdQQ) – aNEXo iV
Janeiro/ abril/ 
agosto/ 2022

Órgãos e Unidades adminis-
trativas

 

aNeXo ii
aNeXo ii – LeVaNtaMeNto de coNtratos – eXercÍcio de 2021

Nº con-
trato Empresa Vigên-

cia renovação
 

Nº 
NE

Valor do 
empe-
nho

Valor 
pago

Valor a 
ser anula-

do ou 
reforçado

oBS.

   Sim Não      
          
          

 
aNeXo iii

aNeXo iii – ratiFicaÇÃo de disPoNiBiLidade 
orÇaMeNtÁria - 2022

coMiSSÃo dE GESTÃo dE coNTraToS E coNVÊNioS aSPlaN  

Nº 
(Ta) 
coN-

TraTo/
arP

Vi-
GÊN-
cia

forNEcE-
dor

oB-
JE-
To

claSSificaÇÃo orÇaMEN-
Tária

diSPoNiBilidadE orÇa-
MENTária  

fUN-
cioNal 

ProGraMá-
Tica

ElE-
MEN-
To

foN-
TE

Valor 
diSPoNÍ-

VEl
daTa aSSi-

NaTUra

 

 

          
 
 

           
 

aNeXo iV
aNeXo iV – soLicitaÇÃo de eMPeNHos dos coNtratos - 2022

Nº 
(Ta) 
coN-

TraTo/
arP

Vi-
GÊN-
cia

forNE-
cEdor

Nº NE a SEr 
rEforÇada

a EMPENHar oBSErVaÇÃo
 
 

MÊS Valor   

    

JaN  

Valor rEfErENTE ao 
1º QUadriMESTE oU 

ViGÊNcia do iNSTrU-
MENTo coNTraTUal

 

Mai  

Valor rEfErENTE ao 
2º QUadriMESTE oU 

ViGÊNcia do iNSTrU-
MENTo coNTraTUal

 

SET  

Valor rEfErENTE ao 
3º QUadriMESTE oU 

ViGÊNcia do iNSTrU-
MENTo coNTraTUal

 

Protocolo: 731107
Portaria Nº 4098/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 18, inciso V, da lei complementar nº 57, 
de 6 de julho de 2006,
coNSidEraNdo a existência de diversos normativos nacionais e inter-
nacionais que tratam da necessidade de sistematizar as estratégias de 
enfrentamento da corrupção;

coNSdEraNdo que o conselho Nacional do Ministério Público instituiu, 
por meio da PorTaria cNMP-PrESi nº. 120, de 13 de agosto de 2019, o 
Programa de integridade do cNMP;
coNSidEraNdo ainda que o conselho Nacional do Ministério Público instituiu, 
por meio da PorTaria cNMP-PrESi nº. 60, de 05 de maio de 2021, Grupo 
de Trabalho destinado à elaboração de estudos visando ao desenvolvimento 
de programas de integridade e compliance no âmbito do Ministério Público 
brasileiro, e que vários Ministérios Públicos Estaduais já aderiram à iniciativa, 
implementando seus programas de integridade institucional;
coNSidEraNdo os resultados do Ministério Público do Estado do Pará no 
relatório de diagnóstico do Programa Nacional de Prevenção à corrupção 
– PNPC, via sistema e-Prevenção, em que se verificou que o MPPA apre-
senta baixo grau de aderência às boas práticas de prevenção à fraude e à 
corrupção, estando, por isso, mais suscetível às suas ocorrências;
coNSidEraNdo a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos internos do MPPa 
de correção preventiva e repressiva de práticas de corrupção, fraudes, irregulari-
dades e/ou desvios éticos e de conduta, bem como a necessidade de sistematizar 
esforços para estimular e fortalecer os mecanismos anticorrupção;
coNSidEraNdo que não se trata da criação de novo instrumento geren-
cial, mas de identificar e sistematizar as estruturas internas de gestão 
já existentes, aperfeiçoando-as, quando necessárias, e propondo outros 
mecanismos de mitigação de riscos e que reflitam em condutas ainda mais 
íntegras por parte dos membros, servidores e colaboradores;
coNSidEraNdo a importância de fomentar boas práticas, divulgar inter-
namente a cultura da eticidade, moralidade, transparência, conformidade 
às leis, minimizando riscos de fraudes e propiciando um clima organizacio-
nal favorável à governança institucional;
coNSidEraNdo o alinhamento da temática integridade com as perspectivas 
e objetivos do Planejamento Estratégico institucional do MPPa – 2021/2029 
e do Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público – 2020/2022;
r E S o l V E:
art. 1º fica instituído o Programa de integridade institucional no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, com o objetivo de adotar pro-
cedimentos de padronização da estrutura de fluxos e monitoramento de 
conformação da gestão da integridade pública.
Parágrafo único: a instituição do Programa de integridade institucional 
exprime o compromisso da administração Superior no alinhamento de va-
lores e princípios constantes no Planejamento Estratégico Nacional – PEN 
(2020/2022) e no Planejamento Estratégico institucional – PEi (2021-
2029) deste Ministério Público do Estado do Pará.
art. 2º São diretrizes do Programa de integridade:
i – alinhamento ao Planejamento Estratégico para a manutenção de uma 
estrutura de governança compatível com um ambiente de integridade, 
conformidade e de conduta ética, regendo-se pelos princípios da boa-fé, 
honestidade, fidelidade ao interesse público, impessoalidade, dignidade 
e decoro no exercício de suas funções, lealdade às instituições, cortesia, 
transparência e eficiência;
ii – Promoção e disseminação dos valores institucionais;
iii – Valorização dos procedimentos, instrumentos e mecanismos de con-
trole, com ênfase no incremento contínuo da transparência pública, na 
conformidade dos processos à legislação e regulamentações às quais a 
instituição está sujeita, na avaliação de riscos, na adoção de medidas es-
tratégicas preventivas e no monitoramento contínuo dos processos;
iV – disseminação da cultura de integridade, com a adoção de mecanis-
mos de conscientização e engajamento dos integrantes da instituição, da 
sociedade civil e dos entes públicos municipais e estaduais.
art. 3º São objetivos do Programa de integridade:
i – contribuir para o aprimoramento da estrutura de governança pública, 
riscos e controle;
ii – fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública;
iii– fortalecer e disseminar os valores institucionais, estimulando o com-
portamento íntegro e probo dos integrantes da instituição;
iV – Sistematizar práticas relacionadas à gestão de riscos e aos controles internos;
V – desenvolver mecanismos contínuos de monitoramento das atividades 
desenvolvidas pelas unidades administrativas, possibilitando a detecção tem-
pestiva de riscos e de eventuais atos ilícitos praticados contra a administração 
pública, com a implementação de medidas corretivas e repressivas;
Vi – fomentar a cultura de controle interno, proporcionando condições e 
ferramentas voltadas à capacitação dos integrantes para o uso de estraté-
gias específicas que visem à conformidade.
Vii – fortalecer os mecanismos de comunicação, monitoramento, controle 
e auditoria, assegurando o atendimento, por parte das diversas unidades 
administrativas, das recomendações e solicitações dos órgãos de controle 
interno e externo;
Viii – incentivar a transparência pública, a prestação de contas e a res-
ponsabilização dos agentes públicos, assegurando a aplicação eficiente dos 
recursos orçamentários;
iX –  adotar medidas de prevenção e, quando necessário, de responsabi-
lização de pessoas físicas e jurídicas, bem como agentes públicos que não 
mantiverem conduta ética e em conformidade com a legislação;
art. 4º fica instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, 
comissão de integridade para implantação do programa, composta por 
membros e servidores integrantes de diversas áreas da administração.
•1º Os integrantes da Comissão de Integridade serão designados por ato 
do Procurador-Geral de Justiça.
•2º Um dos integrantes da Comissão exercerá a função de coordenador.
•3º Os membros e servidores integrantes da Comissão não receberão re-
muneração e desempenharão suas atividades administrativas ou jurisdi-
cionais sem prejuízo.
•4º A critério da coordenação da Comissão de Integridade, poderão ser 
convocados membros e servidores para auxiliarem nos trabalhos.
•5º A Comissão será responsável pela elaboração do Código de Ética e 
conduta do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 5º compete a comissão de integridade:
i – Estabelecer o Plano de integridade;
ii – Monitorar as ações relacionadas ao Programa de integridade e, priori-
tariamente, de forma sistemática, acompanhar a gestão de riscos;
iii – orientar e apoiar as unidades administrativas na implementação do 
Programa de integridade;
iV – Promover treinamento, capacitação e suporte teórico e metodológico;
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V – Solicitar auditorias de monitoramento e auditorias baseadas em riscos.
•1º A Comissão de Integridade se reunirá mensalmente em caráter ordiná-
rio, e extraordinariamente toda vez que houver solicitação.
art. 6º a fase de análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema 
da integridade será desenvolvida por representante de cada unidade mi-
nisterial, que terá a incumbência de identificar os riscos e transmitir à 
comissão todos os dados e informações.
art. 7º os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 8º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 18 de novembro de 2021, 19 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 731136
Portaria Nº 4123/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato - SiMP N.º 002098-009/2021,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl Bra-
Ga BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar todas as 
medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo investigar, requisitar 
diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notificações 
e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações e es-
clarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que deferi-
das pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, 
com a propositura de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em 
todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim 
entender, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes 
envolvidas, conforme o previsto na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 19 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 731132
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº. da ata de registro de Preços: 061/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 046/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SErra MoBilE 
iNdÚSTria E coMÉrcio lTda (cNPJ/Mf nº 07.875.146/0001-20).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE PolTroNa TiPo UNiVErSiTária.
data da assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 22/11/2021 a 22/11/2022.
Preços registrados: 

Lote iV - PoLtroNa UNiVersitÁria

item Especificação Qtd Preço 
Unitário 

Valor global 
máximo do 

item

63

Poltrona tipo universitária, espaldar médio, com prancheta 
anti-pânico (escamoteável) e porta livro.

Encosto: estrutura em polipropileno injetado estrutural de 
grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível, com densidade entre 
45 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente, tendo espessura 
média de 40 mm. capa de proteção e acabamento injetada 

em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. Dimensões: 430 mm x 460 

mm (largura x extensão vertical).
assento: estrutura em compensado de 12 mm de espessura, 

espuma em poliuretano flexível com densidade entre 50 a 55 
kg/m³ e moldada anatomicamente, tendo espessura média 
de 40 mm. capa de proteção e acabamento injetado sob o 

assento em polipropileno texturizado. dimensões: 490 mm x  
460 mm (largura x profundidade).

Estrutura: fixa, quatro pés (palito), em tubo de aço com di-
âmetro de 25,40 mm. Placa do assento em aço estampado de 
3,00 mm, soldada por sistema MiG. Possui acoplamento para 
fixação do suporte para encosto. Sapatas envolventes injeta-

das em polipropileno. acabamento em pintura eletrostática em 
epóxi pó e com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado).
Braços: com alma de aço estrutural, revestido em poliuretano 

integral skin, texturizado.
Prancheta: injetada em aBS texturizado estrutural, com 
sistema antipânico. Corpo de fixação da prancheta ao 

apóia-braço em liga de alumínio injetado. dimensões: 335 
mm x 265 mm (largura x profundidade). cor da prancheta a 
definir. A prancheta poderá tanto ser do lado direito, quanto 
do lado esquerdo da poltrona (definição quando do pedido 

de aquisição).
cesta porta livros: fabricada em arame de aço, soldada 

pelo processo de solda a ponto. Gradil fabricado em arame 
de 4 mm de diâmetro, com dobra de 90º na parte posterior 
traseira, com altura aproximada de 50 mm. Soldado na base 

da cadeira, com apoio reforçado para os pés. dimensões 
aproximadas: 395mm x 330 mm x 195 mm (largura x profun-

didade X altura).
revestimento: em tecido crepe 100% poliéster, gramatura 

320 g/m², cor preta. Marca/ModElo: ToK/924PÉS.

110 r$ 759,90 r$ 83.589,00

Valor global máximo do Grupo r$ 83.589,00
Endereço da contratada: rua Nelson dimas de oliveira, 77, Nossa Senhora 
de lourdes, caxias do Sul - rS, cEP: 95074-450, telefone: (54) 3028-
3938, e-mail: serramobile@serramobileexpo.com.br.
ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 731197

republicada por incorreção no d.o.e. de 07 de outubro de 2021
Portaria Nº 1006/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de ipixuna do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 14072/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça ALINE NEIVA ALVES DA SILVA para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 10/11/2021, referente aos 
autos do processo nº 0000888-81.2009.8.14.0100, de atribuição do cargo da 
promotoria de justiça de ipixuna do Pará, podendo adotar medidas pertinen-
tes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 30 de setembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1130/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 6º cargo da promotoria de justiça de Marituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14527/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ARLINDO JORGE CABRAL JÚNIOR para ofi-
ciar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 1º/10/2021, referente 
aos autos do processo nº 0013764-44.2018.8.14.0006, de atribuição do 6º 
cargo da promotoria de justiça de Marituba, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1131/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de São João de Pirabas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15852/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça MaNoEl adilToN PErES dE oliVEi-
RA para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 26/10/2021, 
referente aos autos do processo nº 0000667-69.2013.8.14.1875, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de São João de Pirabas, podendo 
adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1132/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Xinguara;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15918/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça SULDBLANO OLIVEIRA GOMES para ofi-
ciar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 3/11/2021, referente 
aos autos do processo nº 0005526-82.2020.8.14.0065, de atribuição do 2º 
cargo da promotoria de justiça de Xinguara, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1134/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de São 
Sebastião da Boa Vista;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13473/2021;
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r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rodriGo SilVa VaScoNcEloS para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiar em conjunto com a promoto-
ra de justiça PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo nas sessões do 
tribunal do júri, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de São 
Sebastião da Boa Vista, referentes aos autos de processos e dias indicados, 
podendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0004264-61.2019.8.14.0056, dia 10/11/2021;
ii – processo nº 0001421-89.2020.8.14.0056, dia 17/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1135/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Breves;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13473/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça RODRIGO SILVA VASCONCELOS para ofi-
ciar em conjunto com a promotora de justiça PaTrÍcia carValHo MEdra-
do aSSMaNN na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 24/11/2021, 
referente aos autos do processo nº 0000293-42.2010.8.14.0010, de atri-
buição do 1º cargo da promotoria de justiça de Breves, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1136/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de Portel e oeiras do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13473/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem em audiências de atribuição dos cargos 
das seguintes promotorias de justiça, nos dias indicados:

ProMoToria dE JUSTiÇa dia ProMoTor dE JUSTiÇa

Portel
16/9/2021 alaN JoHNNES lira fEiToSa
17/9/2021 PaUla SUElY dE araÚJo caMacHo

oeiras do Pará 29/9/2021 alaN JoHNNES lira fEiToSa

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1137/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de igarapé-Miri;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
16896/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEi-
RE para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 19/11/2021, 
referente aos autos do processo nº 0000245-55.2009.8.14.0022, de atribuição 
do cargo da promotoria de justiça de igarapé-Miri, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1138/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos 2º e 3º cargos da promotoria de justiça do 
tribunal do júri de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 13969/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de atri-

buição dos 2º e 3º cargos da promotoria de justiça do tribunal do júri de 
Belém, referentes aos autos de processos e dias indicados:

carGo daTa ProcESSo Nº ProMoTor dE JUSTiÇa

2º 16/9/2021 0030774-17.2017.8.14.0401 SaMir TadEU MoraES daHáS JorGE

3º 20/9/2021 0014591-44.2012.8.14.0401 SaMir TadEU MoraES daHáS JorGE

2º 21/9/2021 0011888-91.2011.8.14.0401 SaMir TadEU MoraES daHáS JorGE

2º 23/9/2021 0020515-55.2020.8.14.0401 JoSÉ rUi dE alMEida BarBoZa

3º 23/9/2021 0019257-10.2020.8.14.0401 carMEN BUrlE da MoTa frEiTaS

3º 27/9/2021 0023049-40.2010.8.14.0401 Marco aUrÉlio liMa do NaSciMENTo

2º 28/9/2021 0802601-08.2021.8.14.0401 JoSÉ rUi dE alMEida BarBoZa

3º 29/9/2021 0018048-50.2013.8.14.0401 Marco aUrÉlio liMa do NaSciMENTo

2º 30/9/2021 0008084-23.2019.8.14.0401 SaMir TadEU MoraES daHáS JorGE

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1139/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de oriximiná;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de oriximiná;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
16388/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem preju-
ízo das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição do cargo da promotoria de justiça de oriximiná, referentes aos 
autos de processos e dias indicados:

daTa ProcESSo Nº ProMoTor dE JUSTiÇa

12/11/2021 0004010-48.2019.8.14.0037 lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa

18/11/2021 0009874-04.2018.8.14.0037 lUciaNo aUGUSTo araÚJo da 
coSTa

19/11/2021 0008990-38.2019.8.14.0037 lUciaNo aUGUSTo araÚJo da 
coSTa

26/11/2021 0007758-93.2016.8.14.0037 lUciaNo aUGUSTo araÚJo da 
coSTa

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1140/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de anajás;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
16800/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, 
de atribuição do cargo da promotoria de justiça de anajás, referentes aos 
autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0000448-86.2011.8.14.0077, dia 29/11/2021;
ii – processo nº 0004243-56.2018.8.14.0077, dia 30/11/2021;
iii – processo nº 0004069-86.2014.8.14.0077, dia 1º/12/2021;
iV – processo nº 0000987-57.2008.8.14.0077, dia 2/12/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1141/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
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do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de meio 
ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, funda-
ções e entidades de interesse social de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 13038 e 13108/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça QUiNTiNo fariaS da coSTa JÚ-
Nior para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer na promotoria de justiça de meio ambiente, patrimônio cultural, 
habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de interesse so-
cial de ananindeua, as atribuições do 2º cargo, a contar de 9/9/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1142/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 14617 
e 14838/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 1º/10/2021, a designação do promotor de justiça 
DANIEL BRAGA BONA para, com prejuízo de sua titularidade, oficiar perante 
a vara do juizado especial criminal de ananindeua, contida na PorTaria nº 
0888/2021-MP/SUB-Ji, de 8/9/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1143/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de meio 
ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, funda-
ções e entidades de interesse social de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 14617 
e 14838/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça daNiEl BraGa BoNa para, em atuação 
conjunta, exercer na promotoria de justiça de meio ambiente, patrimô-
nio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de 
interesse social de ananindeua, as atribuições do 2º cargo, a contar de 
1º/10/2021, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 17 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1144/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de castanhal;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
17104/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça roBErTo aNToNio PErEira dE SoU-
ZA para oficiar em conjunto com o promotor de justiça REGINALDO CÉSAR 
liMa álVarES na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 18/11/2021, 
referente aos autos do processo nº 0075108-04.2015.8.14.0015, de atri-
buição do 1º cargo da promotoria de justiça de castanhal, sem prejuízo 
das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1145/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de 
direitos humanos, controle externo da atividade policial e do tribunal do 
júri de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 16077/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça JOANA CHAGAS COUTINHO para oficiar 
em conjunto com o promotor de justiça arNaldo cÉlio da coSTa aZE-
VEdo nas sessões do tribunal do júri, de atribuição do 2º cargo da promo-
toria de justiça de direitos humanos, controle externo da atividade policial 

e do tribunal do júri de ananindeua, referentes aos autos de processos e 
dias indicados, sem prejuízo das demais atribuições:
i – processo nº 0011632-77.2019.8.14.0006, dia 11/11/2021;
ii – processo nº 0003829-53.2013.8.14.0006, dia 30/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1146/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12588 
e 13264/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça MÁRCIO LEAL DIAS para oficiar em audi-
ência referente aos autos do processo nº 0800770-38.2020.8.14.0019, na 
comarca de curuçá, no dia 23/9/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1147/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13238/2021, de iniciativa do promotor de justiça carlos fernando cruz da 
Silva, no qual solicita sua designação para atuação conjunta na promotoria 
de justiça de Breves, para melhor atender suas necessidades especiais, 
conforme recomendação e laudo médico apresentado;
coNSidEraNdo que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Breves;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça carloS fErNaNdo crUZ da SilVa para, 
em atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça de Breves, as atribui-
ções do 2º cargo, a contar de 3/10/2021, com prejuízo de sua titularidade.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1148/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça carlos fernando cruz 
da Silva no município de Breves;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de anajás;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 13238/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça HarriSoN HENriQUE da cUNHa BE-
ZErra para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de 
anajás, a contar de 3/10/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1150/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de ipixuna do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 14057/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alaN JoHNNES lira fEiToSa para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de ipixuna do Pará, no período de 4 a 8/10/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 18 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 731205
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 075/2021

objeto futura e eventual aquisição de materiais de decoração com especialidade 
em ornamentação natalina, e aquisição de Brinquedos para distribuição Gratuita 
as crianças, em comemoração as festividades Natalinas através da Secretaria 
Municipal de Administração, conforme condições, especificações, e exigências, 
estão contidos no Termo de Referência, a fim de atender às necessidades da Pre-
feitura Municipal de altamira. data de abertura: 03/12/2021 as 10h (horário de 
Brasília). abertura: https://licitanet.com.br/ Edital disponível: Site de Prefeitura: 
https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa. Plataforma do licitanet 
e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. acesso dois, 530 
Bairro Premem. rodolfo regis Nogueira cabral, Pregoeiro.

Protocolo: 731137

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
ato aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2021
Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a registro de 
preço para futuro e eventual coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada for-
NEciMENTo TUBo E BlocoS dE coNcrEToS, da SEcrETaria MUNiciPal dE 
oBraS E SErViÇoS PUBlicoS dE aUrora do Pará/Pa. a análise e julgamento 
será no dia 02 de dezembro de 2021 por meio do eletrônico: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, UaSG: 980389, às 08:30hs.
o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.
php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com tam-
bém poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de 
licitações (cPl) localizada na rua raimunda Mendes de Queiros nº306. Bairro 
vila Nova aurora do Pará/Pa, cEP: 68658-000, nos dias úteis, no horário de 
08:00hs às 14:00hs a partir da data da publicação.

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 731139

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N° 2-008/2021 
objeto: execução das seguintes obras: recuperação da pista de caminhada 
no canteiro central da av. francisco Vinagre e reforma da praça da crian-
ça, ambas em Vila dos cabanos. abertura: 07/12/2021 as 09:00h. o edital 
encontra-se disponível na sala da cPl, em dia de expediente das 08:00 às 
17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da Silveira, n°. 
438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro comercial, cEP: 68.445-000. o 
edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparên-
cia (Governo Transparente - Prefeitura Municipal de Barcarena) no seguinte 
endereço/link:www.governotransparente.com.br/transparencia/4382489/
consultarlicitacao, ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo
-obras”). demais informações no departamento de licitações e contratos, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@
barcarena.pa.gov.br, ou ainda pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-
3341. Thais Silva Quaresma - Presidente da CPL.

Protocolo: 731141

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia Nº 3/2021-110901 
a Presidente da comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de 
Breves, comunica que no dia 23/12/2021, às 09:00 hs (horário local), no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, nº 01, centro - 

Breves - Pará, estará realizando licitação na Modalidade concorrência, con-
tratação de empresa especializada na execução dos serviços de construção 
do centro Especializado em reabilitação cEr iii, Bairro do aeroporto, Mu-
nicípio de Breves - Pará. o Edital encontra-se à disposição dos interessados 
no endereço acima, no horário local de 08:00h as 14:00h. No Portal do TcM 
- GEooBraS, Transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.
pa.gov.br. e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com.  aldenira sarges e sou-
za - Presidente da cPL Breves.

Protocolo: 731143

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de aNULaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2021- PMc - srP 
o Município de capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Pre-
goeira, decide declarar como aNUlado o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 041/2021, 
data da sessão será no dia 26/11/2021 às 09h, horário de Brasília. Edital dispo-
nível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpl.capa-
nema2017@gmail.com/pregoeiracapanema@gmail.com. diante da necessidade 
de ajuste no termo de referência. informamos que a presente licitação será repu-
blicada e terá nova data de realização. Laise Martins Leal - Pregoeira.

aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021- PMc - srP 

objeto: registro de Preços Para Eventual aquisição de Postes ornamentais Para 
implantação de iluminação Pública na rua Salin abud (Margens do rioouricu-
ri), Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, obras 
e viação, do Município de capanema/Pa. adJUdicado Para: J c P Prado co-
mercio Eireli Me, cNPJ 21.254.778/0001-05com valor unitário: item- Valor Unit. 
01- r$ 1678,16; HoMoloGado Para: J c P Prado comercio Eireli Me, cNPJ 
21.254.778/0001-05com valor unitário: item- Valor Unit.  01- r$ 1678,16. confor-
me mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº 
8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 731144

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

O Fundo Municipal de Educação de Castanhal - FME (UASG:927637), por 
intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público abertura 
do Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 103/2021/fME, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada na 
Prestação de Serviços de reforma de Mobiliário Escolar, destinado ao atendimento 
da Secretaria Municipal de Educação, por um período de 12 (doze) Meses. a ses-
são pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de 
Preços e início da etapa de lances no dia 02/12/2021às 09:00 horas. o Edital 
estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoele-
tronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Paula Francinara 
silva sampaio - Pregoeira do Fundo de educação.

Protocolo: 731146

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto
 UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: concorrência Nº 14/2021-TiPo: Menor Preço -oBJETo: contra-
tação de empresa para a execução dos serviços de eventuais reparos e reformas 
nos prédios públicos da Prefeitura Municipal de curionópolis -daTa rEcEBiMEN-
To ProPoSTaS: 23 de dezembro de 2021. Hora: 09:00 hs. o edital está dispo-
nível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br-19 de novembro de 
2021–Elizabeth Botelho da Silva-Comissão de Licitação-Presidente.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico Nº 040/2021-TiPo: Menor Preço por 
item-oBJETo: registro de preços para eventual aquisição de container de lixo 
para o Município de curionópolis-daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 06 de de-
zembro de 2021. Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interessados pelo 
site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br–19 de 
novembro de 2021–daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 731242
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo 

TiPo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 006/2021-SEMUSa. objeto: coNTraTaÇÃo dE 
UMa EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE 
Para a iNforMaTiZaÇÃo daS EQUiPES dE SaÚdE da faMilia E EQUiPES dE 
aTENÇÃo PriMária Por MEio dE iMPlEMENTaÇÃo dE ProNTUário ElETro-
Nico SUPriNdo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE 
cUrUÇá, de acordo com o Termo de referência em anexo. a data de abertura 
será no dia 02/12/2021 às 09:00hs. a cópia do Edital encontra-se à disposição 
na Sala de licitação da PMc, localizada na Praça coronel Horácio nº 70 - centro, 
curuçá/Pa, cEP 68.750-000, assim como no portal do TcM/Pa e no PorTal dE 
coMPraS PÚBlicaS. curuçá/Pa, 19 de novembro de 2021. JerFersoN Fer-
reira de MiraNda Prefeito Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 731149

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

  secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de caNceLaMeNto de LicitaÇÃo

a secretaria Municipal de saúde de igarapé-Miri, faz saber que o PrEGÃo 
ElETroNico Nº 015/2021-SrP/cPl/SEMSa. Tipo: - Menor preço por item. Pregão Ele-
trônico para registro de preço para eventual aQUiSiÇÃo dE UNiforMES E EQUiPa-
MENToS Para oS aGENTES coMUNiTárioS dE SaÚdE E aGENTES dE coMBaTE 
a ENdEMiaS, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, foi caNcElado.

Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 731156

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de caNceLaMeNto de LicitaÇÃo

a secretaria Municipal de saúde de igarapé-Miri, faz saber que o PrEGÃo 
ElETroNico Nº 016/2021-SrP/cPl/SEMSa. Tipo: - Menor preço por item. Pre-
gão Eletrônico para registro de preço para eventual aQUiSiÇÃo roUParia HoS-
PiTalar E UNiforMES Para oS SErVidorES, Para aTENdEr aS NEcESSida-
dE da SEcrETaria MUNicPal dE SaÚdE dE iGaraPÉ-Miri, foi caNcElado.

Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 731158

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 PreGÃo eLetrÔNico Nº 082/2021-Pe
Processo adMiNistratiVo Nº 113/2021

objeto: aquisição de veículos aquáticos para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de cultura, Turismo, Esporte e lazer do Município de itaituba. 
Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 02/12/2021, 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, localizada na rod. Transamazô-
nica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar 
Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 731159

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

extrato do contrato Nº 063/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 14.177/2020-PMM. 
PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 060/2020-cEl/SEVoP/PMM. referente à aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENTo E UTENSÍlioS HidráUlicoS E ElÉTricoS (MoTo-
rES, coMPrESSorES, BoMBEadorES E MoToBoMBaS), dESTiNada a aTEN-
dEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE Mara-
Bá - SSaM, firmado com a empresa alVorada coMÉrcio dE MáQUiNaS E 
fErraMENTaS lTda, cNPJ Nº 27.414.742/0001-10 Valor: r$ 28.380,00 (vinte 
e oito mil trezentos e oitenta reais). A vigência vinculada até o fim dos respecti-
vos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.001.2.125 - Manu-
tenção de serviço de saneamento ambiental de Marabá; Elemento de despesa: 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.

Marabá Pa, 16 de novembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

extrato do contrato Nº 064/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 18.030/2021-PMM. 
PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 096/2021-cPl/PMM. referente à rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE SacoS PláSTicoS Para aUXÍlio doS 
SErViÇoS dE liMPEZa UrBaNa No MUNicÍPio dE MaraBá, firmado com a em-
presa ElETro forTE coMÉrcio VariJiSTa dE MaTEriaiS ElÉTricoS lTda ME, 
cNPJ Nº 09.271.706/0001-62 Valor: r$ 19.490,00 (dezenove mil quatrocentos e 
noventa reais). A vigência vinculada até o fim dos respectivos créditos orçamentá-
rios. dotação orçamentária: 15.451.1116.123 - Manutenção de serviço urbanos de 
Marabá; Elemento de despesa: 3.3.90.30-00 - Material de consumo.

Marabá Pa, 16 de novembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 731171

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

Informamos que houve retificações na publicação no IOEPA N° 34.490 
do dia 12 de fevereiro de 2021, referente ao 4° termo aditivo ao contrato Nº 
10/2017-SEaSPac/PMM, do ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 1.341/2017-SE-
aSP, autuado na modalidade diSPENSa dE liciTaÇÃo, objeto: locaÇÃo do 
iMÓVEl dESTiNado ao fUNcioNaMENTo do craS - cENTro dE rEfErÊN-
cia da aSSiSTÊNcia; EMPrESa: Sr. roBErTo caSTaNHEira SilVa, portador 
do cPf sob o n° 003.527.722-04 onde se lê: Vigência 22/12/2021 Leia-se: 
31/12/2021; Valor: r$ 45.405,60 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinco 
reais e sessenta centavos); Vigência: 31/12/2021, Nadjalúcia oliveira Lima, 
secretaria Municipal de assistência social.

Protocolo: 731173

eXtrato de coNtrato Nº 102/2021-seMed-PMM 
Processo nº 2.044/2021/PMM, Pregão eletrônico (srP) Nº 018/2021-
CPL/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços nº 163/2021-CPL/PMM, 
objeto: aquisição de equipamentos de informática destinados a suprir as deman-
das operacionais da rede pública de ensino e da Secretaria Municipal de Educação 
- SEMEd. Empresa: T. S. franco Junior comércio, cNPJ Nº 02.219.339/0001-09, 
Valor r$ 402.529,44 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e 
quarenta e quatro centavos), recursos: Erário Municipal/federal. início da Vigên-
cia: 18/11/2021. Término da Vigência: 31/12/2021. Marilza de oliveira Leite 
- secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 731167

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

eXtrato ao coNtrato Nº 431/2021/seasP 
Processo administrativo nº 14.347/2021-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 079/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de re-
gistro de Preços nº 326/2021-cPl, objeto: aquisição de alimentos estocáveis 
para atender as necessidades dos programas e projetos vinculados à Secretaria 
Municipal de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários. Empresa: HE-
rENio doS SaNToS coMErcio E iMPorTaÇÃo EirEli, inscrita no cNPJ sob Nº 
12.283.935/0001-01; Valor r$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais), assina-
tura 17/11/2021 Vigência: 31/12/2021. Nadjalúcia oliveira Lima, secretária 
Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 432/2021/seasP 
Processo administrativo nº 14.347/2021-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 079/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de re-
gistro de Preços nº 327/2021-cPl, objeto: aquisição de alimentos estocáveis 
para atender as necessidades dos programas e projetos vinculados à Secretaria 
Municipal de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários. Empresa: BE-
licHE EirEli, inscrita no cNPJ sob no 12.463.041/0001-01; Valor r$ 6.102,20 
(seis mil, cento e dois reais e vinte centavos), assinatura 18/11/2021 Vigência: 
31/12/2021. Nadjalúcia oliveira lima, Secretária Municipal de assistência Social.
EXTraTo ao coNTraTo Nº 433/2021/SEaSP, Processo administrativo nº 
14.347/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 
079/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços nº 329/2021-cPl, 
objeto: aquisição de alimentos estocáveis para atender as necessidades dos pro-
gramas e projetos vinculados à Secretaria Municipal de assistência Social, Prote-
ção e assuntos comunitários. Empresa: Jr coM. E rEPrES. coMErciaiS EirE-
li, inscrita no cNPJ sob no 31.552.803/0001-82; Valor r$ 47.017,00 (quarenta e 
sete mil e dezessete reais), assinatura 17/11/2021 Vigência: 31/12/2021. 
Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

eXtrato ao coNtrato Nº 434/2021/seasP 
Processo administrativo nº 14.347/2021-PMM, autuado na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 079/2021-cPl/PMM, que gerou a ata de regis-
tro de Preços nº 330/2021-cPl, objeto: aquisição de alimentos estocáveis para 
atender as necessidades dos programas e projetos vinculados à Secretaria Muni-
cipal de assistência Social, Proteção e assuntos comunitários. Empresa: r.B.c. 
coMErcio aTacadiSTa dE GENEroS aliMENTicioS lTda, inscrita no cNPJ 
sob no 36.557.168/0001-40; Valor r$ 10.472,50 (dez mil, quatrocentos e seten-
ta e reais e cinquenta centavos), assinatura 17/11/2021 Vigência: 31/12/2021. 
Nadjalúcia oliveira Lima, secretária Municipal de assistência social.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 437/2021/seMad 

Processo administrativo nº 11.464/2021-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 029/2021-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 056/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição de ma-
teriais esportivos - realizados pela secretaria municipal de esporte e lazer. Empresa: 
V G dE SoUSa fErrEira - cNPJ: 23.912.114/0001-03; Valor r$ 23.670,00 (vinte e 
três mil e seiscentos e setenta reais), assinatura 11/11/2021 Vigência: 31/12/2021. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 731164
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 099/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 17.387/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data do 
certame: 06/12/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE coMEdoUroS, raÇÃo aNiMal Para cÃES E GaToS, Para aTENdEr 
a dEMaNda do cENTro dE coNTrolE dE ZooNoSES da SEcrETaria MUNi-
ciPal dE SaÚdE dE MaraBá. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://
www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto 
frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail:licitacao@
maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 19/11/2021.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 731165

aViso de reVoGaÇÃo
Processo Nº 4.024/2021-PMM, coNcorrÊNcia (srP) Nº 003/2021-
ceL/seVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE PESSoa JUridica ESPEcialiZada Para o forNEciMENTo, iM-
PlaNTaÇÃo, iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo, rEViTaliZaÇÃo do coNJUNTo dE 
SiNaliZaÇÃo Viaria (VErTical, HoriZoNTal, SEMafÓrica E diSPoSiTiVoS 
aUXiliarES) a SErEM fUTUraMENTE EXEcUTadaS E iMPlaNTadaS NaS ViaS 
(UrBaNaS E rUraiS) localiZadaS GEoGraficaMENTE No MUNicÍPio dE Ma-
raBá/Pa. o Secretário Municipal de Segurança institucional, no uso de suas atri-
buições legais, em conformidade com o art. 49, caput, da lei nº 8.666/93, por 
interesse da administração, resolve: revogar em todos os seus termos o ProcESSo 
Nº 4.024/2021-PMM, coNcorrÊNcia Nº 003/2021-cEl/SEVoP/PMM. Marabá/Pa, 
18 de novembro de 2021. Jair Barata Guimarães - secretário.

Protocolo: 731193

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 067/2021-ceL/seVoP/PMM, Proces-
so adMiNistratiVo N° 25.914/2021-PMM - Tipo Menor Preço por lote. 
data da Sessão: 06/dez/2021 - 09h00min (horário local). objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
forNEciMENTo dE JaNElaS E PorTaS EM BliNdEX E PorTaS E JaNElaS No 
Vidro coMUM, coM iNSTalaÇÃo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP - PMM. recursos: 
Próprios - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 
SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 
3322-1775 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. 
ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 731199

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de terMo de rescisÃo do coNtrato Nº 024/2020 - ssaM
TErMo dE rESciSÃo UNilaTEral ao coNTraTo Nº 006/2021 - SSaM cele-
brado entre o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá (SSaM) e a 
empresa c W alENcar coMErcio EirEli, cNPJ Nº 27.944.538/0001-00, e que 
tem por objetivo registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimen-
tícios para compor o café da manhã dos servidores que realizam a operação de 
limpeza urbana de competência do Serviço de Saneamento ambiental de Marabá 
- SSAM. O presente termo tem como objeto a RESCISÃO do contrato firmado 
entre as partes em 28/01/2021, nos termos do art. 66 artigos da lei n 8.666/93. 
o desrespeito às cláusulas 3.1, 5.1, e 5.1.1, rescisão unilateral por parte da ad-
ministração Pública. as cláusulas 14.1, 14.2, 14.2.1.
fica rescindido unilateralmente, a partir de 19 de novembro de 2021.

Marabá, 19 de novembro de 2021.
Múcio eder andalécio

diretor Presidente
Protocolo: 731185

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 060/2021-ceL/seVoP/PMM, Proces-
so adMiNistratiVo N° 24.117/2021-PMM - Tipo Menor Preço por lote. 
data da Sessão: 03/dez/2021 - 09h00min (horário local). objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial PEdra dE MÃo (PEdra 
caBEÇa dE JacarÉ), Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE oBraS E ViaÇÃo PUBlica - SEVoP - PMM. recursos: Próprios - in-
tegra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 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. 
ass.: Higo duarte Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 731190

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 58/2021-srP 
objeto: registro de Preços Para aquisição de Uma retroescavadeira, Zero Qui-
lometro (2021), conforme contrato de repasse Nº 871008/2018/Mapa/caixa, 

Para atender a demanda do Município de Novo Progresso/Pa.Empresa Vence-
dora: favorita comercio E Serviços ltda, cnpj: 21.380.013/0001-03, ata Srp Nº 
1211001/2021, com Valor de r$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil 
reais) de 12/11/2021 até 12/11/2022. Homologo a licitação Na forma da lei Nº 
8.666/93 Em 12/11/2021. Gelson Luiz dill - Prefeito.

Protocolo: 731201

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
retiFicaÇÃo  

Na publicação do aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 03/2021-srP. 
a Prefeitura Municipal de Novo Progresso, estado do Pará, torna publico a re-
tificação da publicação de Aviso de licitação do Pregão Presencial de nº 03/2021-
SrP, circulada no doE/Pa edição 34.764, Jornal de Grande circulação, diário 
do Pará, também no Diário oficial dos Municípios do Estado do Para, e no Diário 
Oficial do Município na data de 12 de novembro de 2021. oNde se LÊ: local: 
o pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa 
Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos en-
contram se disponíveis no endereço eletrônico acima. Leia-se: local: o certa-
me será realizado na sede da Prefeitura, sito a Trav. Belém, 768 - Jardim Europa 
- Novo Progresso - Pa. atendimento ao Público das 08h00min às 13h00minh. o 
Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço acima. informações 
pelo licitacaonp@outlook.com. Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 731203

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇao de NoVo rePartiMeNto
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 2/2021-012-FdB
o Município de NoVo rePartiMeNto, através do FUNdo de MaNUteN-
ÇÃo e deseNVoLViMeNto da edUcaÇÃo BÁsica e de VaLoriZaÇÃo 
dos ProFissioNais da edUcaÇÃo - FUNdeB por intermédio da comissão 
de licitação, torna público que às  08:00 horas do dia 08 de dezembro de 2021, 
fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço glo-
bal, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rE-
forMa E MaNUTENÇÃo da E.M.E.f. Waldir riBEiro dE alMEida, localiZa-
da Na rUa SaBiá, S/Nº, UiraPUrU, ZoNa UrBaNa, E rEforMa da QUadra 
dE ESPorTE da E.M.E.f. raiMUNdo rodriGUES SaNToS, loc aliZada No 
diSTriTo dE MaracaJá, ZoNa rUral, MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo/
Pa, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala 
de reuniões da Prefeitura. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na 
lei nº 8.666 de 21/06/1993, com as alterações posteriores que lhe foram intro-
duzidas. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da comissão 
de licitação da Prefeitura, no Portal da Transparência do Município de Novo re-
partimento, GEo-oBraS do TcM/Pa, e através de solicitação pelo e-mail: cplno-
vorepartimento2021@gmail.com. Novo repartimento - Pa, 22 de novembro de 
2021. sidiLeNi cHaVes de soUZa. comissão de Licitação. Presidente.

toMada de PreÇos Nº 2/2021-013-FdB
o Município de NoVo rePartiMeNto, através do FUNdo de MaNUteN-
ÇÃo e deseNVoLViMeNto da edUcaÇÃo BÁsica e de VaLoriZaÇÃo 
dos ProFissioNais da edUcaÇÃo - FUNdeB por intermédio da comissão 
de licitação, torna público que às  08:00 horas do dia 09 de dezembro de 2021, 
fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, tipo menor preço glo-
bal, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 03 (TrÊS) QUa-
draS dE ESPorTE NaS EScolaS: EMEf JoSÉ cÍcEro da SilVa, localiZada 
Na rUa BEM-TE-Vi, S/Nº, UiraPUrU, ZoNa UrBaNa, EMEf NETÉlcio fErrEi-
ra dE BriTo, localiZada Na Vila NETEolÂNdia, ProJETo dE aSSENTa-
MENTo rio GElado, ZoNa rUral E EMEf ToMáZ aNToNio GoNZaGa, lo-
caliZada Na rUa SÃo fraNciSco, S/Nº, diSTriTo dE BElo MoNTE, ZoNa 
rUral, No MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo - Pa, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala de reuniões da Prefeitura. 
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666 de 21/06/1993, 
com as alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na sala da comissão de licitação da Prefeitura, no Por-
tal da Transparência do Município de Novo repartimento, GEo-oBraS do TcM/
Pa, e através de solicitação pelo e-mail: cplnovorepartimento2021@gmail.com. 
Novo repartimento - Pa, 22 de novembro de 2021. sidiLeNi cHaVes de 
soUZa. comissão de Licitação. Presidente

Protocolo: 731204

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de cHaMaMeNto PÚBLico 
cHaMada PÚBLica nº. 001/2021  

Período de credenciamento: 23/11/2021 a 15/12/2021 de 08:00h as 12:00h 
e das 14:00h as 17:00h. abertura da Sessão: 16/12/2021 às 09:00hs. ob-
jeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para serem 
utilizados na alimentação dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino 
das zonas Urbana, rural e área indígena e a cEMEi (centro de Educação 
infantil). a retirada do Edital deverá ser efetuada 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, onde se realizará o certame. Pgm: 22/11/2021. Luciana Brito 
Vieira - Presidente. Portaria n° 062/2021-GPP.

Protocolo: 731207
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
resULtados de JULGaMeNto 

toMada de PreÇos Nº 004/2021 
a comissão Permanente de licitação do Município de Placas - Pará, torna público 
o resultado de julgamento da documentação de Proposta de Preço da Toma-
da de Preço Nº 004/2021, nos Termos do art.48, §3º da lei 8.666/93, ob-
jetivando a construção de Módulos Sanitários domiciliares - MSd, Bairro Boa 
Esperança - Placas/Pa, conforme convênio Nº858275/2017. após submetidos 
às conferencias do setor de engenharia e da comissão de licitação do município, 
foi Classificada A Proposta da Empresa: V S Serviços de Locações Eireli, CNPJ 
36.908.164/0001-69. declara a empresa Vencedora do certame no abre-se pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, da lei fed. nº 8.666/93, a 
contar da notificação e/ou publicação do resultado, para aqueles que se sentindo 
prejudicados em seus direitos, interponham recursos administrativos, conforme 
consta em ata de registro dos atos inerentes ao processo. os autos do processo 
licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir da data 
desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente. 

Shayane Nayara Farias Kostov
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 731217

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
retiFicaÇÃo - 

aViso de LicitaÇÃo
A Prefeitura informa que no dia 17 de Novembro de 2021 na pag. 148, 
edição 34.768, por equívoco foram digitados alguns dados incorretos no PrE-
GÃo ElETrÔNico Nº 0015/2021 para rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa dE VEÍcUloS lEVES E PESa-
doS, coMo MEcÂNica EM GEral, PiNTUra, laNTErNaGEM, coNSErTo dE 
SiSTEMa dE arrEfEciMENTo, ar coNdicioNado, SErViÇoS dE TaPEÇa-
ria, caPoTaria, BalaNcEaMENTo E aliNHaMENTo, caMBaGEM,Troca dE 
ÓlEo E filTroS, lUBrificaÇÃo, iNSTalaÇÃo dE acESSÓrioS, laVaGEM, 
coNSErTo dE PNEUS E oUTroS SErViÇoS NEcESSárioS, iNclUiNdo o 
forNEciMENTo dE PEÇaS, acESSÓrioS, flUidoS E lUBrificaNTES, Para 
o PErfEiTo fUNcioNaMENTo doS VEÍcUloS da PrEfEiTUra, SEcrETa-
riaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa.
onde se Lê: daTa da SESSÃo: 29 de Novembro de 2021 às 09:00hs.
Leia-se: daTa da SESSÃo: 30 de Novembro de 2021 às 09:00hs.

Protocolo: 731255

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aViso de ProrroGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 0055/2021
o Município de santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e con-
veniência, através do Pregoeiro, torna pública a prorrogação do processo lici-
tatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GENEroS aliMENTicioS EM GEral 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. Para o dia 26/11/2021 às 14:00 
horas, por motivo de alteração do instrumento convocatório.

reVeLiNo LoPes de soUsa
PrEGoEiro

Protocolo: 731256

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 030/2021 
objeto: registro de Preço Para futura E eventual aquisição de cestas Básicas ob-
jetivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social 
do Município de Santa Maria do Pará/Pa:ahcor comercio de Produtos odontologi-
cos ltda cNPJ: 37.556.213/0001-04. Valor r$ 677.700,00(seiscentos e setenta 
e sete mil e setecentos reais). aila Bianca Lima silva. secretária Municipal 
de assistência social.

PreGÃo eLetroNico Nº 033/2021. 
objeto: registro de Preço Para futura e eventual contratação de empresa Para 
recuperação de Vias urbanas com recapeamento e Tapa-Buraco com Massa 

asfáltica, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa 
Maria do Pará/Pa: Pavitex Serviços de Pavimentação e comercio Eireli ltda cNPJ: 
22.360.618/0001-03. Valor r$ 4.645.905,48(Quatro milhões seiscentos e qua-
renta e cinco mil novecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos). 
alcir costa da silva. Prefeito Municipal.

Protocolo: 731258
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021-seMiNFra

objeto: aquisição de materiais de epi’s e epc’s para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. Total de itens licitados 
35. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 
02/12/2021 às 9h00 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
gerais: o edital está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br.

Santarém (Pa), 22 de Novembro de 2021.
aNa FLÁVia LoPes Ferreira

Pregoeira Municipal/SEMiNfra
Protocolo: 731259

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

adMiNistraÇÃo e GoVerNo - seMaG
retiFicaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 003/2021-seMaG
No aviso de Licitação da concorrência Pública nº 003/2021-seMaG, publi-
cado no Diário Oficial da União, Seção 3, n.º 205, pág. 279; Diário Oficial do 
Estado do Pará, N.º 34753, pág. 123; Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Pará N.º 2856, pág. 61 e na folha de São Paulo, B4 - Saúde, em 29 de 
outubro de 2021, onde se lê, local de abertura: Na Sala do Núcleo Técnico 
de licitações e contratos da SEMaG, leia-se, local de abertura: No auditório 
do centro de informações ambientais de Santarém - ciaM, localizado na rua 
adriano Pimentel, 296, bairro centro.

roberto cesar Lavor dos santos
Presidente da cPl

Protocolo: 731260

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de santo antônio do tauá torna Publica a HoMoLoGaÇÃo 
do PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-003-Pe -PMsat.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS aGrÍ-
colaS Para diSTriBUiÇÃo aoS aGricUlTorES locaiS do MUNicÍPio dE 
SaNTo aNTÔNio do TaUá, EM aTENdiMENTo ao coNVÊNio 003566/2020, 
cElEBrado ENTrE o MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá E o MiNiSTÉ-
rio da aGricUlTUra, PEcUária E aBaSTEciMENTo, em favor da Empresa P 
JoTa coMErcio E SErVicoS lTda, cNPJ: 39.815.239/0001-55.
daTa dE HoMoloGaÇÃo: 18/11/2021.

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 731261

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 021/2021 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos interes-
sados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 021/2021-
SrP, tipo menor preço, registro de preço objetivando a contratação de empre-
sa para prestação de serviços de Transporte Escolar, com Motorista Habilitado, 
incluindo combustível, para atender aos alunos da rede pública de ensino do 
Município de São caetano de odivelas-Pa. abertura: 02/12/2021, às 09:30hs. a 
retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/
TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetano-
deodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. 
Maycon Serrão Martins - Pregoeiro/Pmsco/Decreto Nº 038/2021-GAB/
PMsco.

Protocolo: 731262
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

disPeNsa de LicitaÇÃo dL026/2021 
retiFicaÇÃo

Na Matéria Veiculada no dia 18 de novembro de 2021, diário oficial Nº 34.769, 
Página 98 referente ao objeto: rEMaNEcENTE do coNVENio Nº 04/2021-SE-
daP, ProcESSo Nº 2021/397106, ENTrE a SEcrETaria dE dESENVolVi-
MENTo aGroPEcUário E da PESca-SEdaP E o MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do 
XiNGU, aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS Para oBraS E SErViÇoS dE ENGE-
NHaria, aTENdENdo a SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E TraSPorTE - SE-
MoB. - contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: dElda MaQUiNaS lTda - 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. onde se Lê: contratado: dElda MaQUiNaS lTda.  
Leia - se: contratado: dElTa MaQUiNaS lTda.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 731263
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de cHaMada PUBLica
a Presidente da comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de são João 
de Pirabas, torna público o chamada Pública nº 003/2021, para credencia-
mento, inexigibilidade n° 004/2021, tendo como objeto a contratação e cre-
denciamento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas especializadas na 
realização de serviços médicos, destinado aos serviços de atenção básica e 
média complexidade do Município de São João de Pirabas/Pa. o prazo para 
credenciamento se dará no período de 23/11/2021 a 07/12/2021,no horário 
das 8h às 12h. retirada do Edital: No Setor de licitações e contratos - Prefei-
tura Municipal de São João de Pirabas, av. Plácido Nascimento, n° 265 - cen-
tro - cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h de segunda 
a sexta-feira. Podendo ser retirado gratuitamente no Portal da Transparência 
de São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.pa.gov.br), e no Portal 
dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). ordenador de despesa: 
Merian Benoliel Gomes,secretária Municipal de saúde.

São João de Pirabas (Pa)
tatiana do socorro Martins da silva

Presidente da cPl-PMSJP
Protocolo: 731264

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aVisos de LicitaÇÃo

o Fundo Municipal de saúde de são Miguel do Guamá, torna público abertu-
ra de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 060/2021, cujo objeto é o aquisição de equipamento e material 
permanente, para atenção especializada em saúde, destinados ao Hospital 
Municipal de São Miguel do Guamá/Pa, em conformidade com a proposta nº 
11454.760000/1200-11, objetivando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. a sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 02/12/2021 às 08:00 horas, por 
meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal 
TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça 
licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.
o Fundo Municipal de saúde de são Miguel do Guamá, torna público abertu-
ra de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 061/2021, cujo objeto é o aquisição de equipamento e material 
permanente, para atenção especializada em saúde, destinados ao Hospital 
Municipal de São Miguel do Guamá/Pa, em conformidade com a proposta nº 
11454.760000/1200-14, objetivando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. a sessão de recebimento de 
propostas, análise e julgamento será em 03/12/2021 às 08:00 horas, por 
meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
980551, Edital e anexos: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal 
TcM/Pa, Email cPl: smg.pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça 
licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 às 12:00hs. Flávio dos san-
tos Garajau - secretario Municipal de saúde.

Protocolo: 731265

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFÍrio/Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia N°. 001/2021
o sr. dirceu Biancardi, Prefeito Municipal de senador José Porfírio/Pa, tor-
na público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Muni-
cipal de Senador José Porfírio/Pa, o Processo de licitação Pública, na modalidade 
de coNcorrÊNcia PÚBlica N.º 001/2021, com fundamento nos dispositivos 
da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com 
a finalidade de selecionar, pelo critério de menor preço, empresa especializada 
para recuperação de 112,70 Km da Pa 167 com início na Br 230 longitude UTM 
429526,00 m E & latitude UTM 9656362,00 m S (PoNTo B) e final longitude 
UTM 40729,00 m E & latitude UTM 9733822,00 m S (PoNTo c), no município de 
Senador José Porfírio/Pa, em atendimento ao convênio nº. 017/2021.
os interessados poderão retirar o edital e seus anexos, nos dias úteis, no horá-
rio de expediente da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, no Setor de 
divisão de licitação e contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Senador José Porfírio, na rua Marechal assunção, nº. 116, Bairro centro, cEP 
68.360-000, na cidade de Senador José Porfírio/Pa, ou através de solicitação no 
e-mail: cplsouzel@gmail.com.
os envelopes de documentos e de propostas deverão ser entregues até às 
09h00min do dia 22 de dezembro de 2021, com audiência inicial para abertura 
dos envelopes, para esta mesma data e horário, com ou sem a presença de re-
presentantes das empresas concorrentes.

Senador José Porfírio/Pa, 17 de novembro de 2021.
dirceu biancardi
Prefeito Municipal

Protocolo: 731266

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº...........: 20210571

oriGeM.....................: PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE
coNTraTada(o).....: Midia SEGUraNÇa ElETroNica EirEli
oBJETo......................: rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para TraNSPorTES HidroViário dE carGa 
SEca, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal E 
SEcrETariaS do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No 
TErMo dE rEfErÊNcia.
Valor ToTal................: r$ 2.099,40 (dois mil, noventa e nove reais e qua-
renta centavos)
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2021 atividade 0302.041220001.2.003 Manutenção Secretaria de ad-
ministração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa 
jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de r$ 2.099,40
ViGÊNcia...................: 12 de Novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021
daTa da aSSiNaTUra.........: 12 de Novembro de 2021

Protocolo: 731267

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de tomé açu - Pa, tornam público que realizara Processo li-
citatorio na modalidade PrEGÃo PrESENcial N” 9/2021-2809001, objeto 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de 
licença de uso temporário de software de Sistema de administração Tributá-
ria  Municipal contendo implantação do software, customização do software, 
suporte  técnico do software e treinamento do software. o processo licitatorio 
ocorrerá na sala de reuniões no predio da Prefeitura Municipal de Tomé-açu, 
abertura: dia 02 de dezembro de 2021 às 08:00.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
Prefeito Municipal interino

Protocolo: 731268

.

.

eMPresariaL
.

riBeiro deriVados de PetrÓLeo Ltda 
cNPJ nº 04.111.209/0001-83 

Situado na rod. Br 316 KM 06, S/N, levilândia, ananindeua/Pa, informa que 
solicitou à Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua, sob Prot. nº 
r11221, renovação da licença de operação nº l03321, para a atividade de co-
mércio Varejista de combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 731269
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a HiGHLiNe do BrasiL ii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s/a 

(cNPJ 27.902.165/0001-05) 
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente de cumaru do Norte/
Pa a licença ambiental Prévia Nº 001/2021 (Proc Nº 101/2021), válida até 
04/11/2022, e de instalação Nº 001/2021 (Proc Nº 101/2021), válida até 
04/11/2023, para Estação rádio Base Site id. PacMr002_4G-cUMaJ1, situada 
à rua Santa catarina, Qd. 99, lt. 16, centro, cumaru do Norte.

Protocolo: 731270
a tiM s/a 

(cNPJ 02.421.421/0001-11) 
Torna público que solicitou à Secretaria de Meio ambiente de cumaru do Nor-
te/Pa a licença ambiental de operação para Estação rádio Base Site id. Pa-
cMr002_4G-cUMaJ1, situada à rua Santa catarina, Qd. 99, lt. 16, centro, 
cumaru do Norte.

Protocolo: 731271
Posto iccar Ltda 

cNPJ: 02.280.133/0038-86  
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa de São francisco do Pará, renovação da licença de operação - lo N° 
003/2021, por meio do protocolo nº 013/2021 (processo nº 007/2020), para 
atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores, lo-
calizado na Rodovia Belém Brasília, BR 316, km 23, margem esquerda, s/nº, 
bairro São francisco, no Município de São francisco do Pará /Pa.

Protocolo: 731272
Posto iccar Ltda, 

cNPJ: 02.280.133/0039-67 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
de São francisco do Pará, licença de operação - lo N° 017/2021, validade até 
31/08/2022, para atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos 
automotores, localizado na Rodovia Belém Brasília, BR 316, km 23, margem 
direita, nº 821, bairro Zona rural, lote agrícola, no Município de São francisco 
do Pará /Pa.

Protocolo: 731273

dedetiBeL dedetiZadora BeLeM Ltda-Me 
cNPJ 63.872.972/0001-96 

Torna público que  requereu junto à SEMaS, a l.o para desenvolver a atividade 
de 2320-Prestação de serviços fitossanitários/domissanitários com utilização de 
controle de pragas e vetores, através do Processo nº 2020/22163.

Protocolo: 731274

taPaJÓs FisH eXPortaÇÃo Ltda 
cNPJ 40.438.401/0001-42 

Torna público que  recebeu da SEMaS, a l.o nº 12875/2021 para desenvolver 
a atividade de 0218- comercialização e Manejo de recursos aquáticos Vivos, 
através do Processo nº 2020/18852.

Protocolo: 731275

MaFro traNsPortes Ltda 
Localizada na Rodovia BR 163, km 1083, zona rural de Novo Progresso/PA, re-
gistrada sob o cNPJ 88.858.785/0020-02, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Municipal de Meio ambiente SEMMa/NP a licença Prévia e de ins-
talação, através do Processo n° 787/2021 no dia 19/05/2021, para atividade de 
Garagem de transportadora e seus anexos.

Protocolo: 731276
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 dis-
posição do acionista na sede da Sociedade. Para participar na assembleia 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 instituição financeira deposi-
tária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da lei nº 
6.404/76; e (c) instrumento de procuração, devidamente 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 instrumentos 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 novem-
bro de 2021. aGroPaLMa s.a.: andré Luiz de toledo Gasparini - diretor; 
Marcos Francisco de La cruz costa - diretor.

Protocolo: 731277

FaZeNda estreLa do Norte 
De propriedade da senhora JESSICA MOREIRA GARCIA 

cPF 008.227.262-03 e rG 6385747 ssP/Pa 
Torna público que requereu junta a SEMaSa/Breu Branco, emissão de lar sob o 
processo n°229/2021 em 09/11/2021, para atividade de Bovinocultura.

Protocolo: 731278

“MADEIREIRA SEGREDO EIRELI 
Torna público que em 25/10/2021, recebeu da Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a autorização para Exploração - aUTEf, 
nº 273865/2021, com validade até 19/10/2023 de seu empreendimento que 
é detentora, localizado na flota Parú, concessão florestal, Unidade de Manejo 
florestal ii, no município de almeirim (Pa)”.

Protocolo: 731279

“JURUÁ FLORESTAL EIRELI 
inscrita no cNPJ/MF 83.273.664/0001-51 

Torna público que em 08/11/2020 recebeu da Secretaria Municipal de Meio 
ambiente de ananindeua - SEMa, a sua licença ambiental de operação - l.o. 
nº l11421, com validade até 03/11/2022, da atividade principal licenciada 
em desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu 
Beneficiamento e sua Licença Ambiental de Operação - L.O. nº L11321, com 
validade até 03/11/2022, de sua instalação Portuária dentro ou fora do porto 
organizado, terminal de uso privado e estação de transbordo somente para 
cargas não perigosas, de sua sede localizada no distrito industrial de ananin-
deua, rua Manoel Souza S/N, Quadra 16, lotes 01 a 06, Setor E, no município 
de ananindeua (Pa)”.

Protocolo: 731280
dieGo siLVa tartari 
cPF N° 835.558.702-20 

Proprietário e responsável legal pelo empreendimento SiloS Para GrÃoS, lo-
calizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a SEMMa/
Paragominas a obtenção de licença Prévia para desenvolver a atividade de Si-
loS Para GrÃoS / cErEaiS SEM BENEficiaMENTo.

Protocolo: 731281

coNseLHo reGioNaL de serViÇo sociaL da 1ª reGiÃo
resoLUÇÃo cress 1ª reGiÃo 

Nº 04/2021, de 17 de NoVeMBro de 2021.
eMeNta: Mantém os valores do anexo i, da resolução crESS 1ª região nº 
06/2018, praticados nos exercícios de 2020 e 2021 para o exercício de 2022.
a PresideNte do coNseLHo reGioNaL de serViÇo sociaL da 1ª 
reGiÃo, no uso das atribuições legais e regimentais, e
Considerando a Lei nº 8.662, de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de 
assistente Social e dá outras providências;
considerando a lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que trata das contri-
buições devidas aos conselhos profissionais em geral;
considerando a resolução crESS 1ª região nº 06/2018, que regulamenta as 
anuidades de pessoa física e de pessoa jurídica e as taxas no âmbito do crESS 
1ª região, e determina outras providências;
considerando a resolução cfESS nº 980, de 20 de outubro de 2021, que man-
teve os patamares máximo e mínimo das anuidades e das taxas praticados nos 
exercícios de 2020 e 2021 para o exercício 2022;
considerando a resolução cfESS nº 975, de 2 de junho de 2021, que determi-
nou, excepcionalmente, que o valor da anuidade referente ao exercício de 2022 
seria definido em reunião do Conselho Pleno de cada regional.
considerando, ainda, a decisão do conselho Pleno do crESS 1ª região, reunido 
no dia 24 de setembro de 2021, pela aprovação da presente.
resoLVe:
art. 1º. Manter os valores do anexo i, da resolução crESS 1ª região nº 06/2018, 
para anuidades e taxas de serviços à pessoa física e jurídica praticados no exercí-
cio de 2020 e 2021 para o exercício de 2022, no âmbito da jurisdição do crESS 
1ª região, nos termos em que segue:
eXercÍcio 2022
(conforme deliberação do conselho Pleno do crESS 1ª região, resolução cfESS 
nº 980, de 20 de outubro de 2021 e contribuições da Plenária Nacional cfESS-
crESS).
aNUidades
Pessoa física: r$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
Pessoa Jurídica: r$ 602,19 (seiscentos e dois reais e dezenove centavos)
taXas
Inscrição de Pessoa Jurídica (abrangendo a expedição do Certificado de Pessoa 
Jurídica): r$ 118,30 (cento e dezoito reais e trinta centavos)
inscrição de Pessoa física (abrangendo a expedição do documento de identidade 
Profissional): R$ 94,63 (noventa e quatro reais e sessenta e três centavos).
Substituição do Documento de Identidade Profissional ou expedição de 2ª via: R$ 
70,93 (setenta reais e noventa e três centavos).
Substituição de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica: R$ 47,29 (quarenta e 
sete reais e vinte e nove centavos).
inscrição Secundária de Pessoa física (abrangendo a expedição do documento 
de Identidade Profissional): R$ 94,63 (noventa e quatro reais e sessenta e três 
centavos).
art. 2º. a presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

oLGa MYrLa taBaraNÃ siLVa
conselheira Presidente do crESS 1ª região

Protocolo: 731282

a empresa casa do adUBo s.a.  
cNPJ: 28.138.113/0039-40

localizada no município de Paragominas/Pa, torna público que requereu a SE-
MaS a obtenção de licença de instalação e operação (lio) para a atividade de 
comércio atacadista e armazenamento de produtos químicos.

Protocolo: 731284

a aGrocoMerciaL MaraJoara Ltda 
localizada na rod. Pa 320, Travessa dos Índios s/n, Zona rural, na cidade de 
igarapé-açu/Pa, de cNPJ: 10.755.995/0001-54, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente(SEMMa) de igarapé-açu/Pa, a licença de 
atividade rural. lar n°12/2021, de protocolo 381/2021.

Protocolo: 731285

aUtoriZaÇÃo de sUPressÃo VeGetaL
sitio MiNas Gerais, Lote 03, GLeBa 90, 

ProPriedade eM NoMe de GiLsoN cardoso de JesUs 
cPF nº 165.879.102-97 

Torna público que recebeu da SEMMa/Placas Pa no dia 10/11/2021 a rENoVa-
ÇÃo da aUToriZaÇÃo dE SUPrESSÃo VEGETal Nº 004/2021, com validade 
até 10/11/2022, para atividade de Supressão de 88 hectares de vegetação na 
Zona rural de Placas-Pa.

Protocolo: 731286
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”assoc dos Moradores coMUNitÁrios 
aGroeXtratiVista da GLeBa JacarePUrU-acaMP 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS-Pa, a licença de atividade rural- lar nº 13747/2021 ( 
validade : 27/10/2026) e a autorização para Exploração florestal - aUTEf no 
273883/2021 ( validade: 29/10/2023), para a atividade de Manejo florestal 
em regime de rendimento sustentável no município de Portel/Pa”.

Protocolo: 731287

o sr. aNtoNio teiXeira de Lira, 
BrasiLeiro, casado, aGricULtor, Portador do 

rG nº 198195 ssP/Pa e cPF 061.814.572-91 
Proprietário do imóvel sÍtio GarÇa BraNca localizado no município de 
Medicilândia-Pa, torna público que recebeu junto à SEMaS-Pa, a autorização 
Para Exploração florestal (aUTEf) nº 273807/2021 e licença de atividade 
rural (lar) nº 13683/2021 para atividade de Exploração econômica de ma-
deira e lenha em área de floresta plantada.

Protocolo: 731288

adeMir costa da siLVa 
cPF: 536.565.471-49 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Vitoria regia, locali-
zada na rodovia Br 163, KM 974, ME, município de Novo Progresso, torna 
público que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a licença de atividade rural - lar, 
para as atividades de cultura de ciclo curto e criação de Bovinos conforme 
protocolo 1519/2021.

Protocolo: 731289

NiLtoN costa da siLVa 
cPF: 469.022.601-68

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Boi Gordo, localizada 
na rodovia Br 163, KM 976, ME, município de Novo Progresso, torna pú-
blico que rEQUErEU junto a SEMMa/NP a licença de atividade rural - lar, 
para as atividades de criação de Bovinos e cultura de ciclo curto conforme 
protocolo 1518/2021.

Protocolo: 731290

cÂMara MUNiciPaL de terra saNta - Pa
A C.M.T.S realizará no dia 08/12/2021 às 10:00:00 hrs Tomada de Pre-
ços nº 00002/2021-cMts. objeto: aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de limpeza e higiene para atender às necessidades da câmara Municipal 
de Terra Santa. o respectivo Edital encontra-se no dep. de licitações na sede 
da c.M.T.S.
A C.M.T.S realizará no dia 08/12/2021 às 14:00:00 hrs Tomada de Pre-
ços nº 00003/2021-cMts. Objeto: Aquisição de combustíveis, óleo lubrifi-
cante e derivado de petróleo para atender às necessidades da câmara Muni-
cipal de Terra Santa. o respectivo Edital encontra-se no dep. de licitações na 
sede da c.M.T.S.
A C.M.T.S realizará no dia 10/12/2021 às 10:00:00 hrs Tomada de Pre-
ços nº 00004/2021-cMts. objeto: aquisição de material de expediente, 
suprimento de informática, equipamento de áudio e vídeo para atender às 
necessidades da câmara Municipal de Terra Santa. o respectivo Edital encon-
tra-se no dep. de licitações na sede da c.M.T.S.
A C.M.T.S realizará no dia 10/12/2021 às 14:00:00 hrs Tomada de Pre-
ços nº 00005/2021-cMts. objeto: aquisição de material permanente, para 
atender às necessidades da câmara Municipal de Terra Santa. o respectivo 
Edital encontra-se no dep. de licitações na sede da c.M.T.S.

__________________________________
Júlio cesar souza santos de souza

Presidente da cPl
Portaria nº 009/2021

Protocolo: 731291

aGreGUe iNdÚstria, coMÉrcio e traNsPorte 
de Madeiras Ltda 

inscrita no cNPJ/MF sob o n.º 20.138.169/0003-81 
Inscrição estadual nº 15.493.889-0 filial Santa Barbara, empresa localizada 
na Estrada do caiçaua S/N KM 05 no município de Santa Barbara do Pará, 
torna público que recebeu junto a SEMaS/Pa. a licença de operação nº 
13021/2021, válida até 22/10/2023, para VPa: 5544, Porte B-ii, Tipologia 
(desdobro de Madeira Em Tora Para Madeira Serrada/laminada/faqueada), 
através do o protocolo processo nº 2020/0000024380.

Protocolo: 731292

cÂMara MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

toMa de PreÇos Nº 001/2021 
objeto: construção do Novo Prédio da câmara Municipal de Benevides/Pa.
data de abertura: 08/12/2021. Hora: 09h00min
local: Plenário da câmara Municipal de Benevides/Pa
o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos 
sites, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.leg.br.
ordenador de despesa: djalma José do amaral Ferreira - Presidente 
da câmara Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 731293

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 092/2021
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJeto: contratação de serviços de engenharia para a execução de obra de 
reforma das piscinas e instalações elétricas da Unidade SESi Santarém/Pa, 
em atendimento das necessidades do SESi-dr/Pa, conforme edital e anexo i;
aBertUra: 10 de dezembro de 2021.
LocaL da aBertUra: avenida curuá-Una nº 2733, Bairro do dia-
mantino, ceP 68.020-650, Município de santarém/Pa.
HorÁrio da aBertUra: 09:00 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/.

Belém (Pa), 22 de novembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 731294

cÂMara MUNiciPaL de MoJU/Pa
aViso de LicitaÇÃo.

a câmara Municipal de Moju/Pa, comunica a quem faça interessar, que 
realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de Preço - 
Tipo Menor Preço por item 006/2021-cMM, objeto: contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de locação Eventual de Veículos Exe-
cutivos Tipo Van, com abastecimento e Motorista; Bem como contratação de 
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de locação  de Veículos flu-
viais(Lancha) Eventual Com Condutor, e Veículos Tipo Pick-Up, Sem Motorista, 
e, com sistema de rastreamento remoto, incluso Manutenção Preventiva e 
corretiva, com Quilometragem livre, devidamente licenciados no Estado do 
Pará, através da abertura: 03/12/2021, às 10:00hs. No site www.portalde-
compraspublicas.com.br.

Protocolo: 731295

cÂMara MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº001/2021-cMs/reMarcaÇÃo
a coMissÃo PerMaNeNte de LicitaÇÃo da câmara Municipal de 
santarém, torna público que em razão de alteração na planilha de com-
posição do Bdi, cronograma físico financeiro e Planilhas orçamentárias foi 
necessário à adequação do presente Edital. Por conseguinte, houve a neces-
sidade da recontagem do prazo para a ocorrência da sessão de licitação, para 
o dia 07 de dezembro de 2021 às 09h00min no mesmo local. as alterações 
encontram-se disponíveis no site: www.santarem.pa.leg.br, por e-mail licita-
caocms2018@gmail.com ou ser retirado no setor de licitações e contratos da 
cMS de segunda a sexta-feira, nos horários de 9 às 14 horas. informamos 
que este aviso está afixado no mural deste órgão. Vanessa Gomes almeida - 
Presidente - cPL/Portaria nº 0387/2024- daF-drH.

Protocolo: 731296
  

cÂMara MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseMciaL Nº 9/2021-0004
a câmara municipal de santa Barbara do Pará através do pregoeiro, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão do tipo menor preço por item 
que versa sobre a aquisição de combustível para atender as necessidades da 
câmara Municipal de Santa Bárbara. a data do recebimento e abertura das pro-
postas e documentos de habilitação será no dia 02/12/2021 às 09:00 horas 
local da abertura: câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará, rodovia augusto 
Meira filho - Km 17, s/nº - centro - Santa Bárbara do Pará/Pa cEP: 68798-000. 
2º chamada.

PreGÃo PreseMciaL Nº 9/2021-0005
a câmara municipal de santa Barbara do Pará através do pregoeiro, 
torna público o processo licitatório na modalidade Pregão do tipo menor preço 
por item que versa sobre a contratação de empresa para locação de veículo 
de tipo passeio para atender as necessidades da câmara Municipal de Santa 
Bárbara. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de 
habilitação será no dia 02/12/2021 às 11:00 horas local da abertura: câmara 
Municipal de Santa Bárbara do Pará, rodovia augusto Meira filho - Km 17, 
s/nº - centro - Santa Bárbara do Pará/Pa cEP: 68798-000 . o edital esta-
rá disponível nos sites: https://camaradesantabarbara.pa.gov.br/ e e-mail: 
cmsbpa@hotmail.com também poderá ser obtido no prédio da câmara mu-
nicipal, nos dias úteis, no horário de 08:00hs às 14:00hs a partir da data da 
publicação. 2º chamada.

deNio BrÁULio soUsa siLVa
Presidente

Protocolo: 731297

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Jacundá, a licença ambiental para a 
construção das Redes de Distribuição de Energia Elétrica - RDR 34,5 kV, para a 
obra 1. Projeto id 430027542 - Vicinal 04 Sítio larissa lote 70 / idianete Viana 
dos Santos, localizada no Município de Jacundá, no Estado do Pará.

Protocolo: 731298
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Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)
Ativo
  Nota
  Explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 14.280.350 18.947.321
Contas a receber de clientes 5 114.558.136 29.883.982
Estoques ....................  6 34.174.792 24.369.361
Impostos a recuperar ...  7 2.800.757 26.556.243
Outros ativos circulantes       3.401.903     11.039.702
   169.215.938 110.796.609
Não circulante
Impostos a recuperar ...  7 10.483.891 892.927
Depósitos judiciais .......  15 46.274 46.274
Partes relacionadas ......  14 1.057.663 5.729.630
Tributos diferidos        9.764.294                    . 
   21.352.122 6.668.831
Imobilizado .................  8 104.101.983 93.839.341
Intangível ...................  9     53.539.097     44.319.540
     157.641.080    138.158.881

Total do ativo ...........   348.209.140 255.624.321

Nota
  explicativa  31/12/2020  31/12/2019
Receita líquida de vendas  17 277.040.223 222.172.014
Custo dos produtos vendidos 18 (148.378.806) (120.262.410)
Lucro bruto ...................   128.661.417 101.909.604
Receitas/(despesas) operacionais    
Despesas administrativas e gerais 19 (28.713.350) (27.939.286)
Despesas tributárias ......   (5.955.029) (4.824.779)
Outras (despesas)/receitas 
 operacionais ................  20      16.500.951     (1.379.747)
   (18.167.428) (34.143.812)

 31/12/2020  31/12/2019
Lucro líquido do exercício .................... 98.981.992 54.499.898
Ajustes para reconciliar o resultado do 
 exercício com recursos provenientes de 
 atividades operacionais
Depreciações, amortizações e exaustões.... 12.991.589 11.626.167
Baixa ativo imobilizado e intangivel ........... 16.474.395 8.421.571
Ajuste inventário de estoques .................. (124.472) 1.385.983
Provisão para contingência e reestruturação 
 ambiental .............................................         691.663         (821.944)

129.015.167 75.111.675
(Redução)/aumento líquido nos ativos
Contas a receber de clientes .................... (84.674.154) (11.725.861)
Estoques ............................................... (9.680.959) 4.370.828
Impostos a recuperar .............................. 4.400.228 (3.285.118)
Depóstos judiciais ................................... - 1.587.194
Outros ativos circulantes .........................      7.637.799          752.502

(82.317.086) (8.300.455)
Aumento líquido/(redução) nos passivos
Fornecedores ......................................... 4.472.511 2.569.111
Obrigações trabalhistas e sociais .............. 4.850.034 442.268
Obrigações tributárias ............................. (9.006.714) 6.394.228

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - (Em Reais)
                                 Reservas de lucros         Lucros Líquidos 
  Capital  Reserva  Reserva de  Incen-  Retenção       (prejuízos)
            Social    Legal ..........tivos.i.scais de Lucros       acumulados        Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ......................  149. 599.063   17.055.611     (30.100.852)  136. 553.822
Lucro líquido do exercício...........................................          54.499.898  54.499.898
Reserva capital - parcela redução lucro exploração ........                           9.411.816     (9.411.816) 
Reserva Legal ..........................................................    749.362      (749.362) 
Dividendos distribuídos .............................................          (3.559.467)  (3.559.467)
Reserva de Lucros ....................................................                     .                    .                    .      10.678.401    (10.678.401) 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ...................... 149. 599.063        749.362  26.467.427      10.678.401     187.494.253
Lucro líquido do exercício...........................................          98.981.992  98.981.992
Reserva capital - parcela redução lucro exploração ........      16.011.943    (16.011.943) 
Reserva Legal ..........................................................    4.252.195      (4.252.195) 
Dividendos distribuídos .............................................          (20.197.927)  (20.197.927)
Reserva de Lucros ....................................................   .                   .                   .      58. 519.927   (58.519.927)                      .
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ......................  149. 599.063  5.001. 557  42.479.370  69.198.328    266.278.318

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Passivo e patrimônio líquido
  Nota
  Explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores ................... 10 15.874.898 11.081.887
Obrigações trabalhistas e sociais 11 11.437.083 6.587.049
Obrigações tributárias ....... 12 4.782.794 14.900.100
Dividendos a pagar ........... 13 23.757.395 3.559.466
Outras obrigações circulantes 13      1.823.472                     .
   57.675.642 36.128.502
Não circulante
Fornecedores ................... 10  320.500
Obrigações tributárias ....... 12 22.255 597.899
Tributos diferidos ..............  1.686.236 
Partes relacionadas ........... 14 12.394.637 21.622.778
Provisão para contingência e 
 reestruturação ambiental .. 15     10.152.052       9.460.389
   24.255.180 32.001.566
Patrimônio líquido
Capital social ................... 16 149.599.063 149.599.063
Reservas de lucros ............ 16   116.679.255     37.895.190
   266.278.318 187.494.253
Total do passivo e patrimônio líquido 348.209.140 255.624.321

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações.dos.fl.uxos.de.caixa.Exercícios.i.ndos.em.31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)
Dividendos a pagar .................................     20.197.929     (1.680.596)
  20.513.760      7.725.011
Caixa líquido gerado das atividades 
operacionais ........................................ 67.211.841 74.536.231
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aquisição de imobilizados e intangíveis ...... (48.948.183)    (32.919.699)
Caixa líquido das atividades de 
 investimentos ..................................... (48.948.183) (32.919.699)
Fluxo.de.caixa.das.atividades.de.i.nanciamentos.  
Empréstimos e i nanciamentos, líquidos ..... 1.823.472 (1.125.000)
Partes relacionadas ................................. (4.556.174) (23.274.599)
Distribuição de lucros .............................. (20.197.927)     (3.559.467)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
.de.i.nanciamentos .............................. (22.930.629) (27.959.066)
(Redução)/Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa ......................... (4.666.971) 13.657.466
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício .............................. 18.947.321 5.289.855
Caixa e equivalentes de caixa 
 no i nal do exercício ...............................     14.280.350      18.947.321
(Redução)/Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa ......................... (4.666.971) 13.657.466

Demonstrações.do.resultado.Exercícios.i.ndos.em.31.de.dezembro.de.2020.e.2019.-.(Em.Reais)
Resultado operacional antes das receitas 
 i nanceiras, líquidas ......   110.493.989 67.765.792
Receitas i nanceiras .......  21 31.960.766 12.401.716
Despesas i nanceiras ......  21   (27.350.312)   (10.576.920)
(Despesas)/receitas.i.nanceiras,.
 líquidas......................        4.610.454      1.824.796
Lucro líquido antes das  
 IRPJ e CSLL ...............   115.104.443 69.590.588
IR e CS correntes ..........  22 (24.200.509) (15.090.690)
IR e CS diferidos ...........  22        8.078.058                    -
   (16.122.451) (15.090.690)
Lucro líquido do exercício  98.981.992 54.499.898

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - (Em Reais)Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - (Em Reais)
                                 Reservas de lucros         Lucros Líquidos                                  Reservas de lucros         Lucros Líquidos 

Demonstrações.do.resultado.abrangente.Exercícios.i.ndos.em.31.de.dezembro.de.2020.e.2019.(Em.Reais)Demonstrações.do.resultado.abrangente.Exercícios.i.ndos.em.31.de.dezembro.de.2020.e.2019.(Em.Reais)Demonstrações.do.resultado.abrangente.Exercícios.i.ndos.em.31.de.dezembro.de.2020.e.2019.(Em.Reais)

  31/12/2020 31/12/2019
Outros resultados abrangentes .......................................................................................................................                     -                      -
Resultado abrangente total do exercício ....................................................................................................  98.981.992 54.499.898

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios.i.ndos.em.31.de.dezembro.de.2020.e.2019

(Valores expressos em Reais)
1. Contexto operacional - A Companhia tem por objeto social e ativ-
idades preponderantes a pesquisa e extração de minérios e minerais, 
mineração, compra, venda, benei ciamento, processamento, rei no, im-
portação, exportação, comércio, transporte de minério, minerais e metais, 
e equipamentos de mineração, representação em outras entidades, na-
cionais ou não, por conta própria ou de terceiros, participação em outras 
entidades, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; e desen-
volvimento e intermediação de negócios associados à mineração. A Com-
panhia iniciou suas operações de extração de minérios no exercício 2006 
com a Mina Palito. Em 2008 a Administração decidiu pela paralisação da 
extração devido ao momento mercadológico, permanecendo com as ativ-
idades de pesquisa e desenvolvimento até o exercício de 2011. Em 2018, 
a Companhia iniciou projeto de sondagem e perfuração de superfície, com 

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeisNotas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios.i.ndos.em.31.de.dezembro.de.2020.e.2019Exercícios.i.ndos.em.31.de.dezembro.de.2020.e.2019

(Valores expressos em Reais)(Valores expressos em Reais)

foco na avaliação de novas descobertas de recursos nos limites das Minas 
Palito e São Chico, em 2019 as operações de mineração e processamento 
no Complexo Palito tiveram bom desempenho resultando em uma pro-
dução recorde de ouro de 40.101 onças, uma melhoria de 8% em relação 
a 2018. O minério extraído de Palito e São Chico e o minério processado 
foi de 177.335 toneladas, 4% melhor o teor de minério processado 7,02 
g / t, sendo mais consistente que os 7,06 g/t alcançados em 2018. Em 
2020 tivemos alguns impactos devido a COVID-19, e readequamos a esca-
la de trabalho dos colaboradores. 1.1. Investigação e pagamentos não 
suportados - Durante a auditoria referente ao período de 2020, foram 
identii cados R$ 450 mil em saques realizados sem documentação suporte 
correspondente. A Companhia acionou seus representantes legais no Brasil 
para realizar uma investigação compreensiva e, posteriormente, contratou 
uma investigação forense independente. Foram identii cados os seguintes 
valores em operações com suspeita de irregularidade, que envolveram co-
laboradores especíi cos da companhia:

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
              R$            R$             R$             R$             R$                 R$             R$             R$
Saques bancários .....................  300.000 311.000 240.000 - 500.000 450.000 - 1.801.000
Adiant. de viagem e reembolsos .     643.750    839.450    942.450  1.148.450  1.375.050  1.735.550    597.400  7.282.100
Outros assuntos .......................  - 175.510 - 104.000 - - 151.500 431.010
Como resultado do acima, foi constituída provisão para riscos i scais no 
valor de R$ 2.073.858 conforme Nota Explicativa n° 15. A Companhia tem 
a intenção de prosseguir com as medidas legais apropriadas quanto a 
quaisquer valores que venham a ser considerados apropriação indevida. 2. 
Base de preparação - 2.1. Declaração de conformidade (com rela-
ção às normas do CPC) - As demonstrações contábeis da Companhia 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e conforme as normas internacionais de relatório 
i nanceiro International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB). As práticas contá-
beis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação so-
cietária brasileira e as Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) com base nos pronunciamentos, 
as orientações e as interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), também aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Essas demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas 
para divulgação pela Diretoria em 19 de outubro de 2021. 2.2. Moeda 
funcional - A moeda funcional adotada pela Companhia é o Real, mesma 
moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis dos 
exercícios i ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Os ativos e os pas-
sivos em moeda estrangeira são inicialmente registrados à taxa de câmbio 
da moeda funcional em vigor na data da transação. As variações cambiais 
são registradas na demonstração do resultado. 3. Principais práticas 
contábeis adotadas - As principais práticas contábeis adotadas na elabo-
ração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 3.1. Seg-
mento operacional - Em função da concentração de suas atividades pre-
ponderantes de pesquisa e extração de minérios e minerais, a Companhia 
está organizada em uma única unidade de negócio. 3.2. Apuração do 
resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência de exercício. A receita de venda de produ-
tos é reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado de 
forma coni ável, todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são 
transferidos para o comprador, a Companhia não detém controle ou res-
ponsabilidade sobre a mercadoria vendida e os benefícios econômicos se-
rão gerados em favor da Companhia. Uma receita não é reconhecida se há 
uma incerteza signii cativa da sua realização. As receitas e despesas de 
juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros nas rubricas 
de receitas e despesas i nanceiras. 3.3..Ativos.i.nanceiros.-.a..Classii.-
cação - No reconhecimento inicial, um ativo i nanceiro é classii cado como 
mensurado ao: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (“FVOCI”); ou (iii) valor justo por meio do resulta-
do (“FVTPL”). Um ativo i nanceiro é mensurado ao custo amortizado se 
satisi zer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um 
modelo de negócios com o objetivo de coletar l uxos de caixa contratuais; 
e (ii) os termos contratuais do ativo i nanceiro dão origem, em datas espe-
cíi cas, aos l uxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de 
juros sobre o valor principal em aberto. Um ativo i nanceiro é mensurado 
no FVOCI somente se satisi zer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é 
mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto 
pela coleta de l uxos de caixa contratuais como pela venda de ativos i nan-
ceiros; e (ii) os termos contratuais do ativo i nanceiro dão origem, em 
datas especíi cas, a l uxos de caixa que representam pagamentos de prin-
cipal e de juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos 
i nanceiros são classii cados como mensurados ao valor justo por meio do 
resultado. Adicionalmente, no reconhecimento inicial, a Companhia pode, 
irrevogavelmente, designar um ativo i nanceiro, que satisfaça os requisitos 
para ser mensurado ao custo amortizado, ao FVOCI ou mesmo ao FVTPL. 
Essa designação possui o objetivo de eliminar ou reduzir signii cativamen-
te um possível descasamento contábil decorrente do resultado produzido 
pelo respectivo ativo. b. Reconhecimento e mensuração - As compras 
e as vendas de ativos i nanceiros são reconhecidas na data da negociação. 
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acresci-
dos dos custos da transação para todos os ativos i nanceiros não classii -
cados como ao valor justo reconhecido no resultado. Os ativos i nanceiros 
ao valor justo reconhecidos no resultado são, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração 
do resultado no período em que ocorrerem. O valor justo dos investimen-

tos com cotação pública é baseado no preço atual de compra. Se o mer-
cado de um ativo i nanceiro não estiver ativo, a Companhia estabelece o 
valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o 
uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a ou-
tros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de l uxos 
de caixa descontados e os modelos de precii cação de opções, privilegian-
do informações de mercado e minimizando o uso de informações geradas 
pela Administração. c. Valor recuperável (impairment).de.ativos.i.-
nanceiros – ativos mensurados ao custo amortizado - A Companhia 
avalia no i nal de cada período de relatório se há evidência objetiva de 
que um ativo i nanceiro ou grupo de ativos i nanceiros esteja deteriorado. 
Os critérios utilizados pela Companhia para determinar se há evidência 
objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dii culdade i nanceira 
signii cativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, como 
inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de principal; (iii) 
probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização i nanceira; 
e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo i nanceiro em virtude de 
problemas i nanceiros. d..Desreconhecimento.de.ativos.i.nanceiros 
- Um ativo i nanceiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo i -
nanceiro ou parte de um grupo de ativos i nanceiros semelhantes) é bai-
xado principalmente quando: (i) os direitos de receber l uxos de caixa do 
ativo expirarem; e (ii) a Companhia transferiu os seus direitos de receber 
l uxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmen-
te os l uxos de caixa recebidos, sem demora signii cativa, a um terceiro 
por força de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo; ou (b) a Com-
panhia não transferiu e não reteve substancialmente todos os riscos e 
benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre esse ativo. 
Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de receber l uxos de 
caixa de um ativo, ou tiver executado um acordo de repasse e não tiver 
transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relati-
vos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contí-
nuo da Companhia com esse ativo. 3.4..Passivos.i.nanceiros.-.a..Re-
conhecimento e mensuração - Um passivo i nanceiro é classii cado 
como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja dei nido 
como mantido para negociação ou designado como tal no momento do 
seu reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no 
resultado conforme incorridos. Esses passivos i nanceiros são mensura-
dos pelo valor justo e eventuais mudanças no valor justo são reconheci-
das no resultado do exercício. Os passivos i nanceiros da Companhia, que 
são inicialmente reconhecidos a valor justo, incluem contas a pagar a 
fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e i nanciamentos são 
acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. b. Mensura-
ção subsequente - Após o reconhecimento inicial, empréstimos e i nan-
ciamentos, fornecedores e contas a pagar são mensurados subsequente-
mente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros 
efetivos. c. Custos de empréstimos - Os custos de empréstimos atribuí-
dos à aquisição, construção ou produção de um ativo que, necessaria-
mente, demanda um período substancial para i car pronto para seu uso 
ou venda pretendidos são capitalizados como parte do custo destes ati-
vos. Custos de empréstimos são juros e outros custos em que a Compa-
nhia incorre em conexão com a captação de recursos. d. Desreconheci-
mento. de. passivos. i.nanceiros - Um passivo i nanceiro é baixado 
quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um pas-
sivo i nanceiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante 
com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo 
existente forem signii cativamente alterados, essa substituição ou altera-
ção é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um 
novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis 
reconhecida na demonstração do resultado. 3.5. Caixa e equivalentes 
de caixa - O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a i nalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investi-
mentos ou outros i ns. O caixa e os equivalentes de caixa incluem os de-
pósitos bancários e os títulos i nanceiros de alta liquidez, com vencimento 
médio de 90 dias e com risco irrelevante de variação de valor de mercado, 
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. São utiliza-
dos para gerenciamento dos compromissos de curto prazo.
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3.6. Estoques - Os estoques estão demonstrados pelo menor valor en-
tre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou 
realização. Os custos de formação dos estoques são determinados pelos 
custos ixos e variáveis diretos e indiretos de produção, apropriados pelo 
método de custo médio. O valor líquido de realização dos estoques corres-
ponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzidos de todos os 
custos estimados para conclusão e custos necessários para a realização 
da venda. Quando aplicável, é constituída uma estimativa de perdas de 
estoques obsoletos ou de baixa movimentação. 3.7. Imobilizado - O ativo 
imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzi-
dos dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acu-
mulada. Os custos incluem gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou 
construção desses ativos. Os custos subsequentes à aquisição dos ativos 
são incluídos no valor contábil dos ativos, somente quando é provável que 
benefícios econômicos futuros relacionados com o item agregarão valor 
para a Companhia e ainda serem mensuráveis de maneira coniável. Todos 
os outros custos, incluindo custos de reparos e manutenção, são registra-
dos no resultado inanceiro do período em que são incorridos. É constituída 
depreciação para todo o imobilizado, à exceção dos terrenos que não são 
depreciados. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados 
e ajustados, se necessário, ao inal de cada exercício social. As taxas de 
depreciação são baseadas na vida útil estimada dos bens, como segue:
Desmobilização                                                  Unidade de Produção
Veículos ..................................................................   4 a 8 anos
Ediicações ..............................................................  4 anos
Recursos Minerais/Estrutura Mina ...............................  8 anos
Imobilizados de Produção ..........................................  4, 5 e 10 anos
Máquinas e Equipamentos .........................................  3, 7 e 10 anos
Outras ....................................................................  4 a 10 anos
O ganho ou perda decorrente da alienação ou do sucateamento de ativo é 
determinado como a diferença entre os resultados das vendas, líquidos de 
custos de comercialização, e o valor contábil do ativo e são reconhecidos 
no resultado do período em que são incorridos. 3.8. Intangível . Gasto 
desenvolvimento de pesquisa: reletem, basicamente, os gastos com 
atividades de desenvolvimento, pesquisas geológicas, necessárias ao estu-
do de viabilização de novos projetos de extração, mensurados ao custo. Os 
gastos de desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de de-
senvolvimento puderem ser mensurados de maneira coniável, se o produ-
to ou processo forem técnica e comercialmente viáveis, se os benefícios 
econômicos-futuros forem prováveis, e se a Companhia tiver a intenção e 
os recursos suicientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o 
ativo. Os gastos capitalizados incluem o custo de materiais, mão de obra 
direta, custos de fabricação que são diretamente atribuíveis à preparação 
do ativo para seu uso proposto; . Gasto de exploração de recursos 
minerais: os gastos de exploração são reconhecidos no resultado como 
despesas operacionais quando incorridos. 3.9. Benefícios a empregados 
e executivos - Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias ven-
cidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas in-
cidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resulta-
do por meio de provisão respeitando o regime de competência. 3.10. 
Imposto de Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente a R$ 240.000 para Imposto de Renda e 9% sobre o 
lucro tributável para Contribuição Social sobre o lucro líquido, e consideram 
a compensação de prejuízos iscais e base negativa de Contribuição Social, 
limitada a 30% do lucro tributável, quando aplicável. O Imposto de Renda 
e a Contribuição Social diferidos são reconhecidos com relação às diferen-
ças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para ins 
contábeis e os correspondentes valores usados para ins de tributação. Os 
ativos e passivos iscais diferidos são compensados caso haja um direito 
legal de compensar passivos e ativos iscais correntes e eles se relacionam 
a Impostos de Renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a 
mesma entidade sujeita à tributação, quando aplicável. 3.11. Provisão 
para contingências - As provisões são reconhecidas, como resultado de 
um evento passado, se a Companhia possui uma obrigação legal ou con-
tratual presente que pode ser coniavelmente estimado, e é provável que 
um desembolso ocorra em momento futuro para fazer face às obrigações. 
As provisões são determinadas pelo desconto a valor presente dos luxos 
de caixa estimados com base em uma taxa, excluída de efeitos iscais, que 
relitam as condições correntes de mercado para avaliação do dinheiro no 
tempo e o risco atrelado ao passivo especíico. A provisão para contingên-
cias é determinada pela Administração, de acordo com a expectativa de 
perdas, com base na opinião dos consultores legais externos, por montan-
tes considerados suicientes para cobrir perdas e riscos. 3.12. Ativos e 
passivos não circulantes - Compreendem os bens e direitos realizáveis 
e deveres e obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes a data-base 
das referidas demonstrações contábeis, acrescidos dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do 
balanço. 3.13. Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos 
e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, 
portando, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presen-
te de ativos e passivos monetários de curto prazo e calculado, e somente 
registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contá-
beis tomadas em conjunto. Para ins de registro e determinação de rele-
vância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os 
luxos de caixa contratuais e a taxa de juros explicita, e em certos casos 
implícita dos respectivos ativos e passivos. 3.14...Julgamentos,.estima-

tivas.e.premissas.contábeis.signiicativas - As demonstrações inan-
ceiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utiliza-
das nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações inanceiras foram baseadas em fatores ob-
jetivos e subjetivos com base no julgamento da Administração para deter-
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações inancei-
ras. Itens signiicativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a 
seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e se sua recuperabilidade nas 
operações, avaliação dos ativos inanceiros pelo valor justo e pelo método 
de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação 
da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais 
riscos para determinação de outras provisões. Inclusive para contingên-
cias. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá re-
sultar em valores signiicativamente divergente dos registrados nas de-
monstrações inanceiras devido o tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas 
com a periodicidade mínima de um ano. As principais premissas relativas a 
fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco 
signiicativo de causar um ajuste signiicativo no valor contábil, são apre-
sentadas a seguir: a.  Provisões: as provisões são reconhecidas quando 
existe uma obrigação presente (legal ou implícita) como resultado de even-
tos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As pro-
visões não são reconhecidas com relação às perdas dos gastos que devem 
ser necessários para liquidar a obrigação usando uma taxa antes de impos-
tos, a qual relita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do 
dinheiro e dos riscos especíicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa inancei-
ra; b. Reservas minerais e vida útil de minas: as estimativas de reserva 
aprovadas e de reservas prováveis são periodicamente avaliadas e atuali-
zadas. As reservas aprovadas e as reservas prováveis são determinadas 
usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo 
das reservas requer que a Companhia assuma posições sobre condições 
futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de 
câmbio, taxas de inlação, tecnologia de mineração, disponibilidade de li-
cenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições as-
sumidas poderão ter impacto signiicativo nas reservas aprovadas e reser-
vas prováveis registradas. A estimativa do volume das reservas minerais é 
base de apuração da parcela de exaustão das respectivas minas e, suas 
estimativas de vida útil é fator preponderante para qualiicação da provisão 
de recuperação ambiental das minas quando da sua baixa contábil do ativo 
imobilizado. Qualquer alteração nas estimativas do volume de reservas das 
minas e da vida útil dos ativos e elas vinculado poderá ter impacto signii-
cativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização, reconhecidos 
nas demonstrações inanceiras como custo dos produtos vendidos. Altera-
ções na vida útil estimada das minas poderão causar impacto signiicativo 
nas estimativas da provisão de gastos ambientais, de sua recuperação 
quando da sua baixa contábil do ativo imobilizado e das análises de impair-
ment; c. Recuperação ambiental e de áreas degradadas: os gastos 
incorridos relacionados ao cumprimento das regulamentações ambientais 
são registrados no resultado. Esses programas foram criados para minimi-
zar o impacto ambiental das atividades. A Companhia considera as estima-
tivas contábeis relacionadas com a recuperação de áreas degradadas e os 
custos de encerramento de uma mina com uma prática contábil crítica por 
envolver valores expressivos de provisão e se tratar de estimativas que 
envolvem diversas premissas, como taxas de juros, inlação, vida útil do 
ativo considerado o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de 
exaustão da mina. Apesar das estimativas serem revistas anualmente, 
essa provisão requer que sejam assumidas premissas para projetar os lu-
xos de caixa aplicáveis às operações; d.  Provisão com obrigações de 
desmobilização de ativos: a Companhia ao inal de cada exercício revisa 
e atualiza os valores das provisões para obrigações de desmobilização de 
ativos. Esta provisão tem como objetivo principal a formação de valores de 
longo prazo, para o uso inanceiro no futuro, no momento de encerramen-
to do ativo. As provisões realizadas pela Companhia referem-se, basica-
mente, a fechamento de mina, com a inalização das atividades mineraria, 
desativação e desmontagem dos ativos vinculados a mina. O cálculo desta 
provisão inicia-se com a avaliação das condições do ativo no momento da 
provisão. O passo seguinte consiste na formação dos montantes a serem 
descontados a valor presente pela taxa de juros antes do Imposto de Ren-
da que relita a avaliação das condições de mercado vigentes e dos riscos 
especíicos associados ao passivo a ser desativado. Por sim o montante a 
valor presente é registrado contabilmente. A revisão dos cálculos desta 
provisão acontece ao inal de cada exercício, se um novo ativo existir, ou se 
a situação no momento indicar uma necessidade de revisão da provisão. A 
provisão é constituída inicialmente com o registro de um passivo de longo 
prazo com contrapartida em um item do ativo imobilizado principal. O ativo 
é depreciado linearmente pela taxa de vida útil do bem principal, e regis-
trado contra o resultado do exercício quando em operação. 3.15. Modifi-
cações e atualização de novas normas contábeis - Em 1º de janeiro 
de 2019 entraram em vigor o CPC 06 Arrendamentos (IFRS 16) e o IFRIC 
23 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro, a saber: . IFRS 
16 Operações de Arrendamento Mercantil (CPC 06 (R2)) - A nova 
norma substitui o IAS 17 – “Operações de Arrendamento Mercantil” e cor-
respondentes interpretações e determina que os arrendatários passam a 
ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do 
ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento 
mercantil, incluindo os operacionais, podendo icar fora do escopo dessa 
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nova norma determinados contratos de curto prazo ou de valores irrele-
vantes dos ativos envolvidos na operação. Os critérios de reconhecimento 
e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações inanceiras dos ar-
rendadores icam substancialmente mantidos. A Administração adotou 
essa nova norma e não identiicou efeito em suas demonstrações inancei-
ras, considerando a natureza, o prazo e valor de seus contratos vigentes 
no exercício de 2019. . IFRIC 23 – Incerteza sobre Tratamento de 
Tributos sobre o Lucro (ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de 
Tributos sobre o Lucro) - A nova interpretação estabelece requisitos de 
reconhecimento e mensuração em situações onde a empresa tenha deini-
do durante o processo de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de 
renda e contribuição social) a utilização de tratamentos iscais incertos, 
que podem vir a ser questionadas pela autoridade iscal. Em situações 
onde determinados tratamentos sejam incertos, a empresa deve deinir a 
probabilidade de aceitação das autoridades iscais em relação e apresenta
-los em separado, apurando eventual contingência se concluído que a au-
toridade iscal não aceitará tal tratamento. Adicionalmente, a Companhia 
avaliou o impacto dessa norma sobre as demonstrações contábeis no exer-
cício de 2019 e seus possíveis efeitos retrospectivos, e não foram identii-
cados impactos relevantes.
4. Caixa e equivalentes de caixa
  31/12/2020 31/12/2019
Caixas..............................................  13.686 4.441
Bancos Conta Movimento ....................  6.347.871 4.221.670
Aplicações Financeiras ........................        7.918.793    14.721.210
  14.280.350 18.947.321
As disponibilidades estão representadas basicamente por depósitos à vista 
em instituições inanceiras de primeira linha.
5. Contas a receber de clientes
  31/12/2020 31/12/2019
Clientes Mercado Interno ....................  157.769 59.350
Clientes Mercado Externo ...................  114.400.367 29.772.098
Exportação - Em trânsito ....................                     -         52.534
  114.558.136 29.883.982
Saldo de Clientes Mercado Externo se refere a vendas realizadas à controlado-
ra. A liquidação dos montantes em aberto é planejada para ocorrer em 2021.

6. Estoques
  31/12/2020 31/12/2019
Matéria prima - ouro ..........................  2.043.219 1.081.985
Produtos Acabados/Produtos em Elaboração 15.664.611 9.308.515
Material de suprimento .......................  16.521.935 14.033.834
(-) Provisão baixa obsolecência ...........         (54.973)          (54.973)
  34.174.792 24.369.361
A Administração mantém provisão para baixa por obsolescência referente aos 
itens de manutenção e suprimento da Mina e Planta de “giro 0” nos períodos 
anteriores, e com características que por avanço tecnológico dos equipamen-
tos operacionais atualmente utilizados e a serem instalados na produção, 
tendem a serem classiicados como obsoletos pela não utilização operacional.
7. Impostos a recuperar
  31/12/2020 31/12/2019
Circulante
ICMS a recuperar ..............................  - 22.165.271
ICMS a recuperar - CIAP .....................  529.411 1.304.126
PIS a recuperar .................................  612.189 844.451
COFINS a recuperar ...........................  1.294.433 1.035.113
IRPJ - Pagos por estimativa .................  14.562 2.131.368
CSLL - Pagos por estimativas ..............  161 1.559.820
PIS e COFINS sobre Leasing................  35.995 35.996
INSS a Recuperar ..............................  314.006 307.137
(-) Provisão Deságio ..........................                   -   (2.827.039)
  2.800.757 26.556.243
Não circulante   
ICMS a recuperar ..............................  17.870.759 -
(-) Provisão Deságio ..........................  (8.180.640) -
ICMS a recuperar - CIAP .....................  793.772 -
ICMS extemporâneo energia elétrica ....  - 1.130.842
( - ) Provisão deságio .........................                    -     (237.915)
  10.483.891 892.927
A compensação dos créditos de ICMS depende de pedido protocolado em 
2009, que se encontra em fase de análise pela Secretaria do Estado da 
Fazenda do Pará. A Administração atualizou a estimativa de provisão para 
deságio do total do crédito. Para o período indo em 2020, a administração 
também alterou a expectativa de recuperação dos saldos, reconhecendo
-os como ativo não circulante, e passou a apresentar os saldos de ICMS 
líquidos do montante passivo.

8. Imobilizado      Recursos
    Imobilizados  Máquinas e Minerais/ Imobilizações
             Veículos ....Ediicações    de produção Equipamentos Estrutura Mina em Andamento
Custo ou Avaliação
Saldos em 1 de janeiro de 2018
Reapresentado ..................  8.853.199 5.063.555 10.019.522 5.542.918 34.052.174 5.142.141
Aquisição.............................  6. 303.457 - 2.973.240 1.153.042 10.495.243 7.177.328
Depreciação .........................  (3.972.682) (264.885) (4.644.535) (803.310) (2.949.957) -
Baixa ..................................  (156.589) - - (1.058) - -
Transferência/ Apropriações ...                        -                    -                       -                    -        2. 342. 211 (2.342.211)
Saldos em 31 de dezembro 
 de 2018 - Reapresentado ..  11.027.385 4.798.670 8.348.227 5.891.592 43.939.671 9.977.258
Custo Total ..........................  20.811.870 5.769.923 24.629.202 9.988.665 59.448.712 9.977.258
Depreciação Acumulada ........       (9. 784.485)        (971.253)     (16.280.975)       (4.097.073)      (15.509.041)                  -
Valor Contábil ....................  11.027.385 4.798.670 8.348.227 5.891.592 43.939.671 9.977.258
Saldos em 31 de dezembro  
 de 2018 - Reapresentado ..  11.027.385 4.798.670 8.348.227 5.891.592 43.939.671 9.977.258
Aquisição.............................  1.783.162 321.013 2.204.143 926.496 12.288.674 7.271.006
Depreciação .........................  (961.689) (326. 710) (3.033.299) (867.773) (3.131.416) -
Baixa ..................................  (1.938.333) - (25.792) (405.884) - (5.034.656)
Transferências/ Apropriações ..                      -          2.492.166           382.379                     -                     -  (2.086.949)
Saldos em 31 de dezembro  
 de 2019 ............................  9.910.525 7.285.139 7.875.658 5.544.431 53.096.929 10.126.659
Custo Total ..........................  20.656. 700 8.583.101 27.189.931 10.509.277 71.737.386 10.126.659
Depreciação Acumulada ........       (10.746.175)     (1.297.962)     (19.314.273)       (4.964.846)      (18.640.457)                   -
Valor Contábil ....................  9.910.525 7.285.139 7.875.658 5.544.431 53.096.929 10.126.659
Saldos em 31 de dezembro  
 de 2019 ............................  9.910.525 7.285.139 7.875.658 5.544.431 53.096.929 10.126.659
Aquisição.............................  7.282.462 - 8.872.528 9.996.869 8.682.670 2.383.460
Depreciação .........................  (2.892.828) (317.140) (3.508.993) (942.000) (2.819.991) -
Baixa ..................................  (207.862) (6.813.260) (6.342.488) (2.389.102) - (721.683)
Transferências/ Apropriações ..                         -        1.050.181         7.188.357             156.451                        - (8.394.989)
Saldos em 31 de dezembro  
 de 2020 ............................  14.092.297 1.204.920 14.085.062 12.366.649 58.959.608 3.393.447
Custo Total ..........................  24.520.336 2.713.277 31.582.262 15.158.271 80.420.056 3.393.447
Depreciação Acumulada ........      (10.428.039)      (1.508.357)     (17.497.200)       (2.791.622)      (21.460.448)                  -
Valor Contábil ....................  14.092.297 1.204.920 14.085.062 12.366.649 58.959.608 3.393.447
Taxas anuais de depreciação ..  12% e   25% 4% 10%,20%,25% 10%,15%,30% (Ocz Prod.) 
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9. Intangível
         Provisão
                 Pesquisas                Direitos Despesas Pré   Reabilitação
                Geológicas           Minerários  Operacionais        Mina PLT                Total
Custo ou Avaliação
Saldos em 1 de janeiro de 2018 - Reapresentado ...........  22.877.407  2.424.435  (2.060. 778)  3.227.537  26.468.601
Aquisição..........................................................................  14.865.531  -  -  -  14.865.531
Baixa ...............................................................................  (1.837.362 ) -  -    (1.837.362 )
Ajuste de saldo .................................................................   - -  3.880.489  3.218.053  7.098.542
Amortização .....................................................................        (2.327.004 )     (268.140)     (1.819.711)       (876.340)     (5.291.1951)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - Reapresentado .....  33.578.572  2.156.295  -  5.569.250  41.304.117
Custo Total .......................................................................  49.987.002  4.047.031  30.130.277  9.891.732  94.056.042
Amortização Acumulada .....................................................      (16.408.430 )  (1.890.736)  (30.130. 277)       (4.322.482)   (52.751.925 )
Valor Contábil .................................................................     33.578.572    2.156.295                      -     5.569.250      41.304.117
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - Reapresentado .....  33.578.572  2.156.295  -  5.569.250  41.304.117
Aquisição..........................................................................  7.196.030  -  -  -  7.196.030
Amortização .....................................................................      (1.603.812 )     (819.236)                     .      (882.233)        (3.305.281 )
Baixas..............................................................................  -  -  -  (875.326)  (875.326 )
Transferência ....................................................................                     -                   -                     -                    -                       -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ...............................  39.170.790  1.337.059  -  3.811.691  44.319.540
Custo Total .......................................................................  57.183.032  4.047.031  30.130.277  9.016.406  100.376.746
Amortização Acumulada .....................................................     (18.012.242)    (2.709.972)  (30.130. 277)    (5.204.715)  (56.057.206 )
Valor Contábil .................................................................      39.170.790      1.337.059                    -        3.811.691     44.319.540  
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ...............................  39.170.790  1.337.059  -  3.811.691  44.319.540
Aquisição..........................................................................  11.730.194  -  -  -  11.730.194
Amortização .....................................................................  (1.553.403)  (436.467)  -  (520.767)  (2.510.637 )
Baixas..............................................................................  -  -  -  -  -
Transferência ....................................................................          (799.744 )       799.744                     -                    -                       -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ...............................     48.547.837    1.700.336                     -     3.290.924      53.539.097
Custo Total .......................................................................  68.913.225  4.047.030  30.130.277  9.016.406  112.106.938
Amortização Acumulada .....................................................     (20.365.388 )  (2.346.694)  (30.130. 277)    (5.725.482)      (58.567.841 )
Valor Contábil .................................................................  48.547.837  1.700.336   - 3.290.924  53.539.097
Taxas anuais ele depreciação .........................................  (Ocz Prod. ) (Ocz Prod. ) (Ocz Prod. ) (Ocz Prod. )  
Em 2020 manteve-se a sistemática de cálculos e reconhecimentos da amortização sobre os Direitos Minerários e Pesquisas Geológicas, com base nas 
“Onças produzidas” no período.
10. Fornecedores
  31/12/2020  31/01/2019
Circulante
Fornecedores nacionais ............................  12.833.289 7.120.637
Arrendamentos a pagar ............................  545.455 3.272.728 
Fornecedores estrangeiros ........................  1.046.508 196.869 
Outras provisões .....................................       1.449.646        491.653 
   15.874.898  11.081.887 
Não Circulante
Fornecedores estrangeiros ........................                    -       320.500
                    -       320.500
  15.874.898 11.402.387
11. Obrigações trabalhistas e sociais
  31/12/2020 31/01/2019
Salários a pagar .....................................  2.913.945 2.226.420
Pensão alimentícia ..................................  7.873 7.125 
FGTS a recolher .....................................  414.508 258.676
INSS a recolher ......................................  3.421.296 986.799 
IRRF s/ Fopag ........................................          15.632        11.686
Outros ..................................................         877.360       148.951
   7.650.614  3.639.657 
Provisões
Provisão para férias ................................  2.574.249 2.028.792 
Provisão FGTS sobre férias.......................  211.068 162.304 
Provisão INSS sobre férias .......................       1.001.152       756.296 
       3.786.469     2.947.392 
   11.437.083  6.587.049 
12. Obrigações tributárias
   31/12/2020 31/12/2019
Circulante
ICMS a recolher .....................................   - 8.030.077
CFEM a recolher .....................................  29.246 111.549 
ISS a recolher ........................................  236.432 889.703 

INSS a recolher - terceiros .......................  257.091 170.078 
Impostos parcelados ...............................  1.204.752 437.503 
IRRF a recolher - Terceiros .......................  15.400 136.913 
IRPJ - Imposto de Renda  Pessoa Jurídica ..  1.387.691 2.097.996
Contribuicao Social Sobre Lucro Líquido .....  1.472.536 2.483.527 
Contribuições na fonte a recolher ..............  148.350 529.679 
Contribuições a realizar (PIS/CF/CS) .........  31.133 13.002 
TFRM a Recolher .....................................                163               73 
   4.782.794   14.900.100 
Não Circulante
Impostos Parcelados ...............................  22.255 52.444 
Outros ..................................................                     -         545.455
          22.255       597.899
    4.805.049  15.497.999
13.  Dividendos e outras obrigações circulantes
  31/12/2020  31/12/2019
Dividendos a pagar ................................... 23.757.395 3.559.466
Financiamentos a pagar.............................      1.823.472                  -
  25.580.867 3.559.466
14. Partes relacionadas
  31/12/2020  31/12/2019
Ativo não circulante
Movimentações em Projetos - Coringa ......... 1.057.663 1.570.300
Movimentações em Projetos - São Chico ......                     -     4.159.331
  1.057.663 5.729.631
Passivo não circulante
Serabi Mining (Gold) PLC ........................... 12.130.176 9.408.176
Gold Aura do Brasil Mineração .................... 264.461 12.214.602
Chapleau Exportação Mineral Ltda ..............                  -                  -
  12.394.637 21.622.778
Total líquido .......................................... 11.336.974 15.893.147
Remuneração do pessoal-chave - A Remuneração dos Diretores e Conselho 
da Administração que corresponde a benefícios de curto prazo (rendimentos e 
diárias de viagens) foi de R$ 2.123.132 (R$ 1.799.486 em 2019). No exercício de 
2020 não houve concessão de benefícios de longo prazo pós- emprego, plano de 
aposentadoria, de rescisão de contrato, nem remuneração baseada em ações.

15..Provisão.para.contingência.e.reestruturação.ambiental,.e.depósitos.judiciais
                    31/12/2020                   31/12/2019
  Depósitos  Depósitos
  judicias e  Judiciais e
  Extra-Judiciais Provisões Extra-Judiciais Provisões
Trabalhista  ............................................................................................ - 207.722 - 144.857
Cível ..................................................................................................... 16.274 140.000 16.274 140.000
Tributária .............................................................................................. - 107.626 - 159.126
Tributária - provisão para itens da Nota 1.1 ................................................  - 2.073.858 - -
Caução Aluguéis ..................................................................................... 30.000 - 30.000 -
Aduaneira/Admissão Temporária ...............................................................  - - - -
Reabilitação  Ambiental ...........................................................................  -      7.622.847                 -      9.016.406
  46.274 10.152.053 46.274 9.460.389
Provisões para contingências - A Companhia efetua uma avaliação 
permanente dos riscos envolvidos em processos cíveis, trabalhistas e 
tributários que surgiram no decorrer de suas atividades. Essa avaliação 
é efetuada com base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos 
presentes em cada processo, com base na opinião dos assessores jurídi-
cos da Sociedade. A avaliação e classiicação da chance de perda entre 
provável, possível e remota, efetuada a partir desse trabalho, determi-

nam os casos passíveis de constituição de provisão, sendo provisio-
nadas somente as contingências classificadas como prováveis, em 
montantes considerados necessários para cobrir os eventuais gastos 
que possam advir do desfecho dos referidos processos.A Companhia 
ajustou as provisões do exercício de 2020, suportada pelos controles 
dos status de probabilidade de ocorrências dos processos para 2021. 
Perdas.possíveis,.não.provisionadas.no.balanço.- Em 31 de dezembro 
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de 2020 além dos valores anteriormente mencionados, foram identiicados 
os montantes de R$ 10.545.357 (R$ 8.624.564 em 2019) decorrentes de 
causas trabalhistas, cíveis e tributárias, cuja avaliação dos assessores le-
gais da Companhia aponta para uma probabilidade possível de perda, razão 
pela qual a Administração não registrou esse montante nas demonstrações 
contábeis. Provisão para reabilitação ambiental - A Companhia ao inal 
de cada exercício revisa e atualiza os valores das provisões para obrigações 
de desmobilização de ativos. Esta provisão tem como objetivo principal a 
formação de valores de longo prazo, para o uso inanceiro no futuro, no 
momento de encerramento do ativo. As provisões realizadas pela Compan-
hia referem-se, basicamente, a fechamento de mina, com a inalização das 
atividades mineraria, desativação e desmontagem dos ativos vinculados a 
mina. Provisão de risco decorrente de investigação - Conforme expli-
cado na Nota 1.1, a Companhia contratou investigação independente, que 
identiicou saques bancários e reembolsos potencialmente irregulares. A 
Companhia constituiu o montante de R$ 2.073.858 como provisão de risco 
tributário, caso 100% dos saldos identiicados venham a ser considerados 
indedutíveis. 16. Patrimônio líquido - A Companhia constitui reserva de 
capital referente a parcela de redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ), pelo compromisso irmado na concessão do benefício do lucro da 
exploração, de não distribuir dividendos correspondentes a esta redução, 
que deverá ser totalmente reinvestida nas suas operações.
17.  Receitas líquidas de vendas
  31/12/2020 31/12/2019
Receitas operacionais
Receita ouro .........................................  304.069.103 224.994.979 
Receita cobre ........................................       4.590.278  4.400.568 
Receita prata ........................................       2.667.484        2.629.925
                                                               311.326.865  232.025.472
Deduções da receita
Custos de tratamento e remessa .............   (1.659.897)  (1.856.135)
Descontos ............................................   (6.105.892)     (3.665.382)
  (7.765.789) (5.521.517)
Tributação sobre receita
CFEM ...................................................   (4.719.877)  (3.528.861)
Outros impostos incidentes .....................    (21.800.976)         (803.080)
   (26.520.853)   (4.331.941)
Total ...................................................  277.040.223 222.172.014 
As receitas apuradas referem-se à produção de concentrado contendo os 
minérios de ouro, prata e cobre, bem como de ouro em barra (bullion 
doré). A destinação inal principal é Japão para o concentrado e Alemanha 
para o bullion. A principal tributação, a CFEM Compensação Financeira 
de recursos Minerais, tem aplicação das seguintes alíquotas: Ouro 1,5%, 
Prata 2% e Cobre 2%.
18. Custo dos produtos vendidos
   31/12/2020 31/12/2019
Custos de concentrados ouro,
cobre e prata ........................................   (21.413.950)  (16.279.392)
Custos de ouro e prata reinados .............   (45.809.742)  (38.335.947)
Custos ouro Bullion ................................  (81.155.114) (65.647.081)
                                                            (148.378.806)(120.262.410)
Computam-se aos custos das mercadorias vendidas, os custos diretos e 
indiretos apurados nos setores produtivos da mina subterrânea e Planta de 
beneiciamento, abrangendo a extração, movimentação, britagem, moagem 
e processamento do minério com teores de ouro, cobre e prata contidos.
19. Despesas administrativas e gerais
  31/12/2020 31/12/2019
Gastos com mão de obra ........................    (6.666.153)  (6.079.072)
Contratos serviços, aluguéis ....................    (6.472.720)  (6.164.206)
Gastos com materiais .............................          (67.027)  (79.959)
Combustíveis e energia elétrica ...............          (14.750)  (17.373)
Hospedagens e viagens ..........................    (685.959)  (1.110.548)
Despesas administrativas .......................      (1.027.074)  (545.174)
Gastos com geologia ..............................           (49.499)  (133)
Depreciação e amortização .....................      (12.991.590)  (13.163.449)
Outros .................................................        (738.578)        (779.372)
                                                             (28.713.350)   (27.939.286)
20. Outras receitas/(despesas) operacionais 
   31/12/2020 31/12/2019
Outras receitas
Venda inservíveis, locações equip. geólogos, 
 sinistros ............................................          2.215.025  946.511 
Recuperação de despesas .....................          28.568   696.049 
Receita benefício Sudan ........................       16.011.943  9.411.816 
Créditos Tributários ..............................                     -           335.529
  18.255.536  11.381.905 
Outras despesas
Baixa de ativos por sinistros..................       (1.507.893)  (289.032)
Indenizações trabalhistas .....................            - (3.614)
Provisão para indedutibilidade (vide Nota
 nº 1.1 ...............................................  (2.073.857) -
Indenizações judiciais ..........................                      - (10.287.370) 
  (3.581.750) (10.580.016)
Outras receitas e despesas        1.827.165   (2.191.636)
         1.827.165 (2.191.636)
  16.500.951 (1.379.747)

21..Receitas.inanceiras,.liquidas. ....31/12/2020   31/12/2019
Receitas Financeiras
Juros ativos .........................................         146.728  403.022
Descontos obtidos ................................           15.882   86.415 
Variação cambial ativa...........................   31.752.864 10.830.315
Outras receitas inanceiras .....................            45.292    1. 081.964  
   31.960.766 12.401.716 
Despesas Financeiras
Multas e Juros por atraso .......................    (250.494)  (137.526)
Despesas e tarifas bancárias ..................      (108.417)  (57.946)
IOF .....................................................      (198.055)  (86.086)
Variação Cambial passiva .......................       (26.793.346)  (10.295.362)
   (27.350.312) (10.576.920)
Total ..................................................  4.610.454 1.824.796
22. Imposto de renda e Contribuição social sobre lucro
  31/12/2020  31/12/2019
APURAÇÃO CSLL
Adições da Base de Cálculo ....................   7.699.083 11.053.324 
Exclusões a Base dE Cálculo ...................       (23.298.442)  (13.981.507)
Lucro Real antes da Compensação......   99.505.084  66.662.405 
(-)Compensação Base Negativa da CSLL
 -Limte 30%  .......................................  (30.473.683)  (19.998.721)
Base de Cálculo - CSLL .......................   69.031.401   46.663.684 
CSLL 9%: ............................................   6.212.827   4.199.732 
Ajustes ...............................................   - (1.988.328)
CSLL Calculada + ajustes ......................   6.212.827 2.211.404 
(-) CSLL Paga por estimativa ..................                       -   -
CSLL a Pagar/(A Compenssar) ..........   6.212.827   2.211.404 
Apuração IRPJ  .....................................                        .                      .
Lucro Líquido após a CSLL e antes do IRPJ   117.178.300   65.390.856 
( + ) CSLL Devida .................................   - 4.199.732
Adições da Base de Cálculo ....................   7.977.479  11.053.324 
Exclusões da Base de Cálculo .................     (23.298.442)  (13.981,507)
Lucro Real anntes da Compensação ........   101.857.337   66.662.405 
(-) Compensação Prejuízo Fiscal .............   (30.557.202)  (19.998.721)
Base de Cálculo - IRPJ ...........................   71.300.135  46.663.684 
IRPJ - 15% ..........................................   10.695.020   6.999.553 
Adicional - 10% ....................................       7.106.015      4.642.368 
IRPJ Calculado .....................................   17.801.035  11.641.921 
Ajustes ...............................................                        -      1.237.366
IRPJ Devido .........................................   17.801.035   12.879.287 
(-) Redução 75%-SUDAM - Lucro Exploração  (16.011.943)  (9.411.816)
(-) IRPJ Pago por estimativa ....................                      -                   -
IRPJ a Pagar/(A Copensar) .......................       1.789.092      3.467.471
A Companhia apurou IRPJ e CSLL, e utilizou-se do benefício lucro da 
exploração, obtendo redução no imposto de renda 75% dos valores apu-
rados nesta sistemática: 
  31/12/2020 31/12/2019
IRPJ Diferido ......................................... 5.934.221 -
CSLL Diferido ........................................ 2.143.837                     -
   8.078.058 -
23..Instrumentos.inanceiros.-.Os instrumentos inanceiros da Compan-
hia encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019, e a Administração desses instrumentos é efetuada através 
de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado. A administração da Companhia 
entende que os valores de mercado dos ativos e passivos inanceiros não di-
vergem signiicativamente dos valores contábeis dos mesmos, na extensão 
em que foram pactuados e encontram-se registrados por taxas e condições 
praticadas no mercado para operações de natureza, risco e prazo similares.
Instrumentos.inanceiros.não.derivativos
  31/12/2020 31/12/2019
Ativos Financeiros
Ativos Financeiros mensurados pelo custo
amortizado menos provisão para redução
ao valor recuperável
Caixa e equivalentes de caixa .................     14.280.350    18.947.321
  14.280.350 18.947.321
Passivos.inanceiros
Passivos.inanceiros.mensurados.pelo.custo
amortizado
Fornecedores .......................................  15.874.898 11.081.887
Transações a pagar a partes relacionadas      11.336.974     15.893.148
  27.211.872 26.975.035
Gerenciamento de riscos - As operações da Companhia estão sujeitas 
aos fatores de riscos descritos a seguir: Risco de crédito - A política de 
vendas da Companhia está subordinada às políticas de crédito ixadas por 
sua Administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da 
inadimplência de seus clientes. A provisão para redução ao valor de real-
ização de créditos de clientes, quando aplicável, é realizada por meio da 
análise individual, considerando como base inicial o critério iscal. Aplicado 
o critério iscal, é extraída uma base de dados com os clientes pendentes 
de recebimento, sendo esta levada à análise do departamento de cobrança. 
Somente os clientes com baixa probabilidade de recebimen-
to são provisionados e destes, somente os títulos que atendem aos 
quesitos iscais para aproveitamento destas despesas são deduzi-
dos da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social. 
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Risco de liquidez - A Administração da Companhia gerencia os riscos de 
liquidez visando assegurar o cumprimento das obrigações associadas a 
passivos i nanceiros, seja por liquidação em dinheiro ou com outros ativos 
i nanceiros, mantendo, sempre que possível, o planejamento para atender 
a estas obrigações em condições normais de mercado ou em condições 
especíi cas, conforme o grau de risco. Risco de mercado - Os riscos de 
mercado estão relacionados, principalmente, aos riscos de mudança nos 
preços dos produtos e serviços ofertados pela Companhia, assim como em 
taxas de juros e outras taxas que possam inl uenciar a sua receita, bem 
como os valores dos seus ativos e passivos. O objetivo da Administração 
é gerenciar e controlar a exposição da Companhia aos riscos de merca-
do, dentro de limites compatíveis, afastando os obstáculos ao crescimento 
dos negócios. Riscos operacionais - Os riscos operacionais são os riscos 
diretos e indiretos de perdas decorrentes de uma variedade de causas 
associadas aos processos da Companhia, assim como aos colaboradores, 
tecnologia e infraestrutura, além de fatores externos de mercado e de liq-
uidez, como os decorrentes de ações legais e requerimentos regulatórios. 
O objetivo da Companhia é gerenciar os riscos operacionais, assim como 
evitar as perdas i nanceiras e danos à reputação da Sociedade, mediante 
procedimentos e políticas alinhados com as atividades e negócios da Com-
panhia. A responsabilidade de desenvolver, implementar e monitorar con-
troles para endereçar os riscos operacionais é da Alta Administração da 
Companhia, sobretudo quanto a revisões periódicas desses controles e das 
políticas internas, a i m de garantir as implementações e funcionamen-
to adequados. 24. Seguros - A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes que a 
Administração considera sui cientes para cobrir eventuais sinistros, con-
siderando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações i nancei-
ras.  25. Impactos da Pandemia – COVID-19 - A companhia tomou 
várias medidas para manter a segurança dos colaboradores e prevenir a 
disseminação do vírus, incluindo medidas de saúde e segurança para os 
empregados, como distanciamento em áreas comuns e trabalho remoto 

para setores administrativos. Algumas ações aconteceram para evitar a fal-
ta de material e insumos, os fretes da região onde a operação foi instalada 
sofreu com dii culdades e redução de mão de obra, que são essenciais para 
o processo produtivo, visto que a economia mundial foi afetada. Foram di-
sponibilizados testes de COVID-19 para que os funcionários que voltassem 
de férias garantissem que estavam em condições de retornar ao trabalho. 
Destaca-se todo o cuidado com os colaboradores, estendido aos familiares, 
no período mais crítico da pandemia, onde houve ampliação do quadro de 
médicos e enfermeiros para que fossem realizados testes nas admissões e 
viagens a mina, parceria com clínica e hospital para atendimentos, apoio 
aos funcionários diagnosticados com o vírus com suporte na remoção, e 
quando necessário, UTI móvel e custeio das despesas hospitalares. Uma 
reestruturação nas instalações da empresa como alojamentos, refeitório, 
disponibilizamos também máscaras e álcool em gel a todos os colabora-
dores, implementação de serviço psicossocial visando manter o bem-es-
tar físico e mental dos funcionários durante este período difícil que ainda 
enfrentamos. A Companhia colaborou com campanha de cestas básicas 
visando atender famílias afetadas pela pandemia, realizou campanha de 
acesso à informação sobre a COVID-19 e fez doações de álcool em gel e 
testes rápidos as comunidades próximas. Apesar dos problemas incomuns 
relacionados a pandemia, a Cia não sofreu impactos diretos em seu fatu-
ramento. O preço do Dólar e a alta do Ouro favoreceram o mercado que 
atuamos. 26. Eventos subsequentes - A Companhia Serabi Mineração 
comunica aos seus acionistas e investidores, e ao mercado em geral que, 
no período de 2021, o diretor presidente  foi destituído em 01 de abril 
de 2021. O diretor presidente atual foi empossado em 19 de outubro de 
2021. A função de diretor jurídico foi extinta também em 01 de abril de 
2021, sendo transferidos para o escritório FFA Legal & Support for Mining 
Companies todos os processos que eram anteriormente gerenciados inter-
namente. A Serabi Mineração S.A. agradece aos executivos substituídos 
pelo papel desenvolvido durante este tempo de dedicação à companhia.
Administração: (a) Lucimar Martins - Diretor Presidente. (a) Juliana Spal-
enza Chaves - CRC/MG - 105781/O-3 - Contadora Responsável
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enza Chaves - CRC/MG - 105781/O-3 - Contadora Responsávelenza Chaves - CRC/MG - 105781/O-3 - Contadora Responsável

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISRELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da Serabi Mineração S.A.
Itaituba - PA
Opinião sobre as demonstrações contábeis - Examinamos as demon-
strações contábeis da Serabi Mineração S.A. (“Companhia”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do pat-
rimônio líquido e dos l uxos de caixa para o exercício i ndo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e i nanceira da Serabi Mineração S.A. em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus l uxos de caixa para 
o exercício i ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações contábeis -Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Proi ssional do Contador e nas nor-
mas proi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sui ciente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião sobre as demonstrações contábeis. Ênfase 
– investigação de fraude - Chamamos atenção à Nota n° 1.1 das demon-
strações contábeis, que descreve que foram identii cados, durante a auditoria 
da Companhia, saques bancários não substanciados por documentação suporte 
e, em decorrência deste fato, o Conselho de Administração do Grupo Serabi 
contratou uma investigação forense independente. A investigação identii cou 
outros saques bancários realizados, bem como pagamentos sem evidência da 
respectiva prestação do serviço e irregularidades relacionadas a adiantamen-
tos para despesas de viagem e reembolsos pagos a funcionários. Foi apurado 
que os gastos estavam apropriadamente reconhecidos no resultado dos exer-
cícios envolvidos, e não foi identii cada evidencia direta de que quaisquer dos 
montantes foi usado para pagamentos impróprios junto a autoridades públicas 
quanto ao escopo das licenças ou qualquer tipo de benefício. No entanto, não 
foi possível à Administração da Companhia obter evidência sui ciente para con-
cluir sobre a natureza e destinação i nal dos pagamentos e saques identii ca-
dos. Como resultado desse trabalho foi constituída provisão para riscos i scais 
no montante de R$ 2.073.858, conforme Nota Explicativa n° 15. Conforme 
descrito na Nota n° 1.1, a Companhia tem a intenção de prosseguir com as 
medidas legais apropriadas quanto a quaisquer valores que venham a ser con-
siderados apropriação indevida. Este assunto resultou em trabalho especíi co 
da nossa auditoria para acompanhamento da investigação. Nossa opinião não 
está modii cada a respeito disto. Responsabilidades da Administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis - A Administração é re-
sponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proi s-
sional e mantemos ceticismo proi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
Identii camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e sui ciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de bur-
lar os controles internos, conluio, falsii cação, omissão ou representações falsas 
intencionais; Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circun-
stâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a ei cácia dos 
controles internos da Empresa; Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração; Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida signii cativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modii cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não 
mais se manter em continuidade operacional; Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre out-
ros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
signii cativas de auditoria, inclusive as eventuais dei ciências signii cativas nos 
controles internos que identii camos durante nossos trabalhos. 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS CRC 2 SP 013846/O-1 – S - PA

Dario Vieira Lima - Contador CRC 1 SP 238754/O-6 -S - PA
Protocolo: 731283
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