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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o disposto no art. 64 da lei Estadual 5.251, de 31 de julho 
de 1985, no art. 6º, inciso V, e art. 11, inciso iii, da lei Estadual nº 8.388, 
de 22 de setembro de 2016, e no decreto Estadual nº 674, de 8 de abril 
de 2020; 
Considerando a homologação pela Comissão de Promoção de Oficiais – 
CPO da Sindicância instaurada pela Portaria nº 02/2021 – 2ª Seção, de 22 
de fevereiro de 2021, pela qual deferiu a promoção imediata, ao posto de 
coronel, do Militar Estadual abaixo relacionado;
considerando as informações constantes do Processo nº. 2021/260919 e o 
Parecer nº 000841/2021 da Procuradoria-Geral do Estado – PGE;
d E c r E T a: 
art. 1° fica promovido post mortem ao posto imediato de coronel QoPM, o 
ex-Tenente-coronel QoPM rG 21147 roBSoN MarTiNS dE oliVEira, no 
Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Pará.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos a contar de 20 de fevereiro de 2021.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii, Vii e X, da constituição Estadual;
considerando o disposto no art. 20, inciso Vi do decreto Estadual n° 892, 
de 11 de novembro de 2013, que regulamenta a convocação de Policiais 
Militares da reserva remunerada, prevista no art. 105-a da lei 5251/85 
(Estatuto dos Militares Estaduais da Polícia Militar do Pará);
considerando os documentos que constam no Processo n° 2021/1100234;
d E c r E T a:
Art. 1° Fica dispensado, ex-officio, da Convocação da Reserva Remunerada, 
o SUBTEN BM rr raiMUNdo rENaTo alVES BarBoSa, Mf: 5162807/1, a 
contar de 28 de setembro de 2021, em razão de exceder o limite de idade 
previsto em legislação.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e 
considerando o decreto Estadual n° 892, de 11 de novembro de 2013. que 
regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remunerada 
prevista no art. 105-a, da lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985 
(Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará);
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/1070349,
d E c r E T a:
art. 1° ficam convocados, pelo período de 2 (dois) anos, os Policiais Mili-
tares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com §6° do 
art. 105-a da lei Estadual n°. 5.251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos 
Policiais Militares da PMPa), com a nova redação dada pela lei Estadual n° 
7.730/2013.
MaJor PM rr rG 23557 iVÊda MilENa liMa BraSil
caP PM rG 16910 cláUdio dE SoUSa SilVa
art. 2° Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Para, e
considerando o disposto art. 4° da lei n° 7.584, de 28 de dezembro de 
2011, alterado pela lei n° 8.906, de 4 de novembro de 2019, que trata da 
composição do conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP;
Considerando as informações contidas no Oficio n° 151/2021-CONSEP, de 
15 de outubro de 2021, do Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social.
considerando, as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2021/1138132,
r E S o l V E:
art. 1° Nomear como membros do conselho Estadual de Segurança Públi-
ca – CONSEP:

aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará:
Titular: deputado fáBio SoUSa dE frEiTaS
Suplente: deputado aNTÔNio carloS cUNHa Sá
Titular: deputado NilToN SilVa daS NEVES
Suplente: deputado dircEU TEN caTEN
Parágrafo único. o mandato dos membros nomeados terá duração até 31 
de dezembro de 2022, referente ao biênio 2021/2022.
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações e constantes no Processo nº 2021/559071,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora WaNY MarcElE coSTa 
GoES, ocupante do cargo de Especialista em Educação classe iii, matrícu-
la funcional nº 5901723-1, no interesse do respectivo Órgão e do Serviço 
Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos ne-
cessários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da su-
pracitada servidora, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro 
de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/ 247064,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora lariSSa PaNToJa Ma-
cHado dE SoUZa, ocupante do cargo de Professor classe ii, matrícula 
funcional nº 57193376-1, no interesse do respectivo Órgão e do Serviço 
Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da servido-
ra supracitada, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar o MaJ QoPM rG 35503 KHiSTiaN BaTiSTa caSTro, ajudante 
de ordens do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a viajar para 
Glasgow-Escócia, no período de 3 a 14 de novembro de 2021, a serviço do 
Governo do Estado. 
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/1278775,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro de 
2015, iVaNa aUGUSTa BriTo dE SoUSa do cargo em comissão de diretor 
de Planejamento e orçamento, código GEP-daS-011.5, com lotação na 
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, a contar 
de 8 de novembro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/1278775,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro de 
2015, oSValdo TriNdadE carValHo para exercer o cargo em comissão 
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de diretor de Planejamento e orçamento, código GEP-daS-011.5, com lo-
tação na fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, 
a contar de 8 de novembro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/1270536,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de 
julho de 2011, aNdrÉ BEZErra dE araÚJo do cargo em comissão de Ge-
rente ii, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 5 de novembro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº 2021/1270536,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, aNdErSoN dE oliVEira NaSciMENTo para exercer o 
cargo em comissão de Gerente ii, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, a contar de 5 
de novembro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro 
de 2015, MarlENE do Socorro dE BriTo do cargo em comissão de 
Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação no instituto 
de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDE-
flor-Bio, a contar de 8 de novembro de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 22 de NoVeMBro de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
considerando os termos do Processo nº. 2021/1265668,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, lETicia SaldaNHa dE oliVEira oBalSKi para exercer o cargo em 
comissão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação 
no instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do 
Pará – IDEFLOR-Bio, a contar de 8 de novembro 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 dE NoVEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 731897

d e c r e t o   Nº 2.008, de 22 de NoVeMBro de 2021     
Homologa a resolução nº 435/2021-coNSEP, de 10 de novembro de 2021, 
do conselho Estadual de Segurança Pública, referente ao Plano Estadual 
de Políticas Públicas para os Povos Tradicionais de Matriz africana para os 
anos 2021/2024.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V, da constituição Estadual, e
considerando que a matéria de que trata este decreto foi submetida à 
apreciação e julgamento, merecendo aprovação dos conselheiros presen-
tes na 367ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Segurança Pública, 
realizada em 10 de novembro de 2021; 
considerando que as decisões do conselho Estadual de Segurança Pública 
são expressas por meio de resoluções, que poderão ser submetidas à ho-
mologação do chefe do Poder Executivo, na forma do art. 26 da resolução 
nº 351/2018-coNSEP, aprovada pelo decreto Estadual nº 315, de 20 de 
setembro de 2019,
d E c r E T a:
art. 1º fica homologada a resolução nº 435/2021-coNSEP, de 10 de no-
vembro de 2021, aprovada pelo conselho Estadual de Segurança Pública, 
referente ao Plano Estadual de Políticas Públicas para os Povos Tradicionais 
de Matriz africana para os anos 2021/2024.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

resoLUÇÃo Nº 435/2021-coNseP
EMENTa: Plano Estadual de Políticas Públicas para os Povos Tradicionais de 
Matriz africana - 2021-2024. 
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/2019, resolução 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019 (doE nº 
33.989, de 23/09/2019) e resolução 408-2020, homologada pelo decreto 
nº 1.465, respectivamente;
considerando o artigo 5º, inciso Vi, da constituição federal de 1988, é 
inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garante-se, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e suas liturgias;
considerando a resolução nº 15/1997-coNSEP, de 08 julho de 1997, que 
assegura pleno exercício do culto e manifestações ubandista no Estado do 
Pará;
considerando o decreto nº 14, de 29 de janeiro de 2019, homologa a re-
solução Nº 353/coNSEP/2018, de 13 de dezembro de 2018, do conselho 
Estadual de Segurança Pública, dispõe acerca da criação e constituição do 
“comitê Permanente de religião de Matriz africana - cPrMa”;
Considerando finalmente, que a Coordenação do Comitê Permanente de 
religião de Matriz africana - cPrMa”, encaminhou a presidência do coN-
SEP, sendo acatado pela unanimidade dos membros do coNSEP, presentes 
no Plenário da 367ª Reunião Ordinária, em 10/11/2021,
rESolVE:
art. 1º aprovar o Plano Estadual de Políticas Públicas para os Povos Tradi-
cionais de Matriz africana - 2021/2024, que deverá nortear no âmbito da 
administração do Estado do Pará as ações políticas e  afirmativas para os 
Povos Tradicionais de Matriz africana, na conformidade que estabelece o 
inciso i do art. 6º do regimento interno do conselho Estadual de Segu-
rança Pública/coNSEP, resolução nº 351/2018, homologado pelo decreto 
nº 315, de 20 de setembro de 2019, na forma, conteúdo e especificidades 
constantes do anexo à presente resolução.
art. 2º a coordenação do comitê Permanente de religião de Matriz africa-
na - cPrMa, tem até noventa dias (90) para apresentar o plano de traba-
lho, prevendo ações e metas para execução do Plano Estadual de Políticas 
Públicas para os Povos Tradicionais de Matriz africana - 2021/2024.
art. 3º fica criado o Grupo de Trabalho para monitoramento e avaliação dos 
objetivos, estratégias e ações do Plano Estadual de Políticas Públicas para os 
Povos Tradicionais de Matriz africana - 2021/2024, todos os dados e informa-
ções necessárias para acompanhamento do desenvolvimento do Plano.
art. 4º o Grupo de Trabalho de Monitoramento que alude o artigo anterior 
será coordenado pela vice-presidência do coNSEP e constituída por mais 
quatro (4) integrantes dos entes, sendo dois (2) governamentais e dois (2) 
não governamentais escolhidos entre os membros do comitê Permanente 
de religião de Matriz africana - cPrMa, tendo a missão de analisar e emitir 
parecer  mensal, sobre as ações e atividades desenvolvidas,  apresentan-
do-os ao Plenário do Colegiado, e no final do exercício de 2022, examinar 
as possibilidades de alterações do plano para o ano seguinte, a serem 
submetidas  à apreciação do conselho.
art. 5º ocorrendo a necessidade de quaisquer alterações no Plano Esta-
dual de Políticas Públicas para os Povos Tradicionais de Matriz africana 
- 2021/2024, deverão ser encaminhadas pela coordenação do comitê 
Permanente de religião de Matriz africana - cPrMa, que tombadas em 
processo, com designação de relator, serão  apreciadas e  aprovadas pelo 
Plenário do colegiado, sendo executadas mediante autorização disposta 
em resolução do coNSEP.
art. 6º No relatório anual do comitê Permanente de religião de Matriz 
africana - cPrMa, deve ser criado um item especial com as informações de 
monitoramento do Plano, relatando metas alcançadas e justificando aque-
las que porventura deixaram de ser cumpridas, encontrados no decorrer 
do processo.
art. 7º os recursos para execução do presente Plano serão oriundo das fon-
tes previstas no § 2º, art. 11 da resolução nº 351/2018, de 13/12/2018, 
homologada pelo decreto nº 315, de 20 de setembro de 2019.
art. 8º Esta resolução após homologação do chefe do Poder Executivo 
entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSEP, em 10 de novembro de 2021.

UaLaMe FiaLHo MacHado 
Presidente do coNSEP

Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social 
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APRESENTAÇÃO

A contribuição do povo negro na formação econômica, cultural e social brasileira ainda é

pouco reconhecida, as causas dessa invisibilidade é o racismo ainda impregnado no tecido

social brasileiro. Fruto dessa nefasta estrutura, o território de guarda do sagrado de matriz

africana vem ao longo de suas formações sofrendo o apagamento das suas contribuições à

formação da sociedade brasileira com efetivas tentativas de silenciamento desses espaços.

Trazendo para a realidade amazônica, na qual o Estado do Pará está inserido, o pensamento em

torno da região também reforça a narrativa da não efetiva participação do povo negro na

formação social paraense, o que tem sido confrontado, primeiramente pelo próprio povo negro

em seus mais diversos territórios de subjetivação, manutenção e guarda de muitas tradições de

matriz africana, assim como, uma vasta literatura local produzida sobre e com esses sujeitos,

nos últimos 20 anos, sobretudo, como os trabalhos de Vicente Salles, Anaiza Vigolino,

Napoleão Figueiredo, José Maia Neto, Zélia Amador de Deus, Marilu Márcia Campelo entre

outros, o que tem provocado uma ruptura em tal lógica de pensamento, entretanto pouco

difundida e/ou não refletidas na adoção de políticas públicas voltadas a garantia da vida e do

exercício pleno de viver as diferenças sem a subalternização das mesmas.

Atento a este movimento o Governo do Estado do Pará, através do Conselho Estadual de

Segurança Pública, em articulação com os Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz

Africana – POTMAS busca romper com a lógica colonial que subalterniza outras humanidades,

portanto, as cosmogonias e cosmologias, implementando o 1º Plano Estadual de Políticas

Públicas para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (POTMA), que visa,

primeiramente, deseducar a sociedade paraense do racismo e promover a construção coletiva

de políticas públicas voltadas ao reconhecimento dos territórios de matriz africana, como

mantenedores das tradições, dos saberes, dos costumes, das línguas africanas incorporadas nas

dinâmicas sociais, culturais, econômicas do Estado do Pará e para a garantia do direito de

guarda do sagrado nas suas especificidades.

Importa ressaltar que, este movimento é fruto da luta histórica do povo negro, desde a

formação dos primeiros territórios de resistência negra ao regime escravista, os quilombos ou

mocambos, passando pelas irmandades religiosas chegando às organizações de cunho

reivindicativas.
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No que tange às reivindicações, a Região Metropolitana de Belém, passou nas últimas

décadas, por um crescente índice de violência contra os Povos Tradicionais de Matrizes

Africanas. Esses fatos foram denunciados ao Ministério Público Federal e Estadual, entretanto,

não se teve a implementação de medidas para a garantia de direitos mediante as denúncias

relatadas, pelo contrário, em pleno aniversário da cidade de Belém, Povos Tradicionais de

Matrizes Africanas foram agredidos aos olhos da sociedade paraense.

Foi por esse motivo que autoridades e lideranças tradicionais de matriz africana, mediante

a representação do CEDENPA no CONSEP, apresentaram documentos em que mobilizaram

organizações do movimento negro em todo o território nacional, para conjuntamente com as

organizações locais, assinassem o ofício ao Conselho de Segurança Pública do Estado do Pará

– CONSEP-PA, denunciando o clima de insegurança e os assassinatos ocorridos entre os anos

de 2015 e 2016, registrados nos jornais locais, a saber, pelas datas de publicação de notícias:

1. 05/10/2015 - Pai Roberto Ruan Neves da Silva, 22 anos. (Castanhal);

2. 02/12/2015 – Babalorixá Bessen ny Odo - Marco Antônio Albuquerque da Cruz,

50 anos. (Belém, bairro da Pratinha);

3. 17/12/2015 - Pai José Flávio Ferreira de Andrade, 36 anos. (Benevides);

4. 23/12/2015 – Pai Xoroquẽ do Brasil, Raimundo Nonato Ferreira, 50 anos, (Belém,

bairro de Águas Negras);

5. 08/08/2016 – Babalorixá Sigbonile - José Mário Cavalcante da Silva, 39 anos.

(Ananindeua, bairro do Icuí).

E logo em seguida da solicitação ser protocolada, mais um caso resultou na morte de uma

autoridade de povo tradicional de matriz africana:

6. 29.09.2016 – Huntó Jigongoji – Ivonildo dos Santos, o Nego Banjo, 69 anos

(Belém)

O assassinato do Huntó Jigongoji mobilizou ainda mais as comunidades de POTMA e

atingiu também, os grupos culturais, pois o mesmo atuava em grupos de dança, de capoeira e

de música, provocando matérias em jornais, emissoras de rádio e emissoras de televisão com

várias manifestações, inclusive em redes sociais, alertando para o genocídio do povo negro e

para o etnocídio das tradições de matriz africana no estado do Pará.

O CONSEP-PA aprovou a solicitação através da Resolução nº 306, de 30 de novembro de

2016, homologada pelo Decreto nº 1.690, de 03/02/2017, que atendeu a reivindicação e

oficializou o Grupo de Trabalho. Os integrantes foram designados pela Portaria nº

008/CONSEP, de 22 de março de 2017.
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O Grupo de Trabalho foi instalado pelo Conselho Estadual de Segurança Pública na tarde

da terça-feira, 11 de abril de 2017 no Terreiro de Tambor de Mina Dois Irmãos, o mais

antigo de Belém, no Pará, fundado em 1890 e Tombado pelo Patrimônio Cultural do

Pará em 2010, localizado na passagem Pedreirinha, bairro do Guamá.

O Grupo de trabalho teve por finalidade investigar a violência contra as matrizes

africanas e projetar políticas públicas de segurança e proteção aos cultos afro-brasileiros no

Estado do Pará (extraído do Relatório do GT de Matriz Africana finalizado em 26/02/18).

Ao final dos trabalhos, o relatório final elencou várias recomendações dentre as quais, a

transformação do GT em Comitê permanente, fato que se concretizou através da Resolução nº.

353/2018/CONSEP, homologada pelo Decreto nº. 14/2019, publicado no DOE nº. 33793 de

30/01/2019.

A luta dos Povos Afros no Estado do Pará são centenárias, longas e constantes. Em 1891,

apenas três anos após a abolição da escravatura, uma maranhense naturalizada na cidade de

Codó (MA), Rosa Viveiros, Nochê Navanakoly, conhecida como Mãe Doca - filha de santo do

africano Manoel-Teu-Santo, enfrentou o racismo e outros preconceitos da época e inaugurou

seu Terreiro de Tambor de Mina na capital paraense. Lutou por cidadania e o direito humano

de consciência religiosa (https://www.alepa.pa.gov.br/condecoracoesemedalhas.asp).

Segundo Acayaba (2007), por volta da década de 1930, o movimento afro-religioso se

formou a partir da criação das primeiras entidades representativas dos umbandistas e/ou dos

candomblecistas. Entretanto, na passagem do século 20 para o século 21, ainda se observava a

defesa da prática religiosa, como principal ponto de pauta de seus representantes. Muito se

sabe que, desde o período colonial, as práticas religiosas vinculadas aos negros sempre foram

motivos de preceguições pela igreja católica, pela igreja protestante e pelo próprio Estado

(SILVA, 2007).

No ano de 2012, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP,

criou o seu primeiro Plano estratégico do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa

Social (2012-2032), utilizando-se o processo de Grumbach para o seu desenvolvimento. De

acordo com MARCIAL (2008), este mecanismo de gestão é constituído por várias técnicas e

métodos como: o brainstorming, os Métodos Delphi, e de impactos cruzados, teorema de

Bayes, a simulação Monte Carlo, teoria dos jogos e o processo de simulação. Porém, ao

analisá-lo, não é possível observar nenhuma iniciativa estratégica direcionada diretamente aos

movimentos Afro-religiosos.

A expressão Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana foi criada somente no

ano de 2013, no Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
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Tradicionais de Matriz Africana desenvolvido no âmbito da Seppir. Tratando-se da garantia de

direitos prevista na Constituição Federativa de 1988, se faz necessário alguns questionamentos

sobre o diminuto avanço de políticas públicas direcionadas aos POTMAS: o Estado Brasileiro

é realmente racista com os negros que o constitui ou as narrativas vivenciadas há décadas dos

ativistas que resistem ao sistema, negacionista e brutal, não condiz com a série histórica das

políticas públicas direcionadas? Como podemos melhorar as políticas públicas direcionadas

aos Povos Tradicionais de Matriz Africana no âmbito nacional e no próprio Estado do Pará?

No ano de 2018, foi criado o Comitê Permanente de Religião de Matriz Africana – CPRMA

que tem a finalidade de propor políticas que protejam e defendam a vida de pessoas ameaçadas

por motivo de Intolerância e Racismo Religioso.

Em 2019, foi instituída uma nova comissão para a elaboração do novo Plano Estadual de

Segurança Pública e Defesa Social do Pará, neste sentido, buscar-se-á, alinhados com o Plano

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP), para a implementação das políticas

públicas de segurança e defesa social (Decreto Nº 75, de 24 de abril de 2019).

Em 2021 a SEGUP conjuntamente com um Comitê Gestor composto por: Rodrigo Martins

do Vale, Nilson Almeida de Sousa Filho, Igor Lopes Neri, Marilu Márcia Campelo, Denise

Machado Cardoso, Aluiz Palheta Rodrigues, Jonoerondi da Silva Souza, José Carlos Brandão

de Carvalho Júnior, Maria Luiza de Carvalho Nunes, Yasmin Kaline Alves Medeiros, Leilane

Carvalho Reis de Araújo, Vanessa Santa Brigida Moura Bastos, Elza Fátima Rodrigues Santos,

Maria Odete de Lima Teixeira e Edson Silva Barbosa, iniciaram o desenvolvimento do Plano

Estadual dos Povos Tradicionais de Matriz Africana o qual contempla uma visão de presente,

considerando a análise de ambientes (interno e externo) aos trabalhos do Comitê Gestor, bem

como uma visão de futuro, considerando cenários prospectivos às política públicas voltadas

aos POTMAS.

CAPITULO I : CONTEXTUALIZAÇÃO

De acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (2013)
“Povos e comunidades tradicionais de matriz africana são definidos como grupos que
se organizam a partir dos valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos para o país
por africanos para cá transladados durante o sistema escravista, o que possibilitou um
contínuo civilizatório africano no Brasil, constituindo territórios próprios
caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de
serviços à comunidade.”

Começaram a ser organizados, a partir da chegada dos primeiros africanos, principalmente

por mulheres como forças motrizes e reagregadoras de pessoas que tiveram arrancadas suas
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famílias, referencias, histórias e memórias pela violência do trafego. Aqui no Brasil em quatro

séculos, desenvolveram-se em processo histórico marcado pela necessidade de criar estratégias

de sobrevivências e diálogos frente as condições adversas que a sociedade brasileira lhes impôs.

São organizadas em comunidades, tratadas aqui como comunidades terreiros, que são baseadas

em regras de convívio, onde predomina um conjunto de etiquetas num jogo de hierarquia e

humildade entre as diferentes categorias de idade e as relações de gênero impostas pelas

iniciações. Não são religiões do livro ou de um único mito fundante. Sendo assim, um iniciado

tem que aprender a cantar corretamente, dançar bem e pronunciar com precisão as diferentes

saudações dirigidas aos mais velhos e aos orixás, inkisses, voduns, espíritos, encantados e

antepassados. É um processo educativo progressivo e lento. O conhecimento “vem com

tempo”, dizem os mais antigos. Assim, através de um processo lentamente adquirido, o saber

do novo iniciado vai sendo incorporado ao seu conhecimento e sua experiência (BARROS,

1999).

Ocupam posição marcante na vida de várias cidades brasileiras desde o século XIX

acompanhando as mudanças histórico-culturais no país e se renovando, criando, novas

estruturas de culto e porque não dizer, tradições. Há notícias de práticas religiosas já no século

XVIII e início do século XIX (CASTILLO; PARÈS, 2007 e SALLES, 1969), porém o marco

organizador destas comunidades religiosas é a segunda metade do século XIX, após a abolição

da escravatura. Têm diferentes inserções nas principais capitais brasileiras gerando, portanto,

modelos diferenciados de culto e práticas ritualísticas. Reivindicam uma origem de tradições

variadas pelo sincretismo tais como africana, europeia e indígena; ora buscam uma origem

exclusivamente africana. Chamada outrora de feitiçarias, passaram a cultos e finalmente, na

segunda metade do século XX, ganharam o status de religiões afro-brasileiras, sendo

denominadas como religiões de matriz africana, povos de terreiros e religiões tradicionais.

Os POTMA envolvem práticas ritualísticas diversos com marcas das culturas originarias

trazidas pelos africanos escravizados: bantus, principalmente angolas e congos, iorubás, ewe-

fon (gege). Envolve cultos de ancestrais (espíritos de mortos ilustres) e/ou um panteão de

deuses e heróis divinizados como Orixás, Voduns e Inkisses. Muitas religiões afro-americanas

incorporaram elementos do Cristianismo, das crenças indígenas, do Espiritismo e também de

algumas tradições islâmicas. Pode-se dizer com segurança que estas religiões se organizam em

cima de origem totêmica e familiar.

Falar de cada uma delas requer um tempo e um espaço que não é possível neste texto. São

religiões de transe, cujo desenvolvimento inicial esteve circunscrito as principais cidades
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portuárias do país: Salvador, São Luís, Recife e Rio de Janeiro, espalhando em períodos muito

específicos por diferentes regiões. Os deuses que vieram da África aqui foram se encontrando

com outros tipos de culto e crenças, e num processo de aculturação e sincretismo foram

criando novas estruturas de culto. Em cada região do Brasil esses cultos tomaram formas, que

mantém em certo sentido uma unidade. Dividem-se em nações como forma de reconhecimento

e uma reorganização das antigas etnias.

Geograficamente podemos dizer que o Candomblé (com suas nações keto, angola, gege e

efan) e a Umbanda (também com suas variações) são conhecidas e praticadas em todo o país,

seguidos hoje pela disseminação do Culto de Ifá (trazido por cubanos e nigerianos no final do

século XX). Outras denominações estão circunscritas ao processo histórico de ocupação da

região onde se desenvolveram. Assim, podemos falar que na Região Norte há a presença do

Tambor de Mina, a Mina Nagô (e suas variações), o Terecô, as Linhas de Cura (Pajelança) e

Encantarias, e a Barquinha (que já é um sincretismo com o Santo Daime). Na região Nordeste,

há ainda o Tambor de Mina, o Xangô, o Toré, o Terecô, o Catimbó, a Jurema, o Xambá e o

Candomblé de Caboclo e o Candomblé de Egum. Na Região Centro-Oeste, o Omolocô, Jarê e

Jurema. Na Região Sudeste, o Omolocô, a Mina e o Candomblé de Egum e na Região Sul, o

Batuque e a Quimbanda.

Embora a liberdade de crença faça parte da organização da sociedade brasileira, ela nem

sempre atingiu as religiões de matriz africana que só passam a conseguir um relativo conforto a

partir da Constituição de 1988, que garantiu a liberdade religiosa, o direito de crença, rituais e

proteção dos lugares de culto. “Cumpre também ressaltar, que não há pleno exercício desta

garantia, sem que haja a colaboração dos cidadãos, e de forma mais relevante, do Estado, como

entidade zeladora da liberdade religiosa, devendo esta instituição, da qual emanam todos os

regramentos sociais, por meio de leis e da prestação jurisdicional, propiciar um ambiente laico,

sem o uso do poder estatal para o favorecimento desta ou daquela entidade religiosa” (MOYA,

2015).

Contudo, a hostilidade às religiões de matriz africana vem crescendo cada vez mais,

agressões físicas e verbais são mais comuns do que se pensa. A quem interessa estas agressões?

E, por que apesar de haver uma garantia por lei, é necessário recorrer a instâncias jurídicas

para poder exercer uma crença, um rito? E como avaliar a maior de todas as contradições em

relação ao aparato legal que é justamente o de proteção aos locais de culto, se invasões aos

terreiros se tornaram corriqueiros e são vistos nas delegacias como simples brigas de vizinhos,

o que leva a subnotificação do tema?
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Podemos trabalhar aqui com duas explicações a priori: De um lado o racismo e a

discriminação que o acompanha remontam ao período colonial e a escravidão que rotularam as

religiões atuais pelo simples fato de serem de origem africana. E ser de origem africana é tido

como primitivo, incivilizado, mágico e perigoso, é sujo, é o que faz mal. E de outro lado, a

ação de certos movimentos neopentecostais que nos últimos anos teriam se valido de

preconceitos e ideias errôneas para “demonizar” e insuflar a perseguição a umbandistas e

candomblecistas em todo o país, iniciada como uma silenciosa guerra religiosa e disputa pelo

mercado religioso. E a intolerância religiosa hoje é capitaneada por vários grupos e uma forma

dissimulada de preconceito e discriminação.

Do ponto de vista da origem, “a intolerância está relacionada ao sistema de convicção

religiosa nas próprias crenças dos indivíduos ou mesmo na incapacidade do indivíduo de

compreender as crenças e práticas religiosas diferentes da suas e consequentemente, admitir o

seu direito a existência (ROCHA, 2011, p.2 e3).

Ari Pedro Oro e Daniel Bem em 2008, já chamavam a atenção para as contradições que

havia entre o estatuto jurídico que assegura a liberdade religiosa, associada à liberdade de

expressão, liberdade de consciência e as representações construídas sobre as religiões de matriz

africana na sociedade brasileira. “Assim, a universalização dos ataques de que são vítimas as

religiões de matriz africana na atualidade, tanto por parte de outras religiões quanto de

indivíduos e de instituições outras da sociedade inclusiva, revelam que aqui e alhures ainda

vigora uma mentalidade distorcida acerca daquelas religiões, apesar das legislações que

reconhecem a isonomia entre todas as religiões, constituindo-se isso, porém, numa face do

mesmo preconceito e racismo votado (sic) ao negro (Avancini, 2008, p. 139), malgrado os

pactos internacionais em favor dos Direitos Humanos e de respeito às diversidades étnicas e às

minorias sociais” (ORO; BEM, 2008, p. 315).

Da perseguição do século passado à intolerância atual, o certo é que os adeptos das

religiões de matriz africana vêm sendo agredidos em todo o Brasil. Na região amazônica,

particularmente no Estado do Pará, a situação não é diferente, tanto é que em 2017, após o

assassinato 06 (seis) lideranças religiosas, criou-se o GT de Matriz Africana, que investiga

casos de violência contra a tradição de matriz africana e suas autoridades e lideranças no

Estado do Pará, no Conselho de Segurança Pública do Estado do Pará. Esse quantitativo

chegou a 09 (nove) assassinatos em 3 (três) anos e dezenas de denúncias de agressões sobre os

terreiros.

O Relatório aponta duas direções que caminham paralelamente. De um lado, há ainda uma

distância muito grande entre os operadores de direito, o dispositivo jurídico de liberdade
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religiosa e sua efetivação na prática. Ir à uma delegacia, buscar seus direitos como cidadãos

torna-se uma prática penosa, lenta e cansativa aos afro-religiosos. E, por outro lado, após o

enfrentamento das barreiras, ver as suas causas minimizadas, não compreendidas e, tampouco

acatadas pelos agentes operadores do sistema, melhor dizendo, a intolerância religiosa e o

racismo são minimizados e não tratados como crime, conforme prevê a legislação, o que se

configura e pode ser classificado como Racismo Institucional.

O Racismo Institucional, portanto, é aquele que ao longo do tempo tem caminhado

silenciosamente por dentro das regras regimentais das Instituições brasileiras e os Sistemas de

Segurança e Justiça, no Brasil, não fogem à regra. É aquele racismo que, conforme, alguns

estudiosos, se constitui no “crime perfeito”, pois não existe o autor nem testemunhas do crime,

existem apenas as vítimas” que muitas vezes não têm como se defender dada a “perfeição” das

ações que inferiorizam, desconhecendo que as especificidades precisam ser conhecidas e

reconhecidas para amenizar e politizar as ações coloniais que colocam viseiras nos agentes

operadores do sistema que costumam se pautar pelo senso comum. E mais, não raras vezes,

têm o poder de decidir o destino dos grupos vitimados pelo racismo.

A verdade é que o racismo institucional, aliado ao racismo religioso, é um dos fatores que

tem afastados comunidades de terreiros em busca da garantia de seus direitos. Por tudo isso, o

enfrentamento ao racismo é uma tarefa que cabe a todos: indivíduos, instituições, comunidades

e sociedade de maneira geral.

1.1 BASE CONCEITUAL

Discriminação - Práticas de restrição, desrespeito e/ou violação dos direitos objetivos de

outras pessoas em razão de fatores como cultura, religião, raça, etnia, nacionalidade, língua,

classe, sexo, orientação sexual, entre outras. Supõe a classificação dos indivíduos em

diferentes grupos, em que alguns recebem tratamentos distintos em detrimento dos demais,

sendo comumente reprodutores de preconceito naturalizados.

Equidade - Diz-se do princípio jurídico e político de garantir igualdade na concessão de

benefícios e serviços a cada um segundo suas necessidades, considerando que essas podem ser

e geralmente são diferentes. Trata-se, pois, de “tratar diferentemente os desiguais”, sem que

isso reverta em privilégios ou discriminação. As ações afirmativas são típicos exemplos de

prática da equidade. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), devem ser disponibilizados

recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades específicas de quem a ele

recorre. O que determina o tipo de atendimento é a complexidade do problema de cada usuário.
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Povos e Comunidades Tradicionais – São grupos culturalmente diferenciados e que se

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e

usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimento, inovações e práticas gerados e

transmitidos pela tradição (inciso / Art.3º Decreto 6.040/2007).

Candomblé: Religiosidade de Matriz Africana que cultua os Orixas (povo de ketu); Inkice

(povo de Angola; Viduns ( povo do jeje). Todas as energias que integram o universo

Mina: Religiosidade de Matriz Afrucana que cultua Viduns e Caboclos. Ligada ao Tambor de

Mina nago e jeje

Umbanda: Religiosidade brasileira que incorpora elementos da tradição africana, espírita e

católica.

Macumba: É um instrumento percussivo de origem africana. É uma designação genérica e

muitas vezes pejorativa e Racista dada aos culto afro brasileiros.

Vulnerabilidade - Relaciona-se à exposição a contingências e tensões e às dificuldades de lidar com
elas. Nesse sentido, pode ser uma condição dos indivíduos e grupos frente a acontecimentos de diversas

naturezas: ambientais, económicas, fisiológicas, psicológicas, legais e sociais no abito sociológico se

designa aos grupos sociais e os locais dentro de uma sociedade que são marginalizados,

aqueles que estão excluídos dos benefícios e direitos que todos deveriam ter dentro de um

mundo civilizado. Vulnerabilidade social refere-se então a condição em que se encontram as

classes mais pobres e menos favorecidas da sociedade.

Preconceito - É um juízo pré-concebido, que se manifesta numa atitude discriminatória

perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento.É uma ideia formada

antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico.

Racismo Religioso - É um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a diferentes crenças e

religiões sendo definida como um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade

humana,essa perseguição religiosa é de extrema gravidade e costuma ser caracterizada pela

ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam à vida de um determinado grupo que tem

em comum certas crenças.

Racismo Institucional – O racismo institucional é definido como o "fracasso coletivo de uma

organização para prover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa de sua
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cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e

comportamentos que totalizam em discriminação por preconceito involuntário, ignorância,

negligência e estereotipação racista, que causa desvantagens a pessoas de minoria étnica". A

prática do racismo institucional na área da saúde afeta preponderantemente as populações

negra e indígena.

Racismo Estrutural - É a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas,

culturais e interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social

ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e ao mesmo tempo prejudica outros grupos

de modo consistente e constante causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao

longo de um período de tempo.

Racismo Cultural - Existe quando há uma ampla aceitação de estereótipos em relação a

diferentes grupos étnicos ou populacionais. o racismo cultural pode ser caracterizado pela

crença de que uma cultura é inerentemente superior a outra.

1.2 OBJETIVOS DE ESTADO E DE GOVERNO

1.2.1 OBJETIVOS DE ESTADO:

O presente Plano apresenta alinhamento aos objetivos do Plano Nacional de

Segurança Pública (PNSP), que aqui representam objetivos de Estado:

OE 1- Estimular e apoiar a realização de ações de prevenção à violência e à criminalidade,

com prioridade para aquelas relacionadas à letalidade da população jovem negra, das mulheres

e de outros grupos vulneráveis;

OE 2- Definir estratégias e indicadores, alinhados aos objetivos da Política Nacional de

Segurança e Defesa Social;

OE 3- Orientar quanto ao diagnóstico, elaboração, conteúdo e forma dos planos de segurança

pública e defesa social.

1.2.2 OBJETIVOS DE GOVERNO:

O presente Plano apresenta alinhamento aos seguintes objetivos do Plano Estadual de

Segurança Pública (PESP 2020-2030) e nas diretrizes do Plano de Governo do atual

governador do estado do Pará Helder Barbalho, que aqui representam objetivos de Governo:

17

Objetivos do Plano Estadual de Segurança Pública

OG 1- CONQUISTA DE TERRITÓRIOS - Intensificar ações e a presença do Estado em

áreas consideradas estratégicas ou críticas no que se refere aos índices de criminalidade, com

ênfase à prevenção da violência e defesa social visando grupos vulneráveis, e repressão à

criminalidade.

OG 2-TRANSVERSALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS - Ampliar

as ações de Estado voltadas para o público considerado vulnerável, descentralizando e

democratizando o atendimento especializado das Instituições do SIEDS a estes grupos, com a

criação de condições básicas para o acolhimento.

OG 3- CRIMES VIOLENTOS LETAIS – Intensificar as ações de investigação, através do

investimento em capacitação, treinamento, com vistas a aumentar o índice de resolução de

crimes violentos.

OG 4-EDUCAÇÃO CARCERÁRIA - Criar programa voltado para a educação e atividade

laborativa da população carcerária, como forma de tornar mais efetivo o processo de

ressocialização do apenado;

OG 5-PAZ SOCIAL – Instituir grupos de discussão com participação efetiva das

comunidades das áreas críticas, como forma de integrar o cidadão e as ações de Estado,

buscando sempre o aperfeiçoamento das mesmas, como forma de garantir a todos o direito à

vida, ao patrimônio, a dignidade humana, a liberdade entre outros.

OG 6-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - Fortalecer o papel dos Conselhos Comunitários

de Segurança e Cidadania, ampliando a participação da sociedade civil organizada, com vistas

a incorporar no combate ao crime às diversas ações e sugestões de cunho preventivo ou mesmo

punitivo, assim como ações de outras áreas do governo que tenham reflexo na redução da

criminalidade como um todo.

DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

OG 7- SOCIEDADE DE DIRETOS: AUMENTAR E NIVELAR A QUALIDADE DE

ENSINO DA REDE- Avaliar constantemente os resultados apresentados em toda a rede

estadual, identificando os pontos críticos, utilizando as diversas fontes de informações

disponíveis, como forma de priorizar investimentos gerais e específicos, que possam tornar o

mais uniforme possível a qualidade do ensino no Estado.

OG 8- JUVENTUDE: ESPAÇOS INTEGRADOS DA JUVENTUDE – Implantar, em

parceria com o governo federal e os municípios, espaços adaptados que ofereçam serviços para
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a inclusão social, a participação e emancipação de jovens, especialmente aqueles que vivem

em situação de vulnerabilidade;

OG 9- JUVENTUDE: INCLUSÃO SOCIAL - Ampliar ações de inclusão social por meio do

esporte, lazer, música e teatro, dentre outros, inclusive através do aumento de repasse de

recursos para os municípios, e do fortalecimento de parcerias com a iniciativa privada, igrejas

e outras entidades sem fins lucrativos, por meio de realização de chamadas públicas para a

execução de projetos com esta finalidade.

OG 10- CULTURA: TRADIÇÃO E IDENTIDADE CULTURAL - Fortalecer o resgate e a

preservação da identidade cultural do Estado, estimulando e apoiando as atividades específicas

de cada região, suas potencialidades e expressões artísticas, valorizando iniciativas de povos e

comunidades tradicionais

OG 11- SAÚDE: INCLUSÃO - Implementar políticas de apoio e acompanhamento das
populações tradicionais, quilombolas, índios, entre outros.

OG 12-SEGURANÇA: CONTROLE SOCIAL – Fortalecer o papel dos conselhos

comunitários de segurança e cidadania, ampliando a participação da sociedade civil organizada,

com vistas a incorporar no combate ao crime às diversas ações e sugestões de cunho

preventivo ou mesmo punitivo, assim como ações de outras áreas do governo que tenham

reflexo na redução da criminalidade como um todo.

OG 13- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (Meio Ambiente): ORDENAMENTO

TERRITORIAL - Realizar e promover o ordenamento territorial e a regularização fundiária

com a participação efetiva da classe produtiva, dos movimentos sociais e em articulação com o

Governo Federal e os municípios, com o propósito de garantir os direitos de propriedade e sua

função social.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL (INDÍGENAS E QUILOMBOLAS)

OG 14 -PROTEÇÃO – Fortalecer, conjuntamente com o Governo Federal, ações em prol do

respeito aos direitos dos povos indígenas e quilombolas e o aperfeiçoamento das Políticas de

Promoção e Proteção a estas comunidades.

OG 15 -EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE – Promover ações de educação para a saúde que

reconheçam as especificidades que devem ser respeitadas e consideradas em relação a essas

comunidades.
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OG 16- PARTICIPAÇÃO SOCIAL - Promover a participação de representantes destas

comunidades, nos espaços de controle social em relação às políticas públicas estaduais.

1.3 METODOLOGIA ADOTADA

O presente plano foi elaborado a partir da construção de duas visões quanto as políticas

públicas para os povos tradicionais de matriz africana, uma visão de presente e uma visão de

futuro.

Para a construção da visão de presente, foi utilizada a análise SWOT, metodologia de

análise de ambientes (externo e interno) muito utilizada no meio organizacional, a qual estuda

a competitividade de uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças),

Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Esta avaliação

estratégica é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva por

relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e

fraquezas mapeadas no ambiente interno da organização (Chiavenato e Sapiro, 2003).

Para a elaboração da visão de futuro, foi utilizada a construção de cenários prospectivos,

a partir de um diagnóstico que considerou os antecedentes, as tendências de peso e os

Stakeholders.

Nessa construção de cenários, foi utilizada a Metodologia do Planejamento Estratégico

da Escola Superior de Guerra (2020). Para tal, inicialmente foram identificadas as tendências

de peso (Anexo A), seguida da associação das mesmas por 5 perspectivas: Política; Econômica;

Psicossocial; Ciência e Tecnologia; Regionalização (Anexo B). Na sequência, foram

identificados os Fatos Portadores de Futuro - FPF (Anexo C), que são fatos já ocorridos ou que

estejam ocorrendo, que devem causar impacto ao criarem condições para que, posteriormente,

possam ocorrer um ou mais eventos futuros, ou até mesmo possam dificultar/impedir que tais

eventos ocorram (ESG, 2020).

Com base nos Fatos Portadores de Futuro, projetaram-se os Eventos Futuros

Preliminares - EFP (Anexo D), que poderão ou não ocorrer no horizonte temporal considerado,

como resultado de suposições coerentes e plausíveis, formuladas com base em um ou mais

FPF (ESG, 2020). A seguir, foi realizada a reavaliação de tendências (Anexo E), analisando a

possibilidade de ruptura dessas tendências diante dos FPF.

A partir das etapas anteriores, foram projetados os Eventos Futuros Finais (EFF), nos

quais foram avaliadas a probabilidade e favorabilidade destes ocorrerem (Anexo F), de modo a

se projetar a presença desses eventos no cenário (futuro) referente as políticas públicas para os
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povos tradicionais de matriz africana, nos próximos 3 anos, resultando nos cenários extremos

(Anexo H).

Diante do exposto, o presente plano se propõe a proporcionar maior rigor técnico na

definição de objetivos e iniciativas a serem desenvolvidas no horizonte temporal de 2021 a

2024, contribuindo tanto com a notoriedade da causa nas políticas de Estado, com a

participação da sociedade civil, mas principalmente, com a mensuração e monitoramento mais

adequados para os resultados pretendidos.

Neste sentido, o Plano se mostra como instrumento implementado para a gestão mais

eficiente da política pública de segurança para os povos tradicionais de matriz africana, de

forma exequível e mensurável, com foco no planejamento estratégico de curto e médio prazos

e atendendo às necessidades de previsão orçamentária.

CAPITULO II : A CONSTRUÇÃO DO 1 PLANO ESTADUAL DE POLITICAS
PÚBLICAS

2.1 MISSÃO E VISÃO DE FUTURO

2.1.1 MISSÃO: O presente plano tem como missão a definição de objetivos e iniciativas

voltadas a implementação e monitoramento das políticas públicas prioritárias para os Povos

Tradicionais de Matriz Africana por meio da coordenação da Secretaria de Estado de

Segurança Pública e Defesa Social e, com a participação das demais Instituições federais,

estaduais e municipais, visando-se a garantia de acesso a direitos e a promoção da tradição

africana no Estado do Pará.

2.1.2 VISÃO DE FUTURO: o presente plano visa ser um instrumento de declaração e

firmação das políticas públicas voltadas aos POTMAS, servindo de referência para a melhoria

da prestação dos serviços públicos e de conscientização da sociedade paraense em todas as

regiões integradas do Estado do Pará.

2.2 FASE DO DIAGNÓSTICO.

2.2.1 ANTECEDENTES E TENDÊNCIAS:

a) Antecedentes: enquanto fatos e acontecimentos que influenciam substancialmente a

discussão da temática nos últimos anos no Pará, podem-se destacar:

1890 – Fundado o Terreiro de Tambor de Mina Dois Irmãos, o mais antigo de Belém, no

Pará, e Tombado pelo Patrimônio Cultural do Pará em 2010, localizado na passagem

Pedreirinha, bairro do Guamá:
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1891-A maranhense de Codó (MA) Rosa Viveiros, Nochê Navanakoly conhecida como

Mãe Doca, foi filha de santo do africano Manoel-Teu-Santo. Em 1891, apenas três anos

após a abolição da escravatura - enfrentou o racismo e outros preconceitos da época e

inaugurou seu Terreiro de Tambor de Mina na capital paraense.

1997 – O CONSEP aprovou a Resolução nº 15/1997, sendo a primeira que versou sobre a

temática dos povos tradicionais de Matriz Africana.

2003 – Lei Nº 10639/03 Lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e

cultura afro-brasileira nas escolas;

2003-Dia 18 de março foi dedicado aos umbandistas e aos afro-religiosos através da Lei

Municipal nº 8272, de 14 de outubro de 2003 (autoria do vereador Ildo Terra/PT) 2004-

Lei Estadual nº 6.639, de 14 de abril de 2004 (autoria da deputada Araceli Lemos/ PSoL) e

registra a luta de dona Rosa Viveiros, Também conhecida como Nochê Navanakoly e

como “Mãe Doca” A homenagem é uma celebração à memória da luta de Nochê

2005– Conferência Nacional de promoção da igualdade Racial (Conapir);

2010 – Implantação da Delegacia de Crimes Discriminatórios e Homofóbicos, na PCPA;

2011 – Lançamento do Mapa da cartografia Social dos Afro-Religiosos de Belém;

2012- Estatuto da Igualdade Racial;

2013– Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades de

Matriz Africana;

2014 - Criação do Conselho estadual do Povo de Terreiro (CPTERS);

2015- Marcha nacional das mulheres negras;

2016- Cartilha dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana;

2017- Resolução nº 306, de 30 de novembro de 2016, homologada pelo Decreto nº 1.690,

de 03/02/2017, que atendeu a reivindicação e oficializou o Grupo de Trabalho de Matriz

Africana;

2018- RESOLUÇÃO Nº 353/CONSEP/2018 - EMENTA: Criação e constituição do

Comitê Permanente de Religião de Matriz Africana – CPRMA, homologado pelo Decreto

Nº 14, de 29 de janeiro de 2019, DOE nº. 33.793 - 30/01/2019;

2019- Dia Municipal de Consciência das religiões de Matriz Africana, celebrado todo o

dia 16 de Novembro de cada ano na forma que estabelece a lei municipal nº 9.478/2019.
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2020 - A Câmara Municipal de Belem, criou a Medalha Honrosa de Mérito Afro-

Religioso “Fé e Resistência Babá Tayando”;

2020- Lançamento do Livro “Direito dos Povos de Terreiros”;

2021- I Encontro Literário debate a cultura e as Religiões de Matriz Africana;

2021 – I Encontro Metropolitano de Povos Tradicionais de Matriz africana no Pará;

2022- I Encontro Literário debate a cultura e as Religiões de Matriz Africana.

b) Tendências de peso: quanto ao comportamento de indicadores referentes ao tema,

demonstraram constância na série histórica dos últimos cinco anos:

Dimensões TENDÊNCIAS DE PESO

CULTURAL

Redução de políticas públicas para povos quilombolas;

Aumento do preconceito religioso e cultural nos distritos de Outeiro e
Mosqueiro;

SEGURANÇA

Aumento da concentração de incêndios em áreas urbanas;

Aumento de ocorrências de intolerância religiosa e violência institucional
na rede de educação, no sistema de justiça e segurança pública;
Aumento dos conflitos entre os órgãos do Estado e os grupos POTMA
nas áreas de preservação ambiental;

Aumento da insegurança da população ribeirinha, quilombola;

Aumento dos boletins de ocorrência de casos de injúrias raciais na
RMB (Região Metropolitana de Belém);

Ausência de relatório de metrificação de indicadores de identidade
racial;

Existência da seletividade dos processos penais.

BIOPSICOSSOCIAL

Aumento de transtornos mentais na população POTMA;

Redução do orçamento do Governo Federal para as pesquisas, Bolsa
Permanência, cotas raciais e sociais das IES;

Redução da aplicação da lei 10.639/03 na rede Estadual de educação
básica;

Aumento da institucionalidade de mediação de conflitos;

Aumento da institucionalidade das políticas de igualdade racial.

MEIO AMBIENTE Irregularização fundiária dos terreiros;

Aumento da concentração de incêndios em áreas rurais nos últimos
cinco anos.
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2.2.2 ANÁLISE DE AMBIENTE

1. Ambiente interno: Forças e Fraquezas ao plano estadual de políticas públicas para os

povos tradicionais de matriz africana

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO
PONTOS FORTES (5) PONTOS FRACOS (5)

(1) Tradição POTMA (arte, cultura ao
sagrado, poética, circularidade, serviços e
produtos, ludicidade, organicidade,
ancestralidade);
(2) Atividades e participações dos
POTMAS (oficinas, reuniões, exposição,
palestras, cursos, rodas de conversas,
debates, ritualísticas, acolhimento,
webnário, produção de cartilhas, feiras,
congressos, conselhos);
(3) Marcos regulatórios e controle social
(legislações, portarias, estatutos);
(4) Logística (espaços dos terreiros,
salas e auditórios para reuniões)
(5) Diálogo entre os Órgãos estatais e
sociedade civil

(1) Necessidade de participação mais efetiva dos
membros do Comitê;

(2) Falta de conhecimento de outros agentes do
Comitê sobre os POTMAS;

(3) Dificuldade de acesso aos dados estatísticos da
violência contra os POTMAS;

(4) Falta de sistematização, processo (Falta de
apresentação das memórias e relatórios do
Comitê, agenda prévia, articulação com as
instituições que compõem o comitê);

(5) Racismo estrutural sofrido pelos membros do
Comitê (dificuldade de comunicação nas
mídias por racismo institucional, desrespeito,
desconfiança, falta de diálogo, falta de
oportunidades, falta de investimento e apoio).

2. Ambiente externo: Oportunidades e Ameaças ao plano estadual de políticas públicas

para os povos tradicionais de matriz africana

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES (5) AMEAÇAS (2)
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(1) Promover Programas de
fortalecimento e garantia à
acessibilidade dos POTMAS;

(2) Promover a saúde integral dos
POTMAS (Psíquica, Física e Social);

(3) Intensificar as políticas públicas dos
Estados e Municípios para os Povos
Tradicionais de Matrizes Africana;

(4) Promover produção de
documentários, criação de sites e
produção de aplicativos para os dados
estatísticos;

(5) Realizar cursos de capacitação -
Presencial e virtual para trabalho,
emprego e renda, direcionados aos
POTMAS.

(1)Deficiência de recursos humanos (corpo
técnico reduzido, baixo efetivo, falta
atendimento especializado, falta de
professores para promover os debates);

(2)Estrutura logística e financeira deficiente
(falta de local para atendimento
especializado, falta previsão orçamentária,
falta de equipamentos, alta demanda, corte
de verbas, falta de acesso à internet,
dificuldade de efetivar as mudanças
financeiras);

(3)Racismo estrutural (desconhecimento dos
POTMAS, falta de interesse do Estado,
ausência de reconhecimento e inclusão
efetiva nas agendas políticas vigentes);

(4)Subnotificação (falta de denúncias, falta de
credibilidade do sistema de segurança
pública, desconhecimento dos serviços
oferecidos);

(5)Falta de comunicação com os movimentos
sociais;

(6)Falta de interesse da sociedade civil para a
realização das formações ofertadas.

2.2.3 ANÁLISE SWOT ENTRECRUZADA E VETORES ESTRATÉGICOS:

Com base na matriz SWOT, definimos os vetores nossos vetores estratégicos.

Vetor Estratégico de Crescimento
Oportunidades x Pontos Fortes

Oportunidades no ambiente externo podem ser alcançadas pelas forças existentes.
Oportunidade onde há força relacionada.

Oportunidades:

1- Promover programas de fortalecimento e garantir acessibilidade dos POTMAS;
2- Promover a saúde integral dos POTMAS (Psíquica, Física e Social);
3- Intensificar as políticas públicas dos estados e municípios para os povos tradicionais de matrizes
africanas;
4- Promover produção de documentários, criação de sites e produção aplicativos para os dados
estatísticos;
5- Realizar cursos de capacitação - Presencial e virtual para trabalho emprego e renda direcionados
aos POTMAS.
Pontos Fortes relacionados:

1-Intensificar as políticas públicas dos estados e municípios para os povos tradicionais de matrizes
africana;
2- Diálogo entre os órgãos estatais e sociedade civil;
3- Atividades e participações dos POTMAS (Oficinas, reuniões, exposição, palestras, cursos, rodas
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de conversas, debates, ritualísticas, acolhimento, webnário, produção de cartilhas, feiras, congressos,
conselhos.
4- Logística (Espaços dos terreiros, salas e auditórios para reuniões).

Análise:
A Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018 institui o Sistema Único de Segurança Pública

(SUSP), o artigo 21 da referida lei cria os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, no

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tendo como seus

componentes, os representantes de entidades governamentais e organizações da sociedade civil,

cuja finalidade desta integração, objetiva a implementação de políticas de segurança pública e

defesa social.

O Decreto nº 14, de 29 de janeiro de 2019 homologa a Resolução nº 353/CONSEP/2018, de

13 de dezembro de 2018, do Conselho Estadual de Segurança Pública, que dispõe acerca da

criação e constituição do “Comitê Permanente de Religião de Matriz Africana” que tem a

finalidade de propor políticas que protejam e defendam a vida de pessoas ameaçadas por motivo

de Intolerância e Racismo Religioso.

Neste sentido, é possível a promoção de programas de fortalecimento e garantia de

acessibilidade dos POTMAS a partir da intensificação das Políticas Públicas dos Estados e

Municípios para os Povos Tradicionais de Matrizes Africana, visto que, estão amparadas por

estas normatizações. Esta conquista também pode ser alcançada com o diálogo entre os Órgãos

estatais e Sociedade Civil.

De acordo com a Resolução CIB/PA N° 90 – de 12 de junho de 2013, o Estado do Pará foi

dividido em 13 Regiões de Saúde as quais trabalham para o planejamento de ações para

melhorar o acesso aos serviços de saúde pelos usuários do SUS, deste modo é possível criar

ações que tratem da promoção da Saúde Integral (Psíquica, Física e Social) dos POTMAS.

Vale ressaltar a importância do desenvolvimento de ações que busquem promover a

produção de documentários sobre os POTMAS, entretanto é necessário, primeiramente, realizar

cursos de capacitação para os mesmos, não somente no sentido de aperfeiçoar a qualidade desta

produção, mas sim dar uma melhor oportunidade para a garantia de trabalho, emprego e renda

dessa população. A logística (Espaços dos terreiros, salas e auditórios para reuniões) a qual os

POTMAS dispõem para estas iniciativas, é muito importante para a concretude de realização das

mesmas. Além disso, conta com uma efetiva participação do grupo em atividades como:

Oficinas, reuniões, exposições, palestras, cursos, rodas de conversas, debates, ritualísticas,

acolhimentos, seminários, webinários, produções de cartilhas, feiras, congressos, etc.

Diante a atual ausência de indicadores etnicorraciais e sociais para promoção de políticas
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públicas para os Povos Tradicionais de Matrizes Africana, a criação de sites e produção de

aplicativos para a base de dados estatísticos permitem a coleta e sistematização de dados que

auxiliem na proposição de ferramentas estratégicas de gestão da segurança pública para essa

população.

Resultado da análise:

a) Política: Implementar metodologia de trabalho para a implantação de políticas públicas

destinadas aos povos tradicionais de matrizes africanas mediante a secretaria de articulação

social e as demais secretarias estaduais para promoção dos direitos dos POTMAS. Dialogar com

parlamentares e gestores do poder legislativo e executivo para a inclusão dos investimentos do

plano estadual de governo, na revisão do plano plurianual e nas leis orçamentárias anuais.

b) Econômica: inserir no plano de políticas públicas para os povos tradicionais de matriz

africana, a criação de um Grupo de Trabalho com foco na elaboração de projetos de capacitação

da população POTMA para o mercado de trabalho, bem como, a captação de recursos para o

fortalecimento de produções técnicas, atividades culturais, educacionais e sociais, direcionadas a

este grupo vulnerável.

c) Tecnologia: articulação com instituições governamentais, sobretudo com a SECTET e os

Ministérios Públicos Estadual e Federal para divulgação permanente de estatísticas criminais, de

saúde e educação, aplicativos e meios de denúncias de enfrentamento à violência e

criminalidade contra os povos tradicionais de matriz africana.

d) Psicossocial: articular com a Secretaria Estadual de Saúde Pública e demais Secretarias

Municipais para a promoção de projetos e programas direcionados à promoção da saúde integral

da população negra, quilombola e de matrizes africana.

e) Segurança: articular com o legislativo e o poder executivo para a melhoria dos sistemas de

registros de boletins de ocorrência, bem como o Instituto de Ensino e Segurança Pública do Pará

-IESP, para capacitação continuada dos agentes de segurança pública, objetivando-se a redução

da violência institucional inerente no Estado do Pará.

Vetor Estratégico de Reforço Oportunidades x Pontos Fracos
Fraquezas que precisam ser superadas para aproveitar as

oportunidades. Oportunidades onde há pelo menos, uma relação forte
com alguma fraqueza.

Oportunidades:

1- Promover Programas de Fortalecimento e garantir acessibilidade dos POTMAS;
2- Promover a Saúde Integral dos POTMAS (Psíquica, Física e Social);
3- Intensificar as Políticas Públicas dos Estados e Municípios para os Povos Tradicionais de
Matrizes Africana;
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4- Promover produção de documentários, criação de sites e produção aplicativos para os dados
estatísticos;
5- Realizar cursos de capacitação - Presencial e virtual para trabalho emprego e renda direcionados
aos POTMAS.

Pontos Fracos relacionados:

1- Necessidade de participação mais efetiva dos membros do Comitê;
2- Falta de conhecimento de outros agentes do Comitê sobre os POTMAS;
3- Dificuldade de acesso aos dados estatísticos da violência contra os POTMAS;
4- Falta de sistematização, processo (Falta de apresentação das memórias e relatórios do Comitê,

agenda prévia, articulação com as instituições que compõem o comitê);
5- Racismo estrutural sofrido pelos membros do Comitê (dificuldade de comunicação nas mídias

por racismo institucional, desrespeito, desconfiança, falta de diálogo, falta de oportunidades,
falta de investimento e apoio).

Análise:

À educação é conferido o papel de transformar e aprimorar o ser como cidadão e agente de

mudanças, requisito fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e

de um planeta mais sustentável. Não à toa, estudiosos e especialistas do setor enfatizam o

importante papel social das instituições de ensino.

Para reconhecer o trabalho daquelas instituições que têm a responsabilidade social embutida

na sua missão e, ao mesmo tempo, sensibilizar aquelas que ainda não despertaram para a

relevância dessa atuação, a ABMES realiza, desde 2005, a Campanha da Responsabilidade

Social do Ensino Superior Particular.

A iniciativa envolve as instituições em ações de consultoria jurídica, orientação profissional

e educacional, assistência à saúde, promoção da inclusão digital e atividades culturais,

recreativas e esportivas para todas as idades.

Neste sentido, o Comitê Gestor precisa da participação efetiva de seus membros, na

construção do Plano Estadual de políticas públicas para os Povos Tradicionais de Matriz

Africana, visando a busca de parcerias com as IES, que possam contribuir com os órgãos de

segurança pública na promoção do conhecimento de agentes e de membros do próprio comitê

acerca deste grupo vulnerável.

Deve-se também construir propostas de políticas de comunicação contemplando a promoção

de campanhas educativas voltadas para a desconstrução do racismo estrutural sofrido pelos

membros do comitê. Vale ressaltar que, os membros componentes do comitê devem buscar

manter a sistematização com apresentação de memórias, relatórios, agenda prévia e articulação

com as instituições que compõem o comitê.
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Resultado da análise (orientação):

a) Política: Promover propostas para a melhoria da acessibilidade, acolhimento e proteção dos

Povos Tradicionais nas estruturas governamentais do Estado e dos Municípios (Segurança

Pública, Saúde, Cultura, Educação, Esporte e Lazer).

b) Econômica: Articular com o poder executivo e com as entidades da sociedade civil para a

inclusão das ações do Plano Estadual de Políticas Públicas para os Povos Tradicionais de

Matrizes Africana no Plano Plurianual do Estado do Pará.

c) Tecnologia: estabelecer parcerias com o Governo, IES, iniciativa privada e a sociedade

civil para a produção de novas tecnologias e pesquisas cientificas fundamentadas em

indicadores sociais, de educação e de segurança.

d) Psicossocial: Intensificar ações para redução da vulnerabilidade em saúde dos povos

tradicionais bem como a criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas que preservem a

autonomia e a segurança territorial dos POTMAS.

e) Segurança: estimular e acompanhar a construção de protocolos que visem a mediação de

conflitos sócio ambientais e a mitigação da violência Institucional cometida contra os povos e

comunidades tradicionais.

Vetor Estratégico de Dissuasão Ameaças x Pontos Fortes
Ameaças para as quais não existe força de proteção equivalente.

Ameaças onde não há forças relacionadas.

Ameaças:

1- Deficiência de Recursos Humanos (corpo técnico reduzido, baixo efetivo, falta atendimento
especializado, falta de professores para promover debates);
2- Estrutura logística e financeira deficiente (falta de local para atendimento especializado,
falta de orçamento específico, falta de equipamentos, alta demanda, corte de verbas, falta de
acesso à internet, dificuldade de efetivar as mudanças financeiras);
3- Racismo estrutural (desconhecimento dos POTMAS, falta de interesse do agente, ausência
de reconhecimento e inclusão efetiva, agendas políticas);
4- Subnotificação (denúncias que não chegam, falta de credibilidade do sistema,
desconhecimento dos serviços oferecidos);
5- Falta de comunicação com os movimentos sociais;
6- Falta de interesse da sociedade civil para a realização das formações ofertadas.

Pontos Fortes relacionados:

1-Intensificar as políticas públicas dos Estados e Municípios para os Povos Tradicionais de
Matrizes Africana;
2- Diálogo entre os órgãos estatais e a sociedade civil;
3- Atividades e participações dos POTMAS (Oficinas, reuniões, exposição, palestras, cursos,
rodas de conversas, debates, ritualísticas, acolhimento, seminários, webinários, produção de
cartilhas, feiras, congressos, conselhos);
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4- Logística (Espaços dos terreiros, salas e auditórios para reuniões).

Análise:

Viver em sociedade: Famílias, comunidades e sociedades onde as pessoas cuidam umas das

outras e cooperam entre si, têm melhores condições de desenvolvimento e qualidade de vida. O

mesmo raciocínio vale para qualquer tipo de instituição, inclusive a escola. A empatia torna as

pessoas tolerantes e respeitosas às diferenças, promovendo a harmonia. Por isso, ela é o alicerce

da cultura da paz, que hoje mais do que nunca precisa ser defendida.

O racismo estrutural proveniente da ausência de conhecimento no que diz respeito aos povos

tradicionais de matriz africana, deve ser enfrentado de forma eficiente e eficaz. Contudo,

promover essa cultura de paz se torna um grande desafio, considerando as deficiências logísticas

e financeiras compostas por barreiras como, carência de local apropriado para o atendimento

especializado, falta de previsão orçamentária, equipamentos, elevada demanda, corte de verbas

para os instrumentos implementados, acesso à internet e dentre outras dificuldades encontradas.

Neste sentido, se faz necessário promover ações que fortaleçam o diálogo entre os órgãos

estatais e a sociedade civil para a identificação de medidas e soluções aos problemas

encontrados.

O diálogo entre os órgãos estatais e sociedade civil podem reduzir consideravelmente as

subnotificações, uma vez adotadas medidas que eruditem acerca das ferramentas oferecidas para

se alcançar um maior número de registros de notificação, atendimento e denúncias.

Estas medidas visam obter uma maior credibilidade dos sistemas de saúde, segurança e

educação. Destarte a este objetivo, se faz importante ressaltar a necessidade da atualização e

integração dos sistemas (softwares) metrificadores dos serviços prestados à sociedade paraense,

em especial, ao sistema integrado de segurança pública – SISP.

Resultado da análise (orientação):

a) Política: incentivar o governo para a melhoria das condições de infra estrutura das escolas na

formação continuada dos professores e dos agentes de segurança pública, atendendo a

necessidade da população do campo, indígena, quilombola e de povos e comunidades

tradicionais.

b) Econômica: Buscar parcerias com o setor público e privado na promoção de ações de

capacitação, bem como a disponibilização de profissionais da área que possam trabalhar a

temática nas escolas.

c) Tecnologia: Promover de forma virtual, cursos livres de curta duração, para a sociedade civil

visando a capacitação profissional e melhoria da renda familiar, bem como capacitar os agentes
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de segurança pública buscando-se a redução da violência institucional.

d) Psicossocial: Garantir a participação da sociedade civil na concretização das ações.

e) Segurança: Articular e promover meios para a revisão do currículo de formação inicial e

continuada dos agentes de segurança pública mediante o Instituto de Ensino de Segurança do Pará

– IESP.

Vetor Estratégico de Defesa
Ameaça (existentes) x Pontos Fracos (existentes)

Fraquezas que podem facilitar a concentração de ameaças. Ameaças onde há forte relação com
fraquezas.

Ameaças:

1- Deficiência de recursos humanos (corpo técnico reduzido, baixo efetivo, falta atendimento
especializado, falta de professores para promover debates);
2- Estrutura logística e financeira deficiente (falta de local para atendimento especializado,
falta previsão orçamentária, falta de equipamentos, alta demanda, corte de verbas, falta de
acesso à internet, dificuldade de efetivar as mudanças financeiras);
3- Racismo estrutural (desconhecimento dos POTMAS, falta de interesse do agente, ausência
de reconhecimento e inclusão efetiva, agendas políticas);
4- Subnotificação (falta de denúncias, falta de credibilidade do sistema de segurança pública,
desconhecimento dos serviços oferecidos);
5- Falta de comunicação com os movimentos sociais;
6- Falta de interesse da sociedade civil para a realização das formações ofertadas.

Pontos Fracos relacionados:

1- Necessidade de participação mais efetiva dos membros do Comitê;
2- Falta de conhecimento de outros agentes do Comitê sobre os POTMAS;
3- Dificuldade de acesso aos dados estatísticos da violência contra os POTMAS;
4- Falta de sistematização, processo (Falta de apresentação das memórias e relatórios do Comitê,

agenda prévia, articulação com as instituições que compõem o comitê);
5- Racismo estrutural sofrido pelos membros do Comitê (dificuldade de comunicação nas mídias

por racismo institucional, desrespeito, desconfiança, falta de diálogo, falta de oportunidades,
falta de investimento e apoio).
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Análise

A falta de participação dos membros do Comitê Gestor na construção do Plano Estadual de

políticas públicas para os povos tradicionais de matriz africana e o descumprimento das

obrigações na dinâmica interna, tornam mais difícil a garantia dos direitos deste grupo

vulnerável.

Outro entrave encontrado foi a falta de sistematização do comitê e a deficiência de recursos

humanos para a consecução do plano. A comunicação com os movimentos sociais deve ser

trabalhada de forma contínua para se alcançar as metas almejadas, pois a descontinuidade das

ações é fator enfraquecedor para um bom andamento do plano.

A promoção de ações voltadas para corrigir a falta de dados ou registros de atendimentos,

permite que se busque melhorar a resolutividade nas investigações das denúncias dos

POTMAS, pois a subnotificação dificulta melhorias no atendimento e afeta a credibilidade do

sistema.

Resultado da análise (orientação):

a) Política: Estabelecer a definição de papéis para todos os membros do Comitê no que tange

a captação de informações e análise dos registros de dados dos órgãos responsáveis pelo

atendimento aos povos e comunidades tradicionais.

b) Econômica: Buscar parcerias com o setor privado de Comunicação Social, para intensificar

a divulgação de ações voltadas a este grupo vulnerável;

c) Tecnologia: Intensificar a utilização dos canais oficiais e meios de denúncias existentes, no

enfrentamento ao racismo religioso.

d) Psicossocial: Articulação entre o Comitê Gestor, a Sociedade Civil Organizada e os órgãos

competentes, na busca pela concretização das ações previstas no presente plano.

e) Segurança: Definir metodologia para a melhoria de comunicação entre os OSP e a

sociedade civil.

2.3 FASE POLÍTICA

2.3.1 PRESSUPOSTOS BÁSICOS

Na Idade Média, os reis tinham total poder sobre seus domínios e os nobres decidiam sobre

seus feudos. Para demonstrar sua autoridade, os reis empregavam a tributação real e os

juramentos de fidelidade e vassalagem. Em 15 de junho de 1215 na Inglaterra, o rei João sem

Terra, que após infringir várias leis antigas e costumes pelos quais a Inglaterra havia sido
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governada, foi forçado por seus súditos a assinar a CARTA MAGNA. Este instrumento

instituiu que o rei deveria seguir a lei, não podendo mais reinar mediante seu querer e vontade.

Foi um dos primeiros documentos que concedeu direito aos cidadãos. A CARTA MAGNA foi

o primeiro ponto para a elaboração da constituição da Inglaterra. Posteriormente, outros países

utilizaram a ideia da CARTA MAGNA para elaborarem suas próprias constituições.

No Brasil, em 1964, se vivia o autoritarismo imposto pelo Governo Militar. Em 1967, o país

passou a ser conduzido pela Constituição Brasileira de 1967, a qual deliberava os Atos

Institucionais (AI) que atendiam aos interesses da Ditadura Militar no Brasil por servir de

mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando aos mesmos

poderes extra-constitucionais. O regime militar no Brasil foi instaurado em 1 de abril de 1964 e

perdurou até 15 de março de 1985. Em 27 de novembro de 1985 foi convocada a Assembleia

Nacional Constituinte que tinha o propósito de elaborar um novo escrito constitucional para

expressar a nova realidade social da qual o país vivia, que passava por um processo de

redemocratização após o término da ditadura militar no Brasil. Em 5 de outubro de 1988, foi

instaurada a nova CONSTITUIÇÃO FEDERAL, conhecida como Constituição Cidadã, que

serve de padrão para as demais leis decorrentes no país. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

amplia as liberdades civis e permite garantias e direitos individuais.

No artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, é inviolável a liberdade de

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garante-se,

na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. No Pará, o Decreto Nº 14, de 29

de janeiro de 2019 homologa a Resolução Nº 353/CONSEP/2018, de 13 de dezembro de 2018,

do Conselho Estadual de Segurança Pública, dispõe acerca da criação e constituição do

“Comitê Permanente de Religião de Matriz Africana - CPRMA”. A resolução do Conselho

Estadual de Segurança Pública que atribui a criação do Comitê Permanente de Religião de

Matriz Africana - CPRMA tem a finalidade de propor políticas que protejam e defendam a

vida de pessoas ameaçadas por motivo de Intolerância e Racismo Religioso.

Nos Estados Unidos da América, na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota em 25

de maio de 2020, um homem negro de 46 anos foi assassinado por um policial. GEORGE

FLOYD, por 9 minutos e 26 segundos, foi SUFOCADO ATÉ A MORTE durante uma

abordagem policial, da qual George não apresentou nenhuma resistência, por permanência do

policial ajoelhado sobre seu pescoço. Um vídeo sobre a abordagem foi filmado e postado nas

mídias sociais, causando a revolta de várias pessoas no mundo todo, e levando a protestos

antirracistas globais contra a violência policial. Os protestos se iniciaram em Minneapolis,

tomando ruas e incendiando prédios, momentos depois dezenas de países aderiram aos
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protestos. Os gritos por justiça e resistência ganharam forças por vários dias consecutivos, e

reforçaram o movimento BLACK LIVES MATTER (Vidas Negras Importam). Os

manifestantes pediam resoluções imediatas da justiça sobre o caso. O policial acusado, Derek

Chauvin, foi julgado após três semanas de julgamento pelo júri popular de Minneapolis que o

considerou culpado em todas as três acusações de homicídio contra Floyd. O policial foi detido

e condenado a 22 anos e meio de prisão.

2.3.2 CENÁRIO DESEJADO:

Políticas públicas foram desenvolvidas ao longo dos anos de 2021 a 2024, no sentido
de se promover melhorias na garantia dos direitos dos POTMA, em especial, à segurança,
saúde, cultura e educação.

Com a implementação de ações no eixo preventivo, no ano de 2023, alcançou-se a
redução da população carcerária negra (EFF8). Essas iniciativas contemplaram também,
melhorias nos Conflitos em territórios naturais, reservas ambientais, urbanos e demais espaços
públicos como: escolas, hospitais, penitenciárias, etc. (EFF9). Percebendo-se, também, uma
redução da insegurança da população ribeirinha e quilombola (EFF12).

Ainda no mesmo ano foram desenvolvidas ações que trouxeram aumento nos
indicadores etnicorraciais e sociais para promoção de políticas públicas (EFF10), tais como as
voltadas para o aumento da aplicação da lei Nº10.639/03 e 11.645/11 na Educação Básica
Estadual (EFF14). Muitas das ações desenvolvidas ocorreram em consequência do aumento do
orçamento do Governo Federal para as pesquisas, Bolsa Permanência, cotas raciais e sociais
das IES (EFF11), isto permitiu a incorporação dos conteúdos previstos nas DCNs para a
educação das relações etnicorraciais, para o ensino da história e da cultura Afro-brasileira
mediante os objetivos previstos no plano estadual de combate ao racismo religioso (EFF5).

Do mesmo modo, transcorreram ações voltadas para a resolutividade dos processos
penais quando as vítimas são POTMAS (EFF15), neste sentido observou-se uma redução das
ocorrências de suicídio e demais transtornos psíquicos que afetam os sujeitos POTMAS
(EFF13).

Em 2023, presenciou-se o incentivo à construção participativa de planos municipais de
combate ao racismo religioso (EFF6) e também aumento na atuação técnica da polícia de
proximidade (EFF4), vale ressaltar a melhoria na garantia dos direitos dos POTMA (EFF7),
tais como a garantia de isenção de IPTU nos espaços sagrados POTMA (EFF2).

CAPITULO III : CONDUÇÃO DOS PROCESSOS

3.1 METODOLOGIA DE GESTÃO DO PLANO

O desenvolvimento das iniciativas estratégicas do Plano será realizado por grupos

temáticos dentro do Comitê Gestor, os quais serão responsáveis pela elaboração dos
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respectivos planos de ação, prevendo as ações necessárias (tarefas), os indicadores, os

responsáveis, as metas e os recursos necessários para o alcance dos objetivos propostos no

presente plano. Neste sentido, as metas e os indicadores deste instrumento, serão monitoradas

pelo Comitê Gestor do Plano, com relatoria ao CONSEP.

3.2 OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS:

3.2.1 OBJETIVOS:

1. Aprimorar organização do Comitê Permanente dos Povos Tradicionais de Matriz Africana;

2. Desenvolver programas de regularização incentivada dos espaços sagrados do Povos
Tradicionais e a titulação das comunidades quilombolas;

3. Ampliar a participação dos municípios no enfrentamento a intolerância religiosa;

4. Promover melhoria na garantia dos direitos dos POTMA´s, em especial, à segurança, saúde,
cultura e educação;

5. Promover ações de inclusão social no Estado do Pará, com a temática dos Povos
Tradicionais de Matriz Africana.

3.2.2 INICIATIVAS:

OBETIVO 1: APRIMORAR ORGANIZAÇÃO DO COMITÊ PERMANENTE DOS POVOS
TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA

IE 1.1 – Aprimorar participação órgãos integrantes no Comitê Gestor;

IE 1.2 - Elaborar Planos de Trabalho Anuais;

IE 1.3 – Estabelecer atualização do regimento interno do Comitê;

IE 1.4 – Construir propostas de captação de recursos de fontes públicas e privadas.

OBJETIVO 2: DESENVOLVER PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO INCENTIVADA
DOS ESPAÇOS SAGRADOS DO POVOS TRADICIONAIS E A TITULAÇÃO DAS
COMUNIDADES QUILOMBOLAS;

IE 2.1 – Identificar, cartografar e elaborar diagnóstico situacional dos Terreiros e comunidades
Quilombolas;

IE 2.2 – Realizar parcerias com as Prefeituras Municipais para o fluxo de regularização dos
espaços sagrados POTMAS, mediante a isenção de Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU;

IE 2.3 – Regularizar parcerias com o Governo do Estado e Prefeituras Municipais para
regularização dos territórios de comunidades Quilombolas;

IE 2.4 – Realizar parceria com o Corpo de Bombeiro Militar do Pará para a regularização dos
sistemas preventivos fixos e móveis dos espaços sagrados POTMA’s, mediante isenção de taxa
de arrecadação estadual.
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OBETIVO 3: AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ENFRENTAMENTO
A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA;

IE 3.1 - Aperfeiçoar a comunicação social do Plano à sociedade civil e os órgãos parceiros;

IE 3.2 - Estabelecer mecanismos de participação às organizações da sociedade civil no
desenvolvimento regionalizado das ações do Plano Estadual de Políticas Públicas para os
Povos Tradicionais de Matriz Africana;

IE 3.3 – Estabelecer mecanismos para reprimir a utilização dos meios de comunicação social
para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham a pessoa ou grupo ao
ódio ou desprezo, por motivos consolidados na religiosidade de matrizes africanas;

IE 3.4 - Buscar parcerias com o Governo, IES, iniciativa privada e a sociedade civil para a
produção de pesquisas científicas, cartilhas e demais produções técnicas adequadas aos
costumes e às práticas dos Povos e Comunidades tradicionais.

IE: 3.5 - Fortalecer a aproximação entre os órgãos municipais, estaduais, o Ministério Público,
o Judiciário e a sociedade civil, no combate a intolerância religiosa, sexismo e ao racismo
estrutural existentes nas instituições públicas e privadas do Estado;

OBETIVO 4: PROMOVER MELHORIA NA GARANTIA DOS DIREITOS DOS POTMA’s,
EM ESPECIAL, À SEGURANÇA, SAÚDE, CULTURA E EDUCAÇÃO;

IE 4.1 - Articular junto a sociedade civil organizada e a SEGUP a realização de cursos de
capacitação continuada para os OSP;

IE 4.2 - Articular com o Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP, para revisão do
currículo de formação inicial e contínua dos agentes de segurança pública;

IE 4.3 - Cooperar com OSP SIEDS para a melhoria dos indicadores de atendimento referente à
LGBIfobia e a violência doméstica, nos termos do Objetivo (ODS) nº16 (Paz, Justiça e
Instituições Eficazes).

IE 4.4 - Promover programas e projetos participativos capazes de identificar e atender as
demandas de saúde das populações dos Povos Tradicionais de Matrizes Africanas, do campo e
da floresta.

IE 4.5 - Contribuir para a redução das vulnerabilidades em saúde dos Povos Tradicionais,
Quilombolas e Ribeirinhos da Amazônia, desenvolvendo ações integrais voltadas à saúde do
idoso, da mulher, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, da população
LGBTQI+, do homem e do trabalhador negro, considerando a saúde psicológica, sexual e
reprodutiva, bem como a violência sexual e doméstica.

IE 4.6 - Articular com as secretarias Estaduais e Municipais para a formação continuada dos
professores do campo e das comunidades quilombolas das redes Estaduais e Municipais de
ensino do Estado do Pará;

IE 4.7 - Incentivar o Governo quanto a criação de ações de apoio técnico e financeiro aos
municípios paraenses para a melhoria das condições de infraestrutura das escolas, atendendo a
necessidade da educação do campo, indígena, quilombola e de povos e comunidades
tradicionais;
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IE 4.8 - Articular com o Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP, para revisão do
currículo de formação inicial e contínua dos agentes de segurança pública;

IE 4.9 - Cooperar com OSP SIEDS para a melhoria dos indicadores de atendimento referente à
racismo religioso, nos termos do Objetivo (ODS) nº16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

OBETIVO 5: PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL NO ESTADO DO PARÁ
COM A TEMÁTICA DOS POVOS TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA.

IE 5.1– Promover a territorialização do Plano Estadual de Políticas Públicas para os Povos
Tradicionais de Matrizes Africanas;

IE 5.2- Reforçar o planejamento das ações estratégicas integradas do governo para os
municípios.

IE 5.3 - Articular com as IES para a elaboração de indicadores dos discentes negros,
quilombolas e de Povos Tradicionais oriundos da Lei de Cotas e, identificar medidas para o
acesso e permanência dos mesmos no ensino superior;

IE 5.4- Fortalecer melhorias no regimento prisional semiaberto com oportunidades de trabalho
e capacitação como medidas de redução de pena e reinserção social deste grupo vulnerável;

IE 5.5 – Cooperar no fortalecimento de ações de inclusão social, nos termos do Objetivos
(ODS) nº 10 (Redução das Desigualdades) mediante programas e projetos sociais de acesso a
cidadania de direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Estadual dos Povos Tradicionais de Matriz Africana 2021 é o ponto de partida

de um grande planejamento voltado para a melhoria na garantia dos direitos dos POTMA´s,

em especial, à segurança, saúde, cultura e educação nos próximos anos, onde cada integrante

do comitê será uma peça fundamental para o sucesso desse empreendimento de melhoria

continuada através de políticas públicas de Estado.

Os objetivos e iniciativas Estratégicas do plano serão desmembrados em ações (tarefas)

mediante a elaboração de um plano de trabalho, o qual apresentará as definições das metas, os

responsáveis, locais e os recursos necessários para a consolidação dos cenários desejados.
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GLOSSÁRIO

CONSEP - Sigla do Conselho de Segurança Pública do Estado do Pará;

SEGUP - Sigla da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará;

SEJUDH - Sigla da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Pará;

PMPA – Polícia Militar do Pará;

PCPA – Polícia Civil do Estado do Pará;

DPPA – Defensoria Pública do Pará;

MPPA –Ministério Público do Pará;

SESPA – Secretaria de Estado de Saúde Pública;

SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;

SEDUC – Secretaria de Estado de Educação;

DIPREV – Diretoria de Prevenção Social da Violência e da Criminalidade – SEGUP;

PESP – Plano Estadual de Segurança Pública;

PNSP - Plano Nacional de Segurança Pública;

SUSP – Sistema Único de Segurança Pública.
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ANEXOS

Anexo “A” ao Plano Estadual de políticas públicas para os Povos Tradicionais de Matriz
Africana (2021-2024): Tendências de Peso por perspectivas.

Tendências de peso por perspectivas Política Econômica Psicossocial C&T Segurança

Aumento da concentração de incêndios em
áreas urbanas e rurais.

X X X

Redução de políticas públicas para povos
quilombolas.

X X X X X

Aumento de ocorrências de intolerância
religiosa e violência institucional na rede de
educação, no sistema de justiça e
segurança pública.

X X X X X

Aumento dos conflitos entre os órgãos do
Estado e os grupos POTMA nas áreas de
preservação ambiental

X X X

Aumento da insegurança da população
ribeirinha, quilombola

X X X

Aumento das ocorrências de suicídio
cometidos por Povos e Comunidades de
Matriz Africana

X X

Aumento dos boletins de ocorrência de
casos de injúrias raciais na RMB (Região
Metropolitana de Belém)

X X X

Aumento dos B.O’s de intolerância religiosa
nos distritos de Outeiro e Mosqueiro

X X X

Redução do orçamento do Governo
Federal para as pesquisas, Bolsa
Permanência, cotas raciais e sociais das
IES.

X X X X

Redução da aplicação da lei 10.639/03 na
rede Estadual de educação básica

X X

Ausência de relatório de metrificação de
indicadores de identidade racial

X X X

Irregularização fundiária dos terreiros X X X

Existência da seletividade dos processos
penais

X X X

Aumento da institucionalidade de mediação
de conflitos

X X X
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Aumento da institucionalidade das políticas
de igualdade racial

X X X

Anexo “B” ao Plano Estadual de políticas públicas para os Povos Tradicionais de Matriz
Africana (2021-2024): Fatos Portadores de Futuro (FPF)

PF Fatos Portadores De Futuro Perspectivas

1 Criação da Coordenadoria Anti Racista de Belém – COANTI Política
Psicossocial

2 Constituição Estadual do Pará

Política
Psicossocial
Segurança
C&T

3 Constituição da República Federativa do Brasil

Política
Psicossocial
Segurança
C&T

4 Decreto 6040 de 2007 - SUSTENTABILIDADE

Política
Psicossocial
Segurança
C&T

5 Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho)
Política

Psicossocial
Econômica

6 Agenda 2030 da ONU

Política
Psicossocial
Segurança
C&T

Econômica

7 Conferência de DURBAN 2001

Política
Psicossocial
Segurança

8 Estatuto da Igualdade Racial de 2012
Psicossocial
Segurança

9 Estatuto da Igualdade Racial Estadual de 2021
Psicossocial
Segurança

10 Marcha nacional das mulheres negras 2015
Política

11 Lei federal 10.639/03
Psicossocial
Segurança

12 Lei de cotas 12.711/12
Psicossocial

13 Lei federal 11.645/11
Psicossocial

14 Resolução CNE 08 de 2012 que estabelece a educação escolar
quilombola na modalidade de ensino

Psicossocial

15 Resolução 68/237 da ONU
Política

Psicossocial
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Aumento da institucionalidade das políticas
de igualdade racial

X X X

Anexo “B” ao Plano Estadual de políticas públicas para os Povos Tradicionais de Matriz
Africana (2021-2024): Fatos Portadores de Futuro (FPF)

PF Fatos Portadores De Futuro Perspectivas

1 Criação da Coordenadoria Anti Racista de Belém – COANTI Política
Psicossocial

2 Constituição Estadual do Pará

Política
Psicossocial
Segurança
C&T

3 Constituição da República Federativa do Brasil

Política
Psicossocial
Segurança
C&T

4 Decreto 6040 de 2007 - SUSTENTABILIDADE

Política
Psicossocial
Segurança
C&T

5 Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho)
Política

Psicossocial
Econômica

6 Agenda 2030 da ONU

Política
Psicossocial
Segurança
C&T

Econômica

7 Conferência de DURBAN 2001

Política
Psicossocial
Segurança

8 Estatuto da Igualdade Racial de 2012
Psicossocial
Segurança

9 Estatuto da Igualdade Racial Estadual de 2021
Psicossocial
Segurança

10 Marcha nacional das mulheres negras 2015
Política

11 Lei federal 10.639/03
Psicossocial
Segurança

12 Lei de cotas 12.711/12
Psicossocial

13 Lei federal 11.645/11
Psicossocial

14 Resolução CNE 08 de 2012 que estabelece a educação escolar
quilombola na modalidade de ensino

Psicossocial

15 Resolução 68/237 da ONU
Política

Psicossocial
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16 Criação da diretoria de polícia comunitária e direitos humanos
da PMPA

Psicossocial
Segurança

17 Elaboração do Manual de Policiamento Escolar da CIPOE -
PMPA

Psicossocial

18 Plano Nacional de Segurança Pública
Segurança

19 Plano Estadual de Segurança Pública
Segurança

20 Coordenação Estadual de Saúde Indígena e Povos Tradicionais
Psicossocial

21 Portaria 09 de 2003 do Ministério da Saúde
Psicossocial

22 Lei do SUSP
Segurança

23 Lei 13.964 da Cadeia de Custódia
Segurança

24 Portaria GM/MS 894/2021 ações de assistência em saúde aos
povos e comunidades tradicionais no contexto da pandemia

Psicossocial

25 Decreto 101.236/2021 PMB reconhece a imunidade tributária do
imposto predial e territorial urbano

Econômica
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Anexo “C” ao Plano Estadual de políticas públicas para os Povos Tradicionais de Matriz
Africana (2021-2024): Eventos Futuros Preliminares (EFP)

FPF (Nº) Eventos Futuros Preliminares

2, 3, 5, 6, 7,14 e 21 Titulação das comunidades quilombolas

5 e 25 Garantia de isenção de IPTU nos espaços sagrados
POTMA

2, 3, 6,18,19, 21, 22 Aumento das ações sistêmicas entre os estados e
municípios

16 Aumento da atuação técnica da polícia de proximidade

1, 2, 3, 5, 7, 8 e 11
Incorporação dos conteúdos previstos nas DCNs para a
educação das relações etnicorraciais e para ensino de
história e cultura Afro-brasileira e Africana na construção do
futuro no plano estadual de combate ao racismo religioso

1,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 Incentivo a construção participativa de planos municipais de
combate ao racismo religioso

1,3 ,5, 6, 7, 8 , 10, 11, 12 Melhoria na garantia dos direitos dos POTMA
1,3,5,6,7,8,18,19,23 Aumento da população carcerária negra

1,3,5,6,14,20,22,24
Conflitos em territórios naturais, reservas ambientais,
urbanos e demais espaços públicos (escolas, hospitais,
penitenciárias, etc)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,18,18,1
9

Ausência de indicadores etnicorraciais e sociais para
promoção de políticas públicas

43

Anexo “D” ao Plano Estadual de políticas públicas para os Povos Tradicionais de Matriz Africana (2021-2024) : Reavaliação de
tendências de peso (martelo x bigorna)

FPF
X

Tendência de Peso FP
F-
1

FP
F-
2

FP
F-
3

FP
F-
4

FP
F-
5

FP
F-
6

FP
F-
7

FP
F-
8

FP
F-
9

FP
F-
10

FP
F-
11

FP
F-
12

FP
F-
13

FP
F-
14

FP
F-
15

FP
F-
16

FP
F-
17

FP
F-
18

FP
F-
19

FP
F-
20

FP
F-
21

FP
F-
22

FP
F-
23

FP
F-
24

FP
F-
25 Rompe

a
Tendên
cia?

Aumento da concentração de
incêndios em áreas urbanas e
rurais.

N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Redução de políticas públicas
para povos quilombolas. N S S S S S S S S S S S N S S S N S S S S S N S S N

Aumento de registro de
ocorrências de intolerância
religiosa e violência
institucional na rede de
educação, no sistema de
justiça e segurança pública.

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Aumento dos conflitos entre os
órgãos do Estado e os grupos
POTMA nas áreas de
preservação ambiental

S S S S S S S S S S S N N N S S N N N N N N N N N N

Aumento da insegurança da
população ribeirinha,
quilombola

S S S S S S S S S S N N N N S S S S S S S S S S N N

Aumento das ocorrências de
suicídio e demais transtornos
psíquicos que afetam os
sujeitos POTMAS

S S S N N S N N N S N N N N N N N N N S S N N S N N

Aumento dos crimes de
racismo na RMB (Região S S S S S S S S S S S S S S N S S N N S S N N N N N
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Metropolitana de Belém)
Aumento do registro dos B.O’s
de intolerância religiosa nos
distritos de Outeiro e
Mosqueiro

N N N N N N N N N N N N N N N N N S S N N N N N N N

Redução do orçamento do
Governo Federal para as
pesquisas, Bolsa
Permanência, cotas raciais e
sociais das IES.

N N N N N S S S S S N S N S S N N N N N N N N S N N

Redução da aplicação da lei
10.639/03 e 11.645/11 na
educação básica estadual.

N S S S S S S S S S S S S S S N N N S N N N N S N N

Ausência de relatório de
metrificação de indicadores de
identidade racial

N N N S S S S S S S N S N N S N N N N S N N N N N N

Ausência de regularização
fundiária dos terreiros N S S S S S S S S S N N N N S N N N N N N N N N S N

Não resolutividade dos
processos penais quando as
vítimas são POTMAS

S S S S S S S S S S N N N N S S N S S N N S S N N N

Aumento da institucionalidade
de mediação de conflitos N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Aumento da institucionalidade
das políticas de igualdade
racial

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
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Anexo “E” ao Plano Estadual de políticas públicas para os Povos Tradicionais de
Matriz Africana (2021-2024): Favorabilidade x Probabilidade.

EVENTOS FUTUROS FINAIS

Fa
vo
ra
bil
ida

de

Pr
ob
ab
ilid

ad
e

EFF1 Titulação das comunidades quilombolas 10 4
EFF2 Garantia de isenção de IPTU nos espaços sagrados POTMA 10 7
EFF3 Aumento das ações sistêmicas entre os estados e municípios 10 5
EFF4 Aumento da atuação técnica da polícia de proximidade 10 6

EFF5

Incorporação dos conteúdos previstos nas DCNs para a educação das
relações etnicorraciais e para ensino de história e cultura Afro-brasileira e
Africana na construção do futuro no plano estadual de combate ao
racismo religioso

10 7

EFF6 Incentivo a construção participativa de planos municipais de combate ao
racismo religioso

10 8

EFF7 Melhoria na garantia dos direitos dos POTMA 10 9

EFF8 Aumento da população carcerária negra -10 8

EFF9 Conflitos em territórios naturais, reservas ambientais, urbanos e demais
espaços públicos (escolas, hospitais, penitenciárias, etc)

-10 9

EFF10 Ausência de indicadores etnicorraciais e sociais para promoção de
políticas públicas

-10 9

EFF11 Redução do orçamento do Governo Federal para as pesquisas, Bolsa
Permanência, cotas raciais e sociais das IES. -10 9

EFF12 Aumento da insegurança da população ribeirinha, quilombola -10 9

EFF13 Aumento das ocorrências de suicídio e demais transtornos psíquicos que
afetam os sujeitos POTMAS -10 8

EFF14 Redução da aplicação da lei 10.639/03 e 11.645/11 na educação básica
Estadual -10 9

EFF15 Não resolutividade dos processos penais quando as vítimas são POTMAS -10 8

Favorável Neutro Desfavorável

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10
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Anexo “F” ao Plano Estadual de políticas públicas para os Povos Tradicionais de Matriz
Africana (2021-2024): Cenários extremos.

Fa
vo
rab

ilid
ad
e

10
EFF1 EFF3 EFF4 EFF2

EFF5
EFF6 EFF7

9
8
7
6
5
4
3
2
1

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Probabilidade

-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

-9
-10 EFF8

EFF13
EFF15

EFF9
EFF10
EFF11
EFF12
EFF14

Protocolo: 731896

d e c r e t o Nº 2004, de 22 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 10.614.069,30 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 10.614.069,30 (dez Milhões, Seis-
centos e Quatorze Mil, Sessenta e Nove reais e Trinta centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171010412212978338 - SEfa 0101 339037 300.000,00
171010412315088251 - SEfa 0101 339037 345.773,20
171010412315088251 - SEfa 0176 339039 168.616,88
171010442215008805 - SEfa 0101 339037 1.000,00
171010442215008805 - SEfa 0101 339039 6.500,00
261010612212978313 - PMPa 0101 339019 200.000,00
261010612212978339 - PMPa 0101 339048 2.300.000,00
261010612815028832 - PMPa 0106 339093 21.817,33

291012678214867505 - SETraN 0106 449052 2.400.000,00
572012012615088238 - EMaTEr 0101 339140 55.000,00
572012013115088233 - EMaTEr 0101 339139 28.730,00
582012312212978339 - cEaSa 0101 319011 45.000,00
582012333112978311 - cEaSa 0101 339046 21.360,00
582012333112978311 - cEaSa 0261 339046 2.500,00
971010342115027663 - SEaP 6101 449051 4.717.771,89

ToTal 10.614.069,30

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 4.717.771,89
161011230615098477 - SEdUc 0106 339030 2.400.000,00
171010412212974668 - SEfa 0101 339030 300.000,00
171010412315088873 - SEfa 0101 339039 252.000,00
171010412815088887 - SEfa 0101 339039 101.273,20
171010412815088887 - SEfa 0176 339039 168.616,88
261010618115028839 - PMPa 0106 339030 21.817,33
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261010633112978311 - PMPa 0101 339046 21.360,00
261010633112978311 - PMPa 0101 339046 2.500.000,00

572012033112978311 - EMaTEr 0101 339046 83.730,00
572012060614918712 - EMaTEr 0261 449051 2.500,00

911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 45.000,00
ToTal 10.614.069,30

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 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 2005, de 22 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 40.687.468,47 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 40.687.468,47 (Quarenta Milhões, 
Seiscentos e oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e oito reais e 
Quarenta e Sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

111050412212978314 - casa civil 0101 339039 1.400.000,00

111050412212978338 - casa civil 0101 339039 1.600.000,00

211010612212974668 - SEGUP 0101 339030 1.200.000,00

211010612212978338 - SEGUP 0101 339037 400.000,00

211010612212978338 - SEGUP 0101 339039 400.000,00

211010618115028261 - SEGUP 0101 339037 600.000,00

211010618115028261 - SEGUP 0101 339040 600.000,00

211010618115028264 - SEGUP 0101 339015 100.000,00

211010618115028264 - SEGUP 0101 339033 300.000,00

211010618115028838 - SEGUP 0101 339033 1.000.000,00

211010618115028838 - SEGUP 0101 339039 1.400.000,00

481011936415068866 - SEcTET 0124 335041 7.500.777,31

481011936415068866 - SEcTET 0124 339014 220.868,00

481011936415068866 - SEcTET 0124 339018 20.000,00

481011936415068866 - SEcTET 0124 339030 243.758,38

481011936415068866 - SEcTET 0124 339033 25.087,73

481011936415068866 - SEcTET 0124 339036 1.279.980,00

481011936415068866 - SEcTET 0124 339039 2.537,81

481011957114908929 - SEcTET 0124 335041 2.500.763,65

481011957114908929 - SEcTET 0124 339032 200.000,00

481011957114908929 - SEcTET 0124 339035 82.296,64

481011957114908929 - SEcTET 0124 339040 6.349.906,60

481011957114908929 - SEcTET 0124 445042 1.177.387,59

481011957114908929 - SEcTET 0124 449052 12.084.104,76

ToTal 40.687.468,47

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, 22 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 2006, de 22 de NoVeMBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de r$ 956.073,40 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 956.073,40 (Novecentos e cinquen-
ta e Seis Mil, Setenta e Três reais e Quarenta centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 0306 449093 204.073,40

552012333112978311 - ProdEPa 0661 339039 752.000,00

ToTal 956.073,40

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 22 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 731892

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.693/2021-ccG, de 22 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1325489,
r E S o l V E:
i. exonerar SilVio GoMES da coSTa do cargo em comissão de coorde-
nador fazendário, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado da fazenda.
ii. nomear rodolfo JoB dE araUJo corrEa para exercer o cargo em 
comissão de coordenador fazendário, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado da fazenda.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 1.694/2021-ccG, de 22 de NoVeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2021/1325174,
r E S o l V E:
nomear rENaN GoNcalVES ViEira para exercer o cargo em comissão de 
Gerente de folha de Pagamento, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 16 de 
novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 1.691/2021-ccG, de 18 de NoVeMBro 
de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.770, 
de 19 de NoVeMBro de 2021.
onde se lê: “(...) a contar de 16 de novembro de 2021.”
Leia-se: “(...) a contar de 3 de dezembro de 2021.”
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 731898
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aViso de LicitaÇÃo
.

aviso de Licitação - Pregão eletrônico n.º - 15/2021 - ccG/Pa
a casa civil da Governadoria do Estado do Pará avisa que realizará lici-
tação, no tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia (lavar 
e passar), peças de tecidos, no tipo menor preço por lote único, visando 
suprir as necessidades da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, 
por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas 
de quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referência) do 
Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: a partir do dia 23/11/2021 no site: www.comprasnet.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 03/12/2021
Hora da abertura: 10:30hs (Horário dE BraSÍlia).
luciana Bitencourt Soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 731783

diÁria
.

Portaria Nº 1016/2021-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° 2021/1305724, de 16 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 18 a 21/11/2021.

Servidor objetivo

PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1017/2021-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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1311839, de 17 de novembro de 
2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de iTUPiraNGa /Pa, no período de 19 a 21/11/2021.

Servidor objetivo

Maria dE fáTiMa aNdradE, cPf nº 043.630.432-53, matrícula 
funcional nº 5232791/2, cargo Escrivão, lotada na Policia civil 

do Estado.

apoio a diretoria do cerimonial, na ação precursora 
e realização da programação oficial do Governo do 

Estado no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1018/2021-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° 2021/1305715, 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 caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 18 a 21/11/2021.

Servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, 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, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1019/2021-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° 2021/1311844, 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 iTUPiraNGa/Pa, no período de 19 a 21/11/2021.

Servidor objetivo

faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 
funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo ii, 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 2.½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 731632
Portaria Nº 1020/2021-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° 2021/1312201, de 18 de novembro de 
2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municí-
pios de SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/MUaNá/Pa, no período de 22 a 
26/11/2021.

Servidor objetivo

dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional nº57222716/ 
2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, lotado na 

Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda pública da Secretaria Extraordi-
nária de Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1021/2021-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° 2021/1308204, de 17 de novembro de 
2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de caNaÃ doS caraJáS/rEdENÇÃo/Pa, no período de 18 a 25/11/2021.

Servidor objetivo

NEWToN araGÃo dE MENEZES JÚNior, cPf 173.472.892-20, 
matrícula funcional nº 54183744/3, ocupante do cargo de assis-
tente operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a Secretaria Extraordinária de 
Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 7.½ (sete 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, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1022/2021-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
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coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1311386, de 17 de novembro de 
2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os muni-
cípios de SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/MUaNá/Pa, no período de 22 a 
26/11/2021.

Servidor objetivo
loUiSE dE PaUlafErrEira diaS da SilVa, matrícula funcional 
nº 5961420/1, cPf 021.967.422-10, cargo assistente Técnico ii, 

lotado na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda PÚBlica da Secretaria Extraor-
dinária de Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 731633
Portaria Nº 1010/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1307679, de 17 de novembro de 
2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ cUrioNoPoliS/MaraBá, no período de 18 a 21/11/2021.

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

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

Participar de agenda institucional, nos referidos 
municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 17 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
* republicada por ter saído com incorreção, no doe nº 34.769 de 
18.11.2021.
Portaria Nº 1023/2021-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° 2021/1305744, 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 caNaÃ doS caraJáS/Pa, no período de 18 a 21/11/2021.

Servidor objetivo
SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias 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, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1024/2021-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° 2021/1305732, 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
faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15, matrícula 
funcional nº 54189550/3, ocupante do cargo Secretário de 
coordenação , lotado na Escola de Governança Pública do 

Estado do Pará.

cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 
pública do Governo do Estado, 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, 22 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 731677

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1044/2021 – 
di/cMG, de 22 de NoVeMBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
18 a 22/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); Servidor: SUB 
TEN PM r/r Maria José dos Santos fernandes, Mf nº 5630070/2; ordena-
dor de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 731529
eXtrato de Portaria Nº 1043/2021 – 
di/cMG, de 22 de NoVeMBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Perí-
odo: 18 a 22/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); Servido-
res: delival da Gama lobo, Mf nº 3373975/2 e iolene leandro Tavares, Mf nº 
5397146/4; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 731531
eXtrato de Portaria Nº 1045/2021 – 
di/cMG, de 22 de NoVeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Be-
lém/Pa; destino: alenquer/Pa; Período: 17/11/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM rubens alan da costa Barros, Mf nº 
57198361/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 731533

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL N. 02/2021 – 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. 228, 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 abertura das inscrições para o “Prêmio inova PGE”, 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 “inova PGE” destina-se aos melhores projetos realizados por servi-
dores e 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 aprimoramento técnico-jurídico da atividade intelectual de servidores e 
procuradores da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
1.3. Serão premiados os três melhores projetos institucionais que tenham 
proporcionado grande repercussão ou elevado o nome da instituição e/
ou causado benefícios ao dia a dia da instituição, a melhoria no exercício 
das atividades dos procuradores e/ou servidores, ou, ainda, que possa ter 
gerado benefícios à sociedade.
1.4. independentemente do número de inscritos, somente os três primei-
ros lugares serão premiados.
2. das iNscriÇÕes
2.1. Poderão concorrer todos os servidores e procuradores da Procurado-
ria-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 09 de dezembro 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, seja em projetos individuais, seja em projetos coletivos.
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 nome do projeto, quando a inscrição for direcionada à categoria 
Projetos institucional
2.5.3 o requerimento de inscrição (anexo i) deve ser acompanhado de 
uma cópia legível do Projeto institucional.
2.5.4 Será admitida a inscrição coletiva.
2.5.5 Será admitida a inscrição de projeto que já tenha participado de 
edição anterior do prêmio, desde que não tenha sido contemplado com 
nenhuma premiação
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2.5.6 após o encerramento das inscrições, na forma como dispuser o edi-
tal, o coordenador do centro de Estudos encaminhará os Projetos institu-
cionais, no prazo de 48 horas, ao Presidente da comissão Julgadora, sem 
a identificação de seus autores.
2.5.5. a comissão deverá julgar no prazo de até 30 (trinta) dias úteis se-
guintes ao recebimento dos Projetos institucionais, a contar do recebimen-
to dos Projetos Institucionais sem a identificação dos respectivos autores, 
de que trata o item anterior.
3. da coMissÃo JULGadora
3.1. Nos termos da resolução n. 228/2021, do conselho Superior da PGE/
Pa, a comissão avaliadora dos Trabalhos, de caráter permanente, é com-
posta por três integrantes, sob a presidência do primeiro:
1. rolaNd raad MaSSoUd, corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do 
Estado do Pará.
2. aNa caroliNa loBo GlÜcK PaÚl PEraccHi, Procuradora-Geral ad-
junta do contencioso;
3. adriaNa fraNco BorGES GoUVEia, Procuradora-Geral adjunta ad-
ministrativa.
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 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 da peça ou da proposta apresentada.
4.1.4. importância do projeto, sua utilidade, e repercussão social e/ou de 
substancial importância ao reconhecimento institucional.
4.1.4.1 Não se aplica a esta edição do Prêmio o critério temporal previsto 
na parte final do inciso III do art. 12, da Resolução n. 228/2021, do Conse-
lho Superior da PGE/Pa, nos termos do §2º do mesmo artigo.
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. ao 1º lugar de cada categoria: Medalha Prêmio “inova PGE” no Grau ouro.
5.2.2. ao 2º lugar de cada categoria: Medalha “Prêmio “inova PGE” no 
Grau Prata.
5.2.3. ao 3º lugar de cada categoria: Medalha “Prêmio “inova PGE” no 
Grau Bronze.
5.3. Os trabalhos classificados serão publicados na Revista Eletrônica da 
Escola Superior da advocacia Pública, em edição especial.
5.4. aos premiados será publicada, ainda, portaria de elogio.
6. da data Para a PreMiaÇÃo
6.1. a entrega das medalhas ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2021.
6.2. a publicação dos três melhores trabalhos na revista Eletrônica da 
Escola Superior da advocacia Pública 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, 22 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

aNeXo
iNstrUÇÕes editoriais

os documentos encaminhados devem seguir as seguintes diretrizes:
1. Encaminhar e-mail ao centro de Estudos da PGE/Pa, contendo docu-
mentos que atendam às diretrizes dos itens seguintes, alternativamente;
a. incluir anexo contendo documento com a peça a ser avaliada, com to-
dos os dados pessoais devidamente anonimizados, podendo ser adotado 
formato .doc ou .docx,, bem como a seguinte formatação:
i. fonte Times New roman ou arial, tamanho 12;
II. Alinhamento justificado;
iii. citações longas (mais de 03 linhas) deverão ser redigidas em parágrafo 
separado, com fonte tamanho 10, recuo de 4 cm da margem esquerda, 
espaçamento das entrelinhas da citação deve ser simples e, entre o texto 
e a citação, deve ser utilizado um único espaço de 1,5 cm;
iV. as notas de rodapé devem ser separadas do texto por um espaçamento 
simples de entrelinhas e com fonte tamanho 10, bem como devem ser 
alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira 
letra da primeira palavra.
V. as laudas devem ser em a4, margens superior e esquerda de 3 cm, 
margens inferior e direita de 2 cm;
Vi. Espaçamento entre linhas de 1,5;
Vii. a primeira linha de cada parágrafo com espaço de 1,25 cm em relação 
à margem esquerda;
Viii. os autores deverão utilizar as normas da aBNT para citações (NBr 
10520) e para referências bibliográficas (NBR 6023). A exatidão e adequa-
ção das referências a trabalhos que tenham sido mencionados no texto são 
da responsabilidade dos autores.

b. Encaminhar documento em formato .pdf,, devidamente legível, de pre-
ferência extraído do processo judicial ou administrativo em que proferido, 
com todos os dados pessoais devidamente anonimizados.

Protocolo: 731797
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:
3.1.1. IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA – Doutor em Direitos Humanos 
PEla Universidade federal do Pará (UfPa), Mestre em Processo civil pela 
Universidade federal do Pará (UfPa). Membro do conselho Superior da 
Procuradoria-Geral do Estado do Pará (cS-PGE/Pa). Procurador do Estado 
do Pará, advogado. Ex-Procurador-Geral do Estado do Pará (2007-2010).
3.1.2. DENNIS VERBICARO SOARES – Doutor em Direito do Consumidor 
pela Universidad de Salamanca (Espanha). Mestre em direito do consu-
midor 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 
instituto Brasileiro de Política e direito do consumidor (BraSilcoN). Pro-
curador do Estado do Pará, advogado.
3.1.3. GISELE FERNANDES GOÉS – Pós-Doutoranda pela Universidade Fe-
deral do Paraná (UfPr). doutora pela Pontifícia Universidade católica de 
São Paulo (PUc/SP). Mestre pela Universidade federal do Pará (UfPa). 
Professora 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 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.
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4.1.3.4. caráter inovador e inédito, ou ainda multiplicador da peça apre-
sentada.
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. 13, 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. Medalha “Pedro raimundo Maia Miléo” ao 1º (primeiro) lugar de 
cada categoria
5.2.2. 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.
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

aNeXo
iNstrUÇÕes editoriais

os documentos encaminhados devem seguir as seguintes diretrizes:
1. Encaminhar e-mail ao centro de Estudos da PGE/Pa, contendo docu-
mentos que atendam às diretrizes dos itens seguintes, alternativamente;
a. incluir anexo contendo documento com a peça a ser avaliada, com to-
dos os dados pessoais devidamente anonimizados, podendo ser adotado 
formato .doc ou .docx,, bem como a seguinte formatação:
i. fonte Times New roman ou arial, tamanho 12;
II. Alinhamento justificado;
iii. citações longas (mais de 03 linhas) deverão ser redigidas em parágrafo 
separado, com fonte tamanho 10, recuo de 4 cm da margem esquerda, 
espaçamento das entrelinhas da citação deve ser simples e, entre o texto 
e a citação, deve ser utilizado um único espaço de 1,5 cm;
iV. as notas de rodapé devem ser separadas do texto por um espaçamento 
simples de entrelinhas e com fonte tamanho 10, bem como devem ser 
alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira 
letra da primeira palavra.
V. as laudas devem ser em a4, margens superior e esquerda de 3 cm, 
margens inferior e direita de 2 cm;
Vi. Espaçamento entre linhas de 1,5;
Vii. a primeira linha de cada parágrafo com espaço de 1,25 cm em relação 
à margem esquerda;
Viii. os autores deverão utilizar as normas da aBNT para citações (NBr 
10520) e para referências bibliográficas (NBR 6023). A exatidão e adequa-
ção das referências a trabalhos que tenham sido mencionados no texto são 
da responsabilidade dos autores.
b. Encaminhar documento em formato .pdf,, devidamente legível, de pre-
ferência extraído do processo judicial ou administrativo em que proferido, 
com todos os dados pessoais devidamente anonimizados.

Protocolo: 731813

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 179/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 22 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, e
coNSidEraNdo o Prot. 2021/703435

r E S o l V E:
dESiGNar o servidor EliENai dE fiGUEirEdo PiNHEiro, Matrícula, 
5918503-2, cPf 708.736.902-49, para atuar como fiscal do contrato 
043/2021-SEAC, firmado com a Empresa – FORTCLEAN COMÉRCIO DE 
EQUiPaMENToS EirEli, inscrita no cNPJ sob n.º 36.327.075/0001-29, 
cujo objetivo é fornecimento de materiais conforme especificações e quan-
tidade estabelecidas no Termo de referência de acordo cláusula objeto do 
contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2021

Protocolo: 731338

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

aViso de adJUdicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2021-seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac, por 
intermédio de seu SEcrETario, torna público a adjudicação do loTE 01 e 
02 do Pregão Eletrônico nº. 08/2021-SEac para a empresa claUdiNEi To-
NIETTI EPP – INSTRUMENTO MUSICAIS, ILUMINAÇÃO E SOM, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 28.732.430/0001-17 – para A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE áUdio), 
no valor global de r$ 530.009,16 (Quinhentos e trinta mil e nove reais e 
dezesseis centavos).
Belém/Pa, 22 de novembro de 2021.
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 731587
aViso de adJUdicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2021-seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-SEac, por 
intermédio de seu PrEGoEiro, torna público a adjudicação dos loTE 03 e 
04 do Pregão Eletrônico nº. 08/2021-SEac para a empresa claUdiNEi To-
NIETTI EPP – INSTRUMENTO MUSICAIS, ILUMINAÇÃO E SOM, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 28.732.430/0001-17 – para A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE áUdio), no 
valor global de r$ 46.629,78 (Quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e 
nove reais e setenta e oito centavos).
Belém/Pa, 22 de novembro de 2021.
JorGE lUiS MarQUES loPES
Pregoeiro

Protocolo: 731590

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 178/2021-GaB/seac
Belém Pa, 22 de novembro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
CONSIDERANDO a PORTARIA No 001/2020 – GAB/SEAC, de 22/06/2020,
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994;
CONSIDERANDO o Memo. nº 045/2021 – DAF/SEAC; PAE 2021/1313929,
rESolVE:
aUToriZar ao servidor iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM, Matrícula 
5920408-3, diretor, o gozo 21 (vinte e um) dias de férias regulamentares, 
no período de 03/01/2022 a 23/01/2022, referentes ao período aquisiti-
vo 2020/2021, interrompidas conforme Port. 024/2021-GAB/SEAC – de 
01/03/2021; doE 34.504 - 02/03/2021, devendo nesse período, respon-
der pelo titular, o servidor lUiZ fErNaNdo SoUZa loBaTo, coordenador, 
Matrícula 5589973-1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 22 de novembro de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 731334
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 259 de 22 de NoVeMBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 10 (dez) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização de 
ações cidadania nos municípios de Santa luzia, augusto corrêa, Tracua-
teua e Ponta de Pedras, no período de 19 a 29 de novembro de 2021.
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serVidor MatrÍcULa

aroldo Meneses de Souza 5523320/4

Jordan clay Marques da Silva 5933019/2

Marcos Maurício Viana Porto 5945842

Sidney furtado Gouvea 5917370/2

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

Protocolo: 731582

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de coNcorrÊNcia PÚBLica - 
sePLad Nº 004/2021

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, atra-
vés da comissão Especial de licitação, comunica que realizará licitação, na 
modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especia-
lizada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de Concurso Público 
para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em cargos de 
Nível Médio e Superior do fundação de atendimento Socioeducativo do 
Pará – FASEPA e Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, assim como toda 
e qualquer logística necessária à execução dos serviços, conforme especi-
ficações contidas no Edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 10 de janeiro de 2022.
Hora dE aBErTUra: 09:00 (Horário de Brasília)
ENDEREÇO: Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, 2350, cEP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSPara, (22.11.2021), até às 09:00h do dia 10.01.2022 (Horário 
de Brasília – DF).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal Eletrônico de compras do 
Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no endereço www.compras-
para.pa.gov.br.
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar ViEira
SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em exercício.

Protocolo: 731698

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos reLatiVa ao PreGÃo 

eLetrÔNico sePLad/dGL/srP Nº 001/2021.
a Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício, a 
Sra. Thainná Magalhães de alencar Vieira, brasileira, domiciliada e resi-
dente nesta cidade, após adjudicação e homologação das propostas apre-
sentadas no PrEGÃo ElETrÔNico Para rEGiSTro dE PrEÇoS SEPlad/
dGl/SrP Nº 01/2021, nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações, da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da 
lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da lei Estadual 
nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, do decreto Estadual nº  991 de 24 
de agosto de 2020, rESolVE registrar preços para contratação de pessoa 
jurídica especializada de fornecimento de aParElHoS dE ar coNdicio-
Nado, juntamente com a instalação, para atender as necessidades dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na Mesorregião 
Metropolitana de Belém, sendo Microrregião de Belém (ananindeua, Barca-
rena, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara e Santa isabel do Pará) e 
Microrregião de castanhal (Bujaru, castanhal, inhangapi, Santa izabel do 
Pará e Santo antônio do Tauá), além dos Municípios de Santarém, Marabá 
e Altamira, conforme as especificações constantes no Edital 01/2021, para 
atender aos Órgãos da administração direta e Entidades da administração 
indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, oferecidos pelas propostas 
classificadas em primeiro lugar, por lote, no certame acima mencionado, 
da(s) seguinte(s) empresa(s):

r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda - EPP, com sede situada na rua Profes-
sor Nelson Ribeiro – nº 51 – Bairro: Telégrafo, CNPJ nº 09.241.070/0001- 
06, cEP: 66.050-420, fone: (91) - 3351-9994 / 99172-9840, Email: plas-
mafrio@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ro-
sival figueiró Pereira, cPf nº. 440.180.452-04. Para o grupo 01.
a íntegra da ata encontra-se disponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
Thainná Magalhães de alencar Vieira 
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

Protocolo: 731371

Portaria Nº 1109/2021-daF/sePLad, de 22 de NoVeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – CCG, de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1323091 de 22.11.2021
r E S o l V E:
I – Autorizar a servidora PRISCILA ROSELE DE LIMA PINHEIRO, Id. Fun-
cional nº 8014445/3, ocupante do cargo de assessora lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a viajar para o município de 
Marabá/PA no período de 23 a 26.11.2021, a fim de participar de visita téc-
nica as empresas 2Ml e corrÊa MarcÚrio que será realizada no referido 
município, conforme solicitações de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
NoVEMBro dE 2021. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 731891
Portaria Nº 374, de 22 de NoVeMBro de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2005, de 22/11/2021 e 2006, de 22/11/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar ViEira
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

aNeXo a Portaria Nº 374, de 22 de NoVeMBro de 2021

Área/UNida-
de orÇaMeN-
tÁria/GrUPo 
de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
cPc

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

e Material 
Permanente

dESTaQUE rE-
cEBido do(a) 

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

Polícia civil

investimentos 0,00 0,00 12.084.104,76 0,00 12.084.104,76
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Equipamentos 
e Material 

Permanente
dESTaQUE rE-
cEBido do(a) 

SEcTET
 0124 0,00 0,00 12.084.104,76 0,00 12.084.104,76

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 6.632.203,24 0,00 6.632.203,24

despesas 
ordinárias

dESTaQUE rE-
cEBido do(a) 

SEcTET
 0124 0,00 0,00 6.632.203,24 0,00 6.632.203,24

SEaP
investimentos 0,00 0,00 4.717.771,89 0,00 4.717.771,89
obras e insta-

lações
 6101 0,00 0,00 4.717.771,89 0,00 4.717.771,89

SEGUP
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

contrato 
Estimativo

 0101 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
dESENVolVi-
MENTo SÓcio
-EcoNÔMico

cEaSa
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 531.528,27 0,00 531.528,27

contrato 
Estimativo

 0261 0,00 0,00 531.528,27 0,00 531.528,27
Pessoal e Encar-

gos Sociais 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

folha de 
Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
EMaTEr

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 83.730,00 0,00 83.730,00

contrato Global
 0101 0,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

despesas 
ordinárias

 0101 0,00 0,00 28.730,00 0,00 28.730,00
SEcTET

investimentos 0,00 0,00 1.177.387,59 0,00 1.177.387,59
Equipamentos 

e Material 
Permanente

 0124 0,00 0,00 1.177.387,59 0,00 1.177.387,59
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 11.793.772,88 0,00 11.793.772,88

despesas 
ordinárias

 0124 0,00 0,00 11.793.772,88 0,00 11.793.772,88
SEdaP

investimentos 0,00 0,00 204.073,40 0,00 204.073,40
Equipamentos 

e Material 
Permanente

 0306 0,00 0,00 204.073,40 0,00 204.073,40
GESTÃo

EGPa

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00

despesas 
ordinárias

dESTaQUE rE-
cEBido do(a) 

SEMaS

 0116 0,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00

ioE
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00

contrato 
Estimativo

 0261 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
ProdEPa

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 752.000,00 0,00 752.000,00

contrato 
Estimativo

 0661 0,00 0,00 752.000,00 0,00 752.000,00
SEPlad

outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 68.488,86 0,00 68.488,86

contrato Global
 0101 0,00 0,00 68.488,86 0,00 68.488,86

iNfra-ES-
TrUTUra E 

TraNSPorTE
SETraN

investimentos 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
Equipamentos 

e Material 
Permanente

 0106 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
SUBordi-
NadoS ao 

GoVErNo do 
ESTado

casa civil
outras despe-
sas correntes 0,00 0,00 600.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00

contrato 
Estimativo

 0101 0,00 0,00 300.000,00 1.100.000,00 1.400.000,00
contrato Global

 0101 0,00 0,00 300.000,00 1.300.000,00 1.600.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 204.073,40 0,00 204.073,40

SEdaP
 0306 0,00 0,00 204.073,40 0,00 204.073,40

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 28.294.581,89 0,00 28.294.581,89

cPc
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEcTET

 0124 0,00 0,00 5.900.122,65 0,00 5.900.122,65
Polícia civil
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEcTET

 0124 0,00 0,00 18.716.308,00 0,00 18.716.308,00
SEcTET

 0124 0,00 0,00 3.678.151,24 0,00 3.678.151,24
Educação Superior 0,00 0,00 9.293.009,23 0,00 9.293.009,23

SEcTET
 0124 0,00 0,00 9.293.009,23 0,00 9.293.009,23

Governança 
Pública 0,00 0,00 206.138,86 0,00 206.138,86

EGPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEMaS

 0116 0,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00
EMaTEr

 0101 0,00 0,00 83.730,00 0,00 83.730,00
ioE
 0261 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00

SEPlad

 0101 0,00 0,00 68.488,86 0,00 68.488,86
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infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

SETraN
 0106 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 3.883.528,27 2.445.000,00 6.328.528,27

casa civil
 0101 0,00 0,00 600.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00

cEaSa
 0101 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
 0261 0,00 0,00 531.528,27 0,00 531.528,27

ProdEPa
 0661 0,00 0,00 752.000,00 0,00 752.000,00

SEGUP
 0101 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Segurança Pública 0,00 0,00 8.717.771,89 0,00 8.717.771,89
SEaP

 6101 0,00 0,00 4.717.771,89 0,00 4.717.771,89
SEGUP

 0101 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - 

rEcUrSoS 
ordiNarioS                                         

0,00 0,00 6.752.218,86 2.445.000,00 9.197.218,86

0106 - rEcUr.
ProV.dE 
TraNSf.

coNVENioS E 
oUTroS.                    

0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

0116 - recursos 
Próprios do 

fundo Estadual 
de Meio am-

biente

0,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00

0124 - royaltie 
Mineral 0,00 0,00 37.587.591,12 0,00 37.587.591,12

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

iNdir               

0,00 0,00 583.528,27 0,00 583.528,27

0306 - recursos 
Provenientes de 
Transferências 
- convênios e 

outros

0,00 0,00 204.073,40 0,00 204.073,40

0661 - recursos 
Próprios 

diretamente 
arrecadado pela 
administração 

indireta

0,00 0,00 752.000,00 0,00 752.000,00

6101 - recursos 
de contra-
partida de 
convênios

0,00 0,00 4.717.771,89 0,00 4.717.771,89

ToTal 0,00 0,00 52.999.103,54 2.445.000,00 55.444.103,54

Portaria Nº 375, de 22/11/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 52.000,00 (cinquenta e dois Mil reais), na(s) dotação(ões) 
da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 
2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
532012213115088233 - ioE 0261 335041 52.000,00

ToTal 52.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
532012213115088233 - ioE 0261 339039 52.000,00

ToTal 52.000,00

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: 731893

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
Número: 03/2021/ioE
assinatura: 22/11/2020
Justificativa: Mudança da Natureza da Despesa
dotação orçamentária para o exercício de 2021:
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 33.50.41
Programa de Trabalho: 22.131.1508.8233
Plano interno: 412.000.8233c.
contrato: n.º 070/2021
fundamentação legal: art. 65, §8ºda lei n.º 8.666/93.
contratado: cENTro dE ESTUdoS E MEMÓria da JUVENTUdE aMaZÔNica
ordenador: JorGE lUiZ GUiMÃraES PaNZEra

Protocolo: 731666

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPoseNtadoria
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 3.324 de 19 de NoVeMBro de 2021
dispõe sobre a rETificaÇÃo da concessão do benefício previdenciário de 
aposentadoria Por idadE - ProcessoS nº 2011/403664 E 2021/917725.
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar a Portaria AP nº 0789 de 03/07/2007, que aposentou JOA-
NildES dElGado MENdES, mat. nº 102954/1, na função de agente de 
Portaria, Ref. II, lotada na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, de 
acordo com o art. 40, § 1º, inciso iii, alínea “b”, da constituição federal 
de 1988, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 41/2003, 
artigo 1º da lei nº 10.887/2004, artigos 22, inciso ii, 36-a e 36-B da lei 
complementar nº 39/2002, com a redação dada pela lei complementar nº 
51/2006, de forma que o quadro de pessoal ao qual pertence a interessada 
seja corrigido para Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, rece-
bendo nessa situação os proventos mensais de r$1.100,00 (um mil e cem 
reais), conforme abaixo discriminado:

Proventos proporcionais a 89,6256% (9.814 dias de 10.950 dias) sobre o valor da 
média aritmética simples (r$412,77)

Proventos mensais com aplicação dos índices do iNPc (julho/2007 a janeiro/2021)
diferença complementar (Súmula Vinculante nº 15 e 16 do STf e lei nº 

14.158/2021)
Total de Proventos

  369,94
  815,54

  1.100,00
  1.100,00

II – Os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 01/07/2007, data da 
concessão do benefício previdenciária de aposentadoria.
III – A presente Portaria não gera efeitos financeiros.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 731372

oUtras MatÉrias
.

Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 1/2021
Nome: caMila aUGUSTa BriTo corrEa
cargo/função: aNaliSTa dE iNVESTiMENToS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
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Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 2/2021
Nome: MarcoS PaUlo SoUSa MoNTEiro
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (Ecônomia - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 3/2021
Nome: fraNcidElia crUZ raMoS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (Ecônomia - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 4/2021
Nome: GESSiaNE da SilVa PaUliNo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (Ecônomia - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 5/2021
Nome: PaUlo aNTÔNio MarTiNS PErEira BarroS
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 6/2021
Nome: lEliaNE lEiTE PoMPEU
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 7/2021
Nome: MUrillo da SilVa MiraNda
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 8/2021
Nome: lEoNardo do NaSciMENTo liMa
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 9/2021
Nome: GlENda faBiola MarTiNS lEao
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.

ato: contrato nº 10/2021
Nome: MicElia lUiSa dE SoUSa
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 11/2021
Nome: aMaNda daciEr loBaTo BUENo
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 12/2021
Nome: Maria aUXiliadora dE MiraNda SEaBra
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 13/2021
Nome: fErNaNda dE faTiMa MENdES MoNTEiro dE aNdradE
cargo/função: TÉcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 14/2021
Nome: EVElYN dE NaZarÉ oliVEira doS SaNToS
cargo/função: TÉcNico EM arQUiVoloGia
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 15/2021
Nome: ZilMilENE coSTa dE MoraES
cargo/função: TÉcNico EM arQUiVoloGia
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 16/2021
Nome: iSaBElla rEGiS dE araUJo MoraiS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (administração - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 17/2021
Nome: Maria JoSÉ coNTENTE MoraES dE aZEVEdo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (administração - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 18/2021
Nome: rEGiaNE SoUZa da SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (administração - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
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Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 19/2021
Nome: EdUardo SilVaNo coSTa doS SaNToS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (administração - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 20/2021
Nome: MicHEll coElHo PoMPEU
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (ciências contábeis - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 21/2021
Nome: alciETE dE arrUda aZEVEdo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (ciências contábeis - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 22/2021
Nome: JEaN EWErToN aBraNTES da SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (ciências contábeis - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 23/2021
Nome: EldEr lUZ doS SaNToS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (ciências contábeis - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 24/2021
Nome: iSaBEla do Socorro raMalHo dEMETrio
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (ciências contábeis - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 25/2021
Nome: dalila do NaSciMENTo araUJo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (ciências contábeis - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 26/2021
Nome: cHaiSiaNNE KEllEN da SilVa oliVEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (ciências contábeis - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 27/2021
Nome: KlEiToN TEiXEira aMoriM
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (ciências contábeis - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 28/2021
Nome: JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa coSTa
cargo/função: TÉcNico EM coMUNicaÇÃo Social
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 29/2021
Nome: criSTiaNo NaSciMENTo alMEida
cargo/função: TÉcNico EM coMUNicaÇÃo Social
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 30/2021
Nome: EdSoN lUcaS da SilVa diaS
cargo/função: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 31/2021
Nome: cHarlES XENaGoraS NaSciMENTo do NaSciMENTo
cargo/função: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 32/2021
Nome: alEX GlEiToN carNEiro loPES
cargo/função: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 33/2021
Nome: criSTiaNE Gaia raNiEri
cargo/função: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 34/2021
Nome: roSEaNE Maria coSTa dE BriTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (Ecônomia - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
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ato: contrato nº 35/2021
Nome: SolaNGE aMaral BriTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário B
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 36/2021
Nome: GiSEllE fEliZ SaNTiaGo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 37/2021
Nome: GaBriEla oHaNa rocHa frEirE
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 38/2021
Nome: roSa KEilla SoUSa dE SoUZa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 39/2021
Nome: diaNa Maria BEZErra MacHado VilHENa dE MiraNda
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 40/2021
Nome: rafaEla MalcHEr PiMENTEl
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 41/2021
Nome: GEaNiNi EriKo dE SoUSa araUJo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 42/2021
Nome: aliNE di PaUla ViaNNa lafaYETTE da SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 43/2021
Nome: BiaNca MoNTEiro PorTo da cUNHa fErrEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021

Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 44/2021
Nome: lUaNNa YUKari KUBoTa TaVarES
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 45/2021
Nome: iSiS GUiMarÃES TEiXEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 46/2021
Nome: YUri rafaEl carValHo BraNco dE oliVEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 47/2021
Nome: PaUlo EUTrÓPio carValHo dE SoUSa NETo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 48/2021
Nome: MilToN lUiS aMaral MaUES
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 49/2021
Nome: JUliaNa criSTiNa da SilVa carNEiro
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 50/2021
Nome: MarcEla riBEiro aGUiar VUlcÃo dE aNdradE
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 51/2021
Nome: aNa laUra PorTo da SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
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Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 52/2021
Nome: cariME aBdoN dorEa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 53/2021
Nome: BrUNo cESar ESTEVES dE SoUZa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 54/2021
Nome: aMaNda HoUaT MarTiNS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 55/2021
Nome: rENaTa Moda BarroS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 56/2021
Nome: aMaNda dE fáTiMa cordEiro dE carValHo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 57/2021
Nome: Érica dE alMEida PiNTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 58/2021
Nome: PriScilla BorGES da SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 60/2021
Nome: MarcElla MarTiNS GiordaNo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.

ato: contrato nº 61/2021
Nome: aMaNda NoBrE alaYoN MEScoUTo da SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 63/2021
Nome: Maria lidUiNa BEZErra fErNaNdES
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 64/2021
Nome: faBrÍcia dE SoUZa MEdEiroS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 65/2021
Nome: THiaGo da SilVa ModESTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 66/2021
Nome: iZaBEl cElESTE fErrEira fEio
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 67/2021
Nome: MarPia callEGari
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 68/2021
Nome: EMillY carNEiro PalHETa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 69/2021
Nome: alEXaNdrE BaSToS fErrEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 70/2021
Nome: Edi ENdErSoN araÚJo dEMÉTrio
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
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Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 71/2021
Nome: BEaTriZ NaYaNa rocHa frEirE
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 72/2021
Nome: Maria VilMa GoNÇalVES dE oliVEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 73/2021
Nome: dEBoraH dE SoUZa SiQUEira MoNTEiro
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 74/2021
Nome: JUliaNE ViEira aZaNcoT MoUra SaUMa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 75/2021
Nome: KariNE HaVENE dE liMa MoraES
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 76/2021
Nome: aNaTErcia NErY TEiXEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 77/2021
Nome: laYrE laNa dE SoUZa riBEiro
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 78/2021
Nome: HElSoN cEZar Wolf SoarES
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 79/2021
Nome: lariSSa coNdE dE SoUZa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 80/2021
Nome: cláUdia criSTiNa fraNÇa SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 81/2021
Nome: Maria lUiSa aBrEU Marcal
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 83/2021
Nome: daNUZa do ValE caMPoS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 84/2021
Nome: aliNE dE fáTiMa liMa GoMES dE MiraNda
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 85/2021
Nome: NElSoN fErrEira dE SoUZa filHo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 86/2021
Nome: EVEliN laiNNE PaTricio do coUTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 87/2021
Nome: adElaidE rHaliME cHENE PoNTE
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
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ato: contrato nº 88/2021
Nome: YUri aSSiS GoNÇalVES
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 89/2021
Nome: aNToNio carValHo loBo JUNior
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 90/2021
Nome: MariNa lariSSa loBaTo da SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 91/2021
Nome: YUri do aMaral dUTra
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 92/2021
Nome: GaBriEl SarÉ XiMENES PoNTE
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 93/2021
Nome: aNa PaUla fErNaNdES aMoriM
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 94/2021
Nome: GÉSSica coSTa doS SaNToS
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 95/2021
Nome: NaTaSHa SErra dE oliVEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 96/2021
Nome: rafaEl dE SoUSa BriTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021

Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 97/2021
Nome: GaBriEla doS SaNToS MaTNi coElHo dE SoUSa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 98/2021
Nome: YaSMiM GUErrEiro do NaSciMENTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 99/2021
Nome: BiaNca araUJo dE oliVEira PErEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (abaetetuba)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 100/2021
Nome: adriaNo GUalTiEro ToNETTi
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (abaetetuba)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 101/2021
Nome: JordaNa dE carValHo E SoUTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (abaetetuba)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 102/2021
Nome: ViViaNE SoUSa corrÊa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - capanema)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 103/2021
Nome: lUiZ ricardo TEiXEira BarBoSa loPES
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - castanhal)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 104/2021
Nome: GaBriEllE lETicia fErrEira loPES
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - castanhal)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
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Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 105/2021
Nome: PaUliNE raNGEl araUJo NaSciMENTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - altamira)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 106/2021
Nome: SUraMa SYMara MoNTEiro MaUad
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - altamira)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 107/2021
Nome: iSMÉria PolliaNa dE oliVEira
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - altamira)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 108/2021
Nome: GilMara cÉlia MalcHEr diNiZ TaNcrEdi
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Santarém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 109/2021
Nome: MÔNica MillY NUNES MElo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Santarém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 110/2021
Nome: THalia rodriGUES UcHoa MacHado
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Santarém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 111/2021
Nome: SilViENNE MaTildE Baia da SilVa
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Órgão: iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/567387 e 2021/763591; 2021/754376 e 
2021/980538.
ato: contrato nº 112/2021
Nome: arliNda Maria PiNTo VirGoliNo BaSTo
cargo/função: TÉcNico PrEVidENciário a (direito - Belém)
data de admissão: 23 de novembro de 2021
Término de Vínculo: 22 de novembro 2022
ordENador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 731653

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 2083 de 07 de oUtUBro de 2021
i - coNcEdEr, 12 (doze) dias de férias, 1° PErÍodo, ao servidor Marcio 
roBErTo PirES alVarEZ, id func nº 5914789/1, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, lotado na cEEaT de  Substituição  Tributária, para serem 
usufruídas no período de de 20/12/2021 a 31/12/2021, referentes ao exer-
cício de  29/07/2019 a 28/07/2020.
ii - iNforMar que os 18 (dezoito) dias restantes, serão usufruídos em 
período oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3157 de 10 de NoVeMBro de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 27/10/2021, do gozo 
das férias do servidor raiMUNdo NoNaTo MElo MariNHo, datilografo, id 
func nº 5206855/2, lotado na cEcoMT, concedidas pela PorTaria Nº 1721 
de 17/08/2021, publicada no doE nº 34.674 de 18/08/2021, referente ao 
exercício de 14/10/2020 a 13/10/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em período de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3158 de 10 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, 2° período, ao servidor roBEr-
To iTiro aBE, id func nº 5082102/2, auditor fiscal de receitas Esta-
duais, lotado na cEraT de Marituba, para serem usufruídas no período 
de 16/01/2022 a 30/01/2022, referentes ao exercício de 01/10/2019 a 
30/09/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3159 de 10 de NoVeMBro de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias à servidora ElENiSE 
SiQUEira MENdES, id func nº 5128102/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotada na cEcoMT, para serem usufruídas no período de 01/12/2021 a 
29/12/2021, em virtude da interrupção das férias referentes ao exercício 
de 17/05/2020 a 16/05/2021, pela  PorTaria Nº 2086 de 08/10/2021, 
publicada no doE nº 34.740 de 20/10/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3228 de 16 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor Joao dE JESUS MarÇal Madorra filHo, Técnico em Gestão 
Pública, id func nº 55956/1, lotado na célula de controle e cobrança da 
dívida ativa/daif, no período de 05/07/2021 a 19/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3229 de 16 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor lUiZ rENaTo araUJo SErra, assistente administrativo, id func 
nº 3251020/1, lotado na cEraT de Belém, no período de 14/07/2021 a 
28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3230 de 16 de NoVeMBro de 2021
aUToriZar, o afastamento da servidora MarTHa Maria doS SaNToS 
BarrEira, id func nº 452769/1, assistente administrativo, lotada na cE-
EaT de Grandes contribuintes, no período de 30/10/2021 a 06/11/2021, 
em razão de casamento.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3231 de 16 de NoVeMBro de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias à servidora ValMa 
laENa oliVEira BUlHoES, id func nº 5895722/2, fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na diretoria de Tecnologia da informação, para serem 
usufruídas no período de 27/12/2021 a 24/01/2022, em virtude da 
interrupção das férias referentes ao exercício de 16/07/2019 a 15/07/2020, 
pela  PorTaria Nº 1501 de 22/07/2021, publicada no doE nº 34.652 de 
28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3232 de 16 de NoVeMBro de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/11/2021, do gozo 
das férias do servidor rafaEl GUErSoNi BraSil, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5915248/1, lotado na cEcoMT de Gurupí, concedidas 
pela PorTaria Nº 2118 de 13/10/2021, publicada no doE nº 34.740 de 
20/10/2021, referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em período de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3246 de 17 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor raiMUNdo BiTENcoUrT 
dE araUJo, id func nº 5570077/1, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, lotado na célula de Planejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos 
de fiscalização/dfi, para serem usufruídas no período de 06/12/2021 a 
04/01/2022, referentes ao exercício de 26/11/2020 a 25/11/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 3247 de 17 de NoVeMBro de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/11/2021, do gozo 
das férias do servidor EdSoN UBiraTaN SilVa ParENTE, digitador, id func 
nº 5144027/1, lotado na cEcoMT de itinga, concedidas pela PorTaria 
Nº 1962 de 20/09/2021, publicada no doE nº 34.709 de 24/09/2021, 
referente ao exercício de 01/07/2020 a 30/06/2021, as quais ficam 
autorizadas para serem usufruídas em período de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3248 de 17 de NoVeMBro de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/11/2021, do gozo das 
férias do servidor JoSE riBaMar NaSciMENTo SaNToS, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5915321/1, lotado na cEcoMT de itinga, concedidas 
pela PorTaria Nº 1962 de 20/09/2021, publicada no doE nº 34.709 de 
24/09/2021, referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em período de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3250 de 17 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor GErdEN fErrEira Vida, assistente administrativo, id func nº 
5569907/1, lotado na cEraT de castanhal, no período de 26/08/2021 a 
24/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3251 de 17 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora dalciNETE PaMPloNa 
MarTiNS, id func nº 5128218/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada na 
cEcoMT de carajás, para serem usufruídas no período de 07/12/2021 a 
05/01/2022, referentes ao exercício de 11/05/2020 a 10/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3252 de 17 de NoVeMBro de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 03/11/2021, do gozo das 
férias da servidora lUciETE laGo SoUZa, fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5097355/1, lotada na cEcoMT de carajás, concedidas pela 
PorTaria Nº 1962 de 20/09/2021, publicada no doE nº 34.709 de 
24/09/2021, referente ao exercício de 01/09/2020 a 31/08/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em período de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3253 de 17 de NoVeMBro de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 03/12/2021, do 
gozo das férias da servidora roSilENE do Socorro PErEira BESSa, 
assistente administrativo, id func nº 5144213/1, lotada na cEcoMT de 
carajás, concedidas pela PorTaria Nº 1997 de 27/09/2021, publicada no 
doE nº 34.715 de 29/09/2021, referente ao exercício de 01/08/2020 a 
31/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em período 
de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3254 de 17 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr 04 (quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora aNToNia iraNETE GadElHa STaacK, datilografo, id func nº 
5552826/1, lotada na cEcoMT, no período de 31/08/2021 a 03/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3255 de 17 de NoVeMBro de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 03/11/2021, do gozo das 
férias do servidor Mario PorTUGal dE SoUSa, auxiliar  administrativo, 
id func nº 3251420/1, lotado na cEcoMT de carajás, concedidas pela 
PorTaria Nº 1962 de 20/09/2021, publicada no doE nº 34.709 de 
24/09/2021, referente ao exercício de 12/06/2020 a 11/06/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em período de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3257 de 17 de NoVeMBro de 2021
ProrroGar por 60 (sessenta) dias, a licença para Tratamento de Saúde, 
da servidora PaTricia SilVa da SilVa, Técnico em Gestão cultural, id 
func nº 5149142/4, lotada na célula de Gestão de Pessoas/dad, no perí-
odo de 26/09/2021 a 24/11/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3258 de 17 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr 120 (cento e vinte) dias de licença para Tratamento de Saú-
de, ao servidor lUiZ doS SaNToS QUarESMa, assistente administrati-
vo, id func nº 3250539/1, lotado na cEcoMT de itinga, no período de 
21/09/2021 a 18/01/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3259 de 17 de NoVeMBro de 2021
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 03/11/2021, do gozo 
das férias da servidora liSlENE do Socorro BorGES liSBoa, assistente 
administrativo, id func nº 3249042/1, lotada na cEcoMT, concedidas 
pela PorTaria Nº 1962 de 20/09/2021, publicada no doE nº 34.709 
de 24/09/2021, referente ao exercício de 01/06/2020 a 31/05/2021, as 
quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 01/02/2022 a 
28/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 3260 de 17 de NoVeMBro de 2021
ProrroGar por 60 (sessenta) dias, a licença para Tratamento de Saúde, 
da servidora aNa rEGiNa MoUra liMa, assistente administrativo, id func 
nº 3246736/1, lotada na cEcoMT de Portos e aeroportos, no período de 
05/10/2021 a 03/12/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
solicitada no processo nº 2021/1257470.
Portaria Nº 1997 de 27/09/2021, PUBLicada No doe Nº 34.715 
de 29/09/2021.
SErVidor JoaQUiM JoSE alVES PESSoa
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 01/12/2021 a 30/12/2021
Leia-se: PErÍodo dE GoZo 13/12/2021 a 11/01/2022.

errata
de ordem,
Portaria Nº 3098 de 08/11/2021, publicada no doe nº 34.770 
de 19/11/2021.
servidor lEoNardo HaEffNEr
onde se lê: período de 01/01/2022 a 30/01/2022
Leia-se: período de 03/01/2022 a 01/02/2022.

errata
de ordem,
Portaria Nº 3110 de 04/11/2021, publicada no doe nº 34.766 
de 16/11/2021.
servidor ElTEr PaUlo fErrEira
onde se lê: a contar de 02/10/2021
Leia-se a contar de 09/09/2021.

errata
de ordem,
Portaria Nº 594 de 05/04/2021, publicada no doe nº 34.554 de 
16/04/2021.
servidor EVaNdro HiToSHi MarTiNS EGUcHi
onde se lê: período de 01/11/2021 a 30/11/2021
Leia-se: período de 16/11/2021 a 15/12/2021.

errata
de ordem,
Portaria Nº 53022 de 22/10/2021, publicada no doe nº 34.755 
de 03/11/2021.
servidor liNo MaHMUd daNTaS
onde se lê: período de 20/12/2021 a 18/01/2022
Leia-se: período de 20/12/2021 a 17/01/2022.

errata
de ordem,
Portaria Nº 2128 de 14/10/2018, publicada no doe nº 34.740 
de 20/10/2021.
servidor carloS NaZarENo NaTiVidadE JardiM
onde se lê: 15 (quinze) dias
Leia-se: 16 (dezesseis) dias.

Protocolo: 731506

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 037/2021

a SEfa, através de sua Pregoeira, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: aquisição de COPOS DESCARTÁVEIS a fim de atender as deman-
das das unidades fazendárias desta Secretaria de Estado da fazenda do 
Pará - SEfa/Pa (repetição de itens do Grupo 03, fracassados no Pregão 
031/2021).
daTa da aBErTUra: 06/12/2021 - as 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
CEP. 66.053-000 - Belém/PA (1º andar, corredor C – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 08:00 às 14:00, em dias úteis.
aNa corrÊa
Pregoeira

Protocolo: 731398

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3296 de 22 de novembro de 2021 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor BENEdiTo dE MElo VEra crUZ, nº 0505269602, 
MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
DO  ITINGA, objetivo de conduzir veículo oficial para realizar revisão de 
quilometragem, no período de 22.11.2021 à 24.11.2021, no trecho itinga 
- Belém - itinga.
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Portaria Nº 3289 de 18 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias a servidora alfrEdiNa dE MiraNda TEiXEira, nº 0003316201, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE 
coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar 
atividade administrativa na cEcoMT iTiNGa, no período de 19.11.2021 à 
22.11.2021, no trecho Belém - dom Eliseu - Belém.
Portaria Nº 3290 de 18 de novembro de 2021 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor cElSo caSTro GoMES, nº 0048963801, ProfESSor 
ad-4, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrU-
Pi, objetivo de realizar atividade administrativa na cEcoMT iTiNGa, no pe-
ríodo de 19.11.2021 à  22.11.2021, no trecho Belém - dom Eliseu - Belém.
Portaria Nº 3291 de 18 de novembro de 2021 autorizar 15 e 1/2  di-
árias a servidora roSETE Maria oliVEira do roSario, nº 0073111001, 
EScr. daTiloG. rEf.iii, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. do GUrUPi, objetivo de realizar atividade administrativa na cE-
coMT iTiNGa, no período de 18.11.2021 à 03.12.2021, no trecho Gurupi 
- dom Eliseu - Gurupi.

Protocolo: 731472

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios-tarF

rePUBLicaÇÃo de acÓrdÃo do triBUNaL PLeNo
a Secretaria Geral, torna pública a republicação do acórdão abaixo:
*ACÓRDÃO N. 772 – PLENO.RECURSO N. 5647 – DE REVISÃO (AINF N. 
072011510000381-7). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo dE PaUla 
loBo. EMENTa: icMS. oMiSSÃo dE SaÍdaS. NÃo coNHEciMENTo do 
rEcUrSo. rEViSÃo dE ofÍcio. cErcEaMENTo dE dEfESa. NUlidadE 
do aUTo dE iNfraÇÃo. 1. Não se conhece de recurso de revisão no 
qual não foram atendidos os requisitos de admissibilidade, não apontada 
a divergência entre decisões de câmaras de Julgamento, nos termos do 
inciso iii, § 4º do art. 47 da lei 6.182/98, com redação dada pela lei 
nº 8.869 de 10/06/2019. 2. a administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais. 3. cerceamento de 
defesa configurada em razão de o auditor ter fundamentado a autuação e 
elencado o sujeito passivo como contribuinte, quando da análise dos autos 
constata-se que o sujeito passivo poderia ter sido autuado tão somente 
como responsável tributário, pela ausência de relação pessoal e direta com 
o fato gerador. 4. recurso não conhecido, e em revisão de ofício julgado 
pela nulidade do auto de infração. dEciSÃo: Maioria dE VoToS. Votos 
divergentes: Nelson Paulo Simões Nasser e Guilherme fonseca de oliveira 
Mello, pela improcedência do auto de infração. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 27/08/2021. daTa do acÓrdÃo: 10/09/2021.
*acÓrdÃo rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÃo.

Protocolo: 731479
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101001327 de 22/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007425/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
Interessado: Carlos Alberto Freitas da Luz – CPF: 605.231.902-04
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr 7 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001329 de 22/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007428/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: Iverson das Chagas Soares – CPF: 637.357.682-53
Marca: NiSSaN/KicKS adVaNcE cVT 1.6. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001331 de 22/11/2021 - 
Proc n.º 002021730006552/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: Emanuel Hildebrando Lopes Portal – CPF: 055.990.402-91
Marca: ToYoTa/YariS HB X WaY aT 1.5 coNNEcT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001333 de 22/11/2021 - 
Proc n.º 002021730007403/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: Ademar Pereira Pantoja – CPF: 081.148.202-25
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005938, de 22/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007416/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: Alcino Machado Freire – CPF: 655.804.782-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0lG146587
Portaria n.º202104005941, de 22/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007408/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: Mauro Jorge Pinto dos Santos – CPF: 449.692.362-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd11970UG1133215

Portaria n.º202104005943, de 22/11/2021 - 
Proc n.º 42021730004818/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: Luzia Pereira Balbino – CPF: 011.488.562-18
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB48H0lG262453
Portaria n.º202104005945, de 22/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007427/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: Izan Brito Amorim – CPF: 355.813.362-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT3G2089486

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005940, de 22/11/2021 - 
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 categ e transf de propried em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qei5d62
Interessado: Paulo Cesar da Silva Correia – CPF: 247.364.732-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl Ma/Pas/automovel/9BWda45UXGT056351

Protocolo: 731526
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 29/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 15639, aiNf 
nº 072015510001125-8, contribuinte crBS S/a, insc. Estadual nº. 
15357139-0.
Em 29/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 15679, aiNf 
nº 042015510000272-0, contribuinte crBS S/a, insc. Estadual nº. 
15316325-9.
Em 29/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 15567, aiNf nº 
042015510000273-8, contribuinte crBS S a, insc. Estadual nº. 15316325-9.
Em 29/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19081, aiNf/Pro-
cesso nº 012018510000405-7/272021730000805-5, contribuinte Maria 
VilMar da SilVa fraNco, cPf n. 312.063.952-49.
Em 29/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18656, aiNf nº 
372019510000348-1, contribuinte riP SErViÇoS iNdUSTriaiS lTda, 
cNPJ n. 07.522.191/0010-91.
Em 29/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19087, aiNf nº 
352020510005426-8, contribuinte EQUaTorial Para diSTriBUidora dE 
ENErGia S.a., insc. Estadual nº. 15074480-3, advogado: GEorGE MUNiZ 
riBEiro rEiS, oaB/Ma-16914.
Em 29/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19085, aiNf nº 
352020510005425-0, contribuinte EQUaTorial Para diSTriBUidora dE 
ENErGia S.a., insc. Estadual nº. 15074480-3, advogado: GEorGE MUNiZ 
riBEiro rEiS, oaB/Ma-16914.

Protocolo: 731600
aViso ForMaÇÃo de Lista cUrta

seLeÇÃo Baseada Na QUaLidade e No cUsto - 
sBQc Nº 003/2021-seFa/Pa

O Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, 
através da diretoria de administração, torna público para conhecimento 
dos interessados a forMaÇÃo da liSTa cUrTa dE coNSUlToraS re-
ferente a MaNifESTaÇÃo dE iNTErESSE da SBQc n° 003/2021, PaE nº 
2021/1003177 que tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE Ti 
coM o oBJETiVo dE dar MaNUTENÇÃo No SiSTEMa corPoraTiVo dE 
GESTÃO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – GESPRO, SIS-
TEMa QUE GErENcia oS ProJEToS do ProfiSco ii, em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos na GN-2350-15, que trata das Polí-
ticas para Seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco 
interamericano do desenvolvimento, e, no que couber, na lei federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores.
Lista cUrta de coNsULtoras

Nº NoMe da coNsULtora PaÍs de reGistro

1 8i TEcNoloGia EM SiSTEMaS lTda - cNPJ N. 05.243.208/0001-55 Brasil

2 GraNT THorNToN corPoraTE coNSUlTorES dE NEGÓcioS lTda - cNPJ N. 
13.418.712/0001-77 Brasil

3 iNdra BraSil SolUÇÕES E SErViÇoS TEcNolÓGicoS lTda - cNPJ N. 
01.645.738/0001-79 Brasil

4 NTcoNSUlT TEcNoloGia E coNSUlToria lTda. - cNPJ N. 05.583.210/0001-73 Brasil

conforme GN-2350-15, serão remetidas às empresas que compõem a lista 
curta a Solicitação de Proposta (SP), em prosseguimento ao certame de 
SBQc nº 003/2021 - SEfa, as propostas técnicas e comerciais deverão ser 
apresentadas na célula de licitações e contratos da SEfa/Pa, localizada 
na av. Visconde de Souza franco, 110, Bairro reduto, cEP: 66.053-000, a 
partir da publicação deste aviso, no horário de expediente (das 8h às 14h), 
até o dia 27 de dezembro de 2021, às 14:00h, quando será realizada, no 
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endereço anteriormente citado, a sessão pública de abertura das propostas 
técnicas. Qualquer proposta entregue posteriormente a esta data e horário 
não será recebida.
Belém (Pa), 22 de Novembro de 2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 731791

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 142/2021
objeto: prestação de Serviço de Manutenção corretiva de cofres de Segu-
rança Blindados com fechadura Tipo Tubular ou Gorja; cofres de Passagem 
com dispositivo Tipo depositário; cofres de Segurança 2 em 1 com divi-
sória fixa; fechaduras eletrônicas telemonitoradas com senhas randômicas 
dotadas com Kit de monitoramento, fechaduras eletrônicas de retardo te-
lemonitoradas com senhas randômicas dotadas com kit de monitoramento 
via TcP/iP e sensor biométrico, e hardware de biometria e software de 
gerenciamento de controle de acesso, em todas as dependências do Banco,
Valor Total: r$-1.199.929,23 (Hum milhão, cento e noventa e nove mil, 
novecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos).
data de assinatura: 22.11.2021
Vigência: 22.11.2021 a 21.11.2022
Pregão Eletrônico Nº 031/2021
contratado: J.f.S. TEcNoloGia E SErViÇoS lTda.
Endereço:  av. Milão, nº 1339 Quadra cP-05, lote 21, andar 1, Sala 09 
Bairro: residencial celina Park
cEP: 74373-270  Goiania/Go
Telefone: (62) 3956-0362
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 731444

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 966 de 19 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
r E S o l V E:
adMiTir, a partir de 12/12/1984, raiMUNdo NoNaTo SilVa da crUZ, 
para serviço prestado no cargo Agente de Portaria (Vigia), para fins de 
regularização funcional, conforme processo 2017/523526.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Portaria N° 967 de 19 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
r E S o l V E:
diSPENSar, a contar de 01/06/1986, raiMUNdo NoNaTo SilVa da 
CRUZ, no cargo Agente de Portaria (Vigia), para fins de regularização fun-
cional, conforme processo 2017/523526.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 731402
Portaria Nº 307 – saGa/sesPa, de 18 de NoVeMBro de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa, no uso de suas atri-
buições legais, e
CONSIDERANDO a obrigação da Administração em fiscalizar a execução 
de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, de 
21.06.93 com suas alterações, do decreto Estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria,
coNSidEraNdo o teor da cláusula Quinta do Termo de convênio nº. 
06/2021, celebrado com a Prefeitura Municipal de itaituba, objetivando 
a construção de uma Maternidade Municipal, e os autos do processo nº 
2021/521095;

rESolVE:
designar o servidor José roberto Pontes de oliveira, matrícula n° 
59191245/1, lotada no doaSGE/ddra/SESPa, para acompanhar, contro-
lar e fiscalizar a execução do objeto do Convênio supracitado, mediante a 
elaboração de relatórios de acompanhamento de execução física do objeto 
do convênio e emissão de laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da 
Resolução nº 13.989/95 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – T. C. E.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/
SAGA/SESPA – ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

Protocolo: 731329
Portaria Nº 1043 de 18 de NoVeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que 
determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sin-
dicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa e contraditório;
coNSidEraNdo os termos do ofÍcio Nº 0031/2021 da cPS/N.c/SESPa.
rESolVE:
art. 1º - rEcoNdUZir, pelo prazo de 30 (trinta) dias os trabalhos da 
coMiSSÃo ESPEcial dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa Nº 2018/30187, 
instaurada pela PorTaria Nº 25 de 27/03/20, publicada no doE nº 34.161 
de 30/03/20; (...) e prorrogada pela PorTaria Nº 767 de 18/08/21, 
publicada no d.o.E nº 34.678 de 23/08/21;
art. 2º - Que esta portaria retroaja até a data de validade da última portaria 
convalidando assim todos os atos realizados pela comissão processante;
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 18 dE NoVEMBro dE 2021
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 731705
Portaria Nº 1047 de 22 de novembro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo que a administração Pública visa promover a regulari-
dade e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios 
insertos no art. 37 “caput” da constituição federal;
coNSidEraNdo as infrações disciplinares cometidas por servidores pú-
blicos adstritos a lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU) 
e demais pessoas sujeitas aos segmentos pertencentes à Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, bem como a ocorrência de irregularidades de 
um modo geral, e a necessidade da apuração rigorosa de tais fatos com a 
consequente responsabilização do(s) acusado(s);
coNSidEraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n° 
5.810/94 que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância ou de 
Processo administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os 
procedimentos, fases e prazos a serem adotados sempre que autoridade 
tiver ciência de irregularidade no serviço público; e CONSIDERANDO final-
mente o disposto na Portaria/SESPa n° 433, de 11/04/2005, publicada no 
d.o.E. de 16/05/2005, que dispõe no seu item iii sobre a instituição de 
comissões Permanentes de Sindicância e Processos administrativos para 
cada Unidade Gestora da SESPa.
rESolVE:
I – Constituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar do 9º 
centro regional de Saúde, designando os servidores abaixo relacionados, 
e anteriormente nomeados através da PorTaria Nº 860 de 03 de 
Setembro de 2018, publicada doE nº 33.696, de 10 de Setembro de 2018, 
para proceder à manifestação em processos funcionais administrativos, 
referentes a licenças e pedidos de afastamento tramitados à cPPad em 
período posterior ao encerramento da vigência da portaria supra.
PrESidENTE:
- RAQUEL SANTOS DA SILVA – Enfermeira, matrícula nº 5901130/1;
MEMBroS:
- JOSÉ GIOVANNI DA SILVA PEREIRA GEOVANE – Agente Administrativa, 
matricula nº 5895955/1;
- fraNcENi SilVa MarQUES - agente administrativa, matricula nº 
57196779/1-;
SUPlENTES:
- DANILO WALDANO DOS SANTOS SILVA – Agente Administrativo, matri-
cula nº 57196779/1 ;
ii - o Presidente da comissão Temporária representará em todos os atos 
que se fizerem necessários;
iii - a comissão exercerá suas atividades com absoluta independência e 
imparcialidade, procedendo dentro do devido processo legal, tendo suas 
reuniões, audiências e documentos o necessário caráter reservado;
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iV - Nas hipóteses legais de suspeição ou de impedimento, poderão os 
servidores aqui designados se eximirem da obrigação de participar da ma-
nifestação em processo administrativo, retomando o servidor a sua função 
após a conclusão do respectivo processo;
V – Ocorrendo a necessidade imperativa de afastamento de um dos in-
tegrantes da comissão no decorrer do respectivo mandato por uma das 
hipóteses previstas no art. 77 da lei n° 5.810/94, será providenciada ime-
diatamente a substituição do mesmo;
VI – A Comissão Temporária, na forma do § do art. 5º da Lei nº 5.810/94, 
terá como secretário, servidor designado pelo Presidente, podendo a indi-
cação recair em um de seus membros;
Vii - competirá à direção do 9º crS/SESPa prover a comissão Temporá-
ria das necessárias instalações físicas e recursos materiais necessários ao 
desempenho de seu mister.
Viii - o mandato da comissão Temporária aqui reconduzida será de 30 
(trinta) dias, a contar da data da publicação da mesma no doE, vedada a 
recondução de sua totalidade para período subsequente.
iX - a comissão Temporária dedicará tempo integral aos seus trabalhos, 
ficando seus integrantes, inclusive o secretário “ad hoc”, dispensados do 
ponto e de suas atividades habituais, nos seus respectivos locais de lota-
ção, de acordo com o disposto no art. 208, § 1° da lei n° 5.810/94.
X - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 731711

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: GiSEllE SoUSa dE carValHo
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 23.11.2021/22.11.2022.
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo, coNforME ProcESSo SElETiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 731704

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 311 de 22 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 nº 34.272 e,
considerando o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
setembro de 2017 no Capítulo V – Da Contratualização, em seu art. 32;
Considerando a Cláusula Décima Primeira – Da Fiscalização, Monitoramen-
to e avaliação dos Serviços, do convênio assistencial nº 02/2021;
considerando a PorTaria Nº 259 de 23 de setembro de 2021, publicada 
no doE nº 34.711 de 27 de setembro de 2021, sob o protocolo nº 708653, 
que constituiu a comissão de acompanhamento da contratualização do 
convênio assistencial nº 02/2021;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1289993, por meio do Memorando nº 106/2021 dcr5ºcrS/SESPa 
de 11/11/2021 que solicita a substituição de membro da comissão repre-
sentante da SESPa/5º centro regional de Saúde.
resolve:
art. 1º Substituir Ernestina Nazaré cardoso alves por luely Maria Borges 
da Silva como representante da SESPa/5º centro regional de Saúde.
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao convênio assistencial nº 02/2021 celebrado com o Hospital São 
Francisco ficará composta pelos membros abaixo:
a comissão de acompanhamento da contratualização referente ao con-
trato nº 067/2016, celebrado entre o Estado, por meio da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública e o Hospital São francisco, localizado no Município 
de Ulianópolis, a ser constituída por meio desta Portaria e será composta 
pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/5º centro regional de Saúde:
- ronaldo da Silva Santos – Matrícula nº 1125232/1;
- Deuzenir Aires da Silva – Matrícula nº 571973633/1;
- Luely Maria Borges da Silva – Matrícula nº 5913592/1.
representantes do Hospital São francisco:
- Hyrlla Summer dos Santos Bogea – CPF nº 035.265.013-35;
- Janete Aparecida Santos Muniz Pinho – CPF nº 578.715.662-53;
- Janilda Muniz Lima – CPF nº 600.622.152-72.

art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas 
as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 22 
dE NoVEMBro dE 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 731776

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

36º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 023/sesPa/2014
Processo: 2021/1246728
objeto: o presente instrumento tem por objeto a ampliação de mais 13 
leitos UTi coVid-19 manutenção dos leitos previstos no 34º Termo aditivo 
no Hospital Público regional do Baixo amazonas dr. Waldemar Penna, pelo 
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias considerando a disponibilização de 
leitos na central Estadual de regulação, totalizando até:
• 30 leitos UTI- COVID-19;
• 10 leitos Clínicos COVID-19.
Para execução do objeto deste termo aditivo, serão considerados os valo-
res a seguir:
• Leitos UTI- COVID-19: diária do leito por R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais);
• Leitos clínicos coVid-19: diária do leito por r$ 1. 166,66 (mil cento e 
sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos ).
Valor Total r$ 10.739.988,00 (dez milhões, setecentos e trinta e nove mil, 
novecentos e oitenta e oito reais), a ser repassado em parcelas, cujo re-
passe se dará a partir da disponibilização dos leitos, conforme relatório 
emitido pela Central Estadualde Regulação, com dados especificos para 
coVid-19.
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias ou até o fim da vigência do contrato 
de gestão
data da assinatura: 11/11/2021
orçamento: dotação orçamentária: 7684  Elemento de despesa:335043; 
fonte: 0103/0303/0301/0101/0149/0349
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: avenida Sérgio Henn, nº1100, Bairro diamantina,
CEP 68.025-000 – Santarém -PA
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 731502

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 114/sesPa/2021
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de caixas térmicas para o transporte de órgãos hu-
manos em hipotermia para fins de Transplantes, de acordo com a Resolu-
ção-rdc Nº 66, de 21 de dezembro de 2009, para atender solicitação da 
central Estadual de Transplantes/SESPa.
daTa da rEaBErTUra: 03 de dezembro de 2021.
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
dotação orçamentária: 908879
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0149004895 / 0349004895
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 22 de novembro de 2021.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 731625

FÉrias
.

Portaria Nº. 1.500 de 22 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/1308483
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r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor roNaldo da 
SilVa SaNToS id. funcional nº 112232/1, ocupante do cargo Médico Ve-
terinário, lotado no 5º crs de 01 de dezembro de 2021 a 30 de dezembro 
de 2021, referente ao período aquisitivo de 12 de Junho de 2020 a 11 
de Junho de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.307 de 
19.10.2021, publicado no doE nº 34.746 dE 25 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731325
Portaria N.º 1.498 de 22 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora faBricia 
do Socorro dE MENEZES, id. funcional nº 57210061/1, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem lotada no Hospital regional de Tucuruí 
de 17 de Janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 22.10.2017 a 21.10.2018, conforme Parecer Jurídico cons-
tante no processo nº 2021/761864.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731320
errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva nº 1.307/ 19.10.2021, publicado no 
doe nº. 34.746 de 25.10.2021, referente ao servidor JoSE aNdrE da 
SilVa PErEira, n°.57205642/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 01.12.2021 a 30.12.2021.
leia-se: PEriodo dE GoZo 14.12.2021 a 28.12.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731342
Portaria N°1.501 de 22 de NoVeBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1315624.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 10.01.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora lENE criSTiNa rodriGUES frEiTaS, 
id. funcional nº 5892415/1 ocupante do cargo de administrador, lo tada no 
departamento de Epidemiologia, concedidas através da Portaria coletiva 
nº 1.404/ 11.11.2021, publicada no doE nº 34.764 dE 12.11.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731337
Portaria Nº. 1.502 de 22 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/1316852
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora Maria GorE-
TE doS SaNToS SoUZa id. funcional nº 3156290/2, ocupante do cargo 
odontologo, lotada na diretoria Técnica de 03 de Janeiro de 2022 a 01 de 
fevereiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 10 de Setembro de 2020 
a 09 de Setembro de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.404 
de 11.11.2021, publicado no doE nº 34.764 dE 12 de Novembro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731355

Portaria N°1.504 de 22 de NoVeBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1272928.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.11.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora Maria PriScila PiNHEiro BElEM, 
id. funcional nº 54189910/4 ocupante do cargo de diretor de Hospital re-
gional, lo tada na diretoria administrativa e financeira, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 1.175/ 05.10.2021, publicada no doE nº 34.726 
dE 06.10.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731384

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de seLeÇÃo Nº 006/2021 - Processo Nº 2020/1054678
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 006/2021
Processo Nº 2020/1054678
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
aViSo dE aBErTUra cHaMaMENTo PÚBlico
EdiTal dE SElEÇÃo Nº 006/2021, dE 23 dE NoVEMBro dE 2021
o ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚ-
Blica, doravante denominada SESPa, torna pública a realização de cHa-
MAMENTO PÚBLICO para seleção de entidades de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS interessadas em cele-
brar coNTraTo dE GESTÃo para o fomento, gerenciamento, operacionali-
zação e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos 
no HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do MaraJÓ, localizado à avenida rio 
Branco, nº 1266, centro, município de Breves (Pa), cEP: 68-800-000, com 
fundamento na lei federal nº 9.637/1998; à lei Estadual nº 5.980, de 19 
de julho de 1996, à lei 6.773, de 23 de agosto de 2005, no decreto 3.876, 
de 21 de janeiro de 2000, no decreto Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 
2019 e alterações promovidas pelo decreto nº 1.547, de 06 de maio de 2021.
oBJETo: Seleção de entidade qualificada no Estado do Pará, como orga-
nização social em saúde, doravante denominada de oSS, para celebrar 
contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução de 
atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital regional 
Público do Marajó, no município de Breves/Pa.
SESSÃo dE aBErTUra: 22 de dezembro, às 9:00 horas no auditório da 
Sede da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará - SESPa, 2º andar, 
Travessa lomas Valentinas, nº 2190, Bairro do Marco, Belém (Pa), cEP: 
66.093-677.
croNoGraMa do Processo de seLeÇÃo
o processo de seleção compreenderá os seguintes eventos, observando 
prazos que poderão ser alterados em razão de fatos supervinientes à pu-
blicação do edital, devidamente motivado e justificado pela Comissão de 
Seleção:

croNoGraMa PerÍodo
Publicação do Edital de Seleção 23/11/2021

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita Técnica 13/12/2021
Visita Técnica Hospitalar 15 e 16/12/2021

Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e envelope 02 (Pro-
posta Técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 22/12/2021

Publicação do resultado Provisório 17/01/2021
Prazo para recurso 18 a 24/12/2021

Publicação do resultado do (s) recurso (s) 27/01/2022
Prazo para recurso hierárquico 28 a 31/01/2022

Período para Publicação do Resultado Definitivo e Homologação 01/02/2022

ENTrEGa do EdiTal: os interessados deverão retirar o edital no sítio: 
www.saude.pa.gov.br ou na sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
/ SESPa, sito à Travessa lomas Valentina, nº 2190, Bairro do Marco, Belém 
(Pa), cEP: 66.093-677, 3º andar, Sala da comissão de Seleção no momen-
to da Manifestação de interesse.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 731789
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº do coNtrato: 21/LaceN/2021

ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico 14/lacEN/2021
coNTraTada: diaGNocEl coMErcio E rEPrESENTacoES lTda
cNPJ: 01.490.595/0001-73
oBJETo: insumos para uso no Equipamento MGiT com cessão de equipa-
mento, para atender as necessidades deste lacEN-Pa.
ViGÊNcia: 08/11/2021 à 08/11/2022.
Valor: r$ 1.582,500,00
data da assinatura:  08/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo SiMÕES JorGE JUNior

Protocolo: 731773

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 016 de 17 de NoVeMBro 2021
O Diretor do 2ª Centro Regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe são conferidas através da Portaria 144 – CCG, de 06 de fevereiro de 
2019, publicada no doE nº 33.799, de 07/02/2019, e
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 
ampla defesa; coNSidEraNdo, a manifestação nº 1201/2021 da con-
sultoria jurídica da SESPa, sequencial nº 32 nos autos do processo nº 
2021/780892; coNSidEraNdo, os termos da PorTaria 930/2021, de 21 
de outubro de 2021, publicada no doE nº 34.746, de 25/10/2021, que 
constitui a comissão Permanente de Sindicância do 2º centro regional de 
Saúde/SESPa.
coNSidEraNdo a solicitação da comissão Permanente de Sindicância/2º 
crS central/SESPa nos termos da ci nº 45/2021 da cPS/2º crS/SESPa;
rESolVE:
I – Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta, para a 
conclusão da Sindicância administrativa, instituída pela Portaria nº 930, 
de 21 de outubro 2021, publicado np d.o.E 34.746 de 25.10.2021, com 
fundamentação legal no art. 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/94.
PUBliQUE-SE rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
2º cENTro rEGioNal dE SaUdE/SESPa
EM 17 dE NoVEMBro 2021
carloS MariÓ dE BriTo KaTÓ
dirETor do 2º crS/SESPa

Protocolo: 731431

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 974 de diÁrias de 22/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidor que irá realizar monitoramento e avaliação dos 
indicadores do Programa Saúde Bucal.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São francisco do Pará - Pa-Brasil | Período: 17/12/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731430
Portaria Nº 975 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidor que irá realizar monitoramento e avaliação dos 
indicadores do Programa Saúde Bucal.

origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi - Pa-Brasil | Período: 20/12/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731433
Portaria Nº 976 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidor que irá realizar monitoramento e avaliação dos 
indicadores do Programa Saúde Bucal.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São domingos do capim - Pa-Brasil | Período: 22/12/2021 | Nº 
de diárias: meia diária.
Servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731436
Portarias nº 967, 968 e 969 de diárias de 22/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidor que irá realizar monitoramento e avaliação dos 
indicadores do Programa Saúde Bucal.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: São João da Ponta - Pa-Brasil | Período: 01/12/2021 | Nº de di-
árias: meia diária.
Marapanim-Pa-Brasil | Período: 03/12/2021 | Nº de diárias: meia diária
Magalhães Barata- Pa-Brasil  | Período: 13/12/2021 | Nº de diárias: meia 
diária
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731416
Portarias nº 970 e 971 de diárias de 22/11/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidor que irá realizar monitoramento e avaliação dos 
indicadores do Programa Saúde Bucal.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: curuçá - Pa-Brasil | Período: 06/12/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Terra alta-Pa-Brasil | Período: 08/12/2021 | Nº de diárias: meia diária
Servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731420
Portaria Nº 972 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidor que irá realizar monitoramento e avaliação dos 
indicadores do Programa Saúde Bucal.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã - Pa-Brasil | Período: 10/12/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731425
Portaria Nº 973 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidor que irá realizar monitoramento e avaliação dos 
indicadores do Programa Saúde Bucal.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: igarapé-açú - Pa-Brasil | Período: 15/12/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731428
Portaria Nº 962 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: Magalhães Barata - Pa-Brasil | Período: 13/12/2021 | Nº de diá-
rias: meia diária.
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Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731356
Portaria Nº 959 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: curuçá - Pa-Brasil | Período: 06/12/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731349
Portaria Nº 960 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: Terra alta - Pa-Brasil | Período: 08/12/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731353
Portaria Nº 961 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: Maracanã - Pa-Brasil | Período: 10/12/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731354
Portaria Nº 957 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: São João da Ponta - Pa-Brasil | Período: 01/12/2021 | Nº de di-
árias: meia diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731344
Portaria Nº 958 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: Marapanim - Pa-Brasil | Período: 03/12/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731348
Portaria Nº 965 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: inhangapi - Pa-Brasil | Período: 20/12/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731363
Portaria Nº 963 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: igarapé-açú - Pa-Brasil | Período: 15/12/2021 | Nº de diárias: 
meia diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731360
Portaria Nº 964 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”

destino: São francisco do Pará - Pa-Brasil | Período: 17/12/2021 | Nº de 
diárias: meia diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731361
Portaria Nº 966 de diÁrias de 22/11/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ações de monitoramento dos Programas da atenção Pri-
mária em Saúde Bucal, com destaque para “Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico”
destino: São domingos do capim - Pa-Brasil | Período: 22/12/2021 | Nº 
de diárias: meia diária.
Servidor: francisco Valberto Paes rodrigues | cPf: 117.975.172-87 | Ma-
trícula: 5092531 | cargo: odontólogo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 731367
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021/4°crs/sesPa

ProcESSo PaE Nº 2021/294607
a diretora da SEcrETaria EXEcUTiVa dE ESTado dE SaÚdE PÚBli-
ca/4°crS/SESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no 
inciso Vi, do art.43, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 004/2021/4°crS/SESPa, do tipo Menor Preço por iTEM, destinado à 
aquisição de Material de Higiene e limpeza de uso comum, para atender 
as necessidades do 4° C.R.S/SESPA – CAPANEMA-PA, para atender as ne-
cessidades do 4° c.r.S/SESPa.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1 – N R PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI– CNPJ: 37.170.992/0001-05.
iTENS: 01,02,03,04,05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 no valor de r$ 54.090,10.
2- DISPROL – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI CNPJ: 
36.190.482/0001-37
iTENS: 09, 14, 24 e 25, no valor de r$ 4.825,40.
Valor ToTal PrEGÃo ElETrÔNico Nº 006/2020/4°crS/SESPa: r$ 
58.915,50 (cinquenta e oito mil, novecentos e quinze reais e cinquenta 
centavos);
ordenador de despesa:
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4°crS/SESPa

Protocolo: 731346

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 622 21 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: participar da “III Oficina sobre Elaboração da Prestação de Con-
tas do Exercício 2021”, reunir junto à SaGa para tratar assuntos de inte-
resse do 4crS, de cunho administrativo; reunir com a dVS para tratar das 
atividades a serem operacionalizadas na ação do dezembro Vermelho e 
reunir com equipe da cPl e compras.
Origem: Capanema/PA – Destino: Belém/PA.

Nome do Servidor Matrícula cargo
Patrícia de fatima lima da Silva 55589653-4 comissionado 

Eliane Pinheiro casseb 54187818-2 comissionado
andressa Nayarah de Sousa 57193961-1 ag. administrativo
dione dos Santos Gonçalves 5894997-1 ag. administrativo

No periodo de 08 a 09/11/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 623  21 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
participar da “III Oficina sobre Elaboração da Prestação de Contas do Exer-
cício 2021”, reunir junto à SaGa para tratar assuntos de interesse do 4crS, 
de cunho administrativo; reunir com a dVS para tratar das atividades a se-
rem operacionalizadas na ação do dezembro Vermelho e reunir com equipe 
da cPl e compras.
Origem: Capanema/PA – Destino: Belém/PA.

Nome do Servidor Matrícula  
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No periodo de 08 a 09/11/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
Protocolo: 731347
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Portaria Nº 611 19 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: monitorar as atividades do Programa Saúde do adolescente e 
Acompanhar e orientar os municípios frente ao novo modelo de financia-
mento da aPS através do Programa Previne Brasil e auxiliar as equipes 
quanto ao lançamento das informações no sistema.
Origem: Capanema/PA – Destino: Primavera, Quatipuru, Bonito e Tracua-
teua/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 odontóloga
Márcia cristina Sousa do rosário 6402964-1 ag. administrativa

No periodo de 08 a 12/12/2021.Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 612 19 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
monitorar as atividades do Programa Saúde do adolescente e acompanhar 
e orientar os municípios frente ao novo modelo de financiamento da APS 
através do Programa Previne Brasil e auxiliar as equipes quanto ao lança-
mento das informações no sistema.
Origem: Capanema/PA – Destino: Primavera, Quatipuru, Bonito e Tracua-
teua/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 08 a 12/12/2021.Quantidade 2,5 (duas e meia)
Protocolo: 731366

Portaria Nº 624 21 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos labo-
ratórios
laBoraTÓrio dE aNaliSE clÍNicaS dE BraGaNÇa, iNSTiTUTo
MÉdico dE BraGaNÇa-iMEB e clÍNica UlTraPrEVEN, referente ao mês
de setembro de 2021.
Origem: Capanema/PA – Destino: Bragança/PA.

Nome do Servidor Matrícula cargo
antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico

Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

No periodo de 08 a 10/11/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 731376
Portaria Nº 597 19 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: dar Suporte técnico em áreas com histórico de casos agressão 
em animais de Produção por morcegos se faz necessário realizar ações que 
fazem parte do planejamento estratégico de prevenção e controle da raiva, 
visando a manutenção da saúde humana.
Origem: Capanema/PA – Destino: Cachoeira do Piriá/PA.

Nome do Servidor Matrícula cargo
antônio Neves Medeiros dos Santos 0505099 ag. de Saúde Pública

francisco das chagas M Galvão 505018 ag. de Saúde Pública
itamar lima da Silva 108804-1 ag. de Portaria

No periodo de 08 a 12/11/2021.Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 598  19 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para dar 
Suporte técnico em áreas com histórico de casos agressão em animais de 
Produção por morcegos se faz necessário realizar ações que fazem parte 
do planejamento estratégico de prevenção e controle da raiva, visando a 
manutenção da saúde humana.
Origem: Capanema/PA – Destino: Cachoeira do Piriá/PA.

Nome do Servidor Matrícula  

ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

No periodo de 08 a 12/11/2021.Quantidade 4,5 (quatro e meia)
Protocolo: 731328

Portaria Nº 627 22 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hospi-
tais (Hospital Geral de Bragança e Hospital Santo antônio Maria Zaccaria) 
referente ao mês de outubro de 2021
Origem: Capanema/PA – Destino: Bragança/PA.

Nome do Servidor Matrícula cargo

redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

No periodo de 08 a 10/12/2021.Quantidade 1,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 628 22 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hospitais (Hospital 
Geral de Bragança e Hospital Santo antônio Maria Zaccaria) referente ao 
mês de outubro de 2021
Origem: Capanema/PA – Destino: Bragança/PA.

Nome do Servidor Matrícula  
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

No periodo de 08 a 10/12/2021.Quantidade 1,5 (duas e meia)
Protocolo: 731391

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 030/2021
aProVa o ProJETo dE iMPlaNTaÇÃo do SErViÇo dE aTENdiMENTo 
MÓVEl dE UrGÊNcia (SaMU 192), do MUNicÍPio dE SaNTa lUZia do 
Pará/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições 
e:
1. considerando a Portaria de consolidação nº 3/GM/MS (de 28/07/2017), 
que dispões sobre as redes de tenção à Saúde, as redes de serviços de 
Saúde e as redes e pesquisa em Saúde do SUS;
2. considerando a resolução 007/2021 (de 21/10/2021) do conselho Mu-
nicipal de Saúde de Santa luzia do Pará;
3. considerando o Parecer Técnico faVoráVEl da coordenação da crrU 
Nordeste /SaMU 192; e
4. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 18 de Novembro de 
2021.
rESolVE:
art. 1º - aprovar o Projeto de implantação do Serviço de atendimento 
Móvel de Urgência (SaMU 192), do município de Santa luzia do Pará/Pa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 19 de Novembro de 2021.
Patrícia de fátima lima da Silva Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa  Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio ca-
etés

Protocolo: 731648

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 066 de 17 de NoVeMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria N.º 55/20.11. 2000, 
publicado no Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
ViViaNE doS SaNToS ViaNa dE alMEida, cargo: Nutricionista, GEP: Es-
tatutário Comissionado – Classe, Lotada no 7º Centro Regional de Saúde, 
licença Prêmio, correspondente aos triênios de 16/06/2008 a 15/06/2011.
aUToriZar, que a servidora goze (01) um mês de licença Prêmio, no 
período de 20 / 12 / 2021 a 18 / 01 / 2022, no total de 30 (Trinta) dias. 
Matrícula n.º 5853966/2.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 731505

.

.

diÁria
.

Portaria N° 370 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: PoNTa dE PEdraS, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ lETicia PErEira da SilVa / 646.390.612-34
oBJETiVo: Minimizar dúvidas sobre os sistemas de informação relacio-
nados ao Programa de imunização e fortalecendo assim o trabalho das 
equipes de imunização dos municípios do 7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 371 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: PoNTa dE PEdraS, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
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/ fraNc frEiTaS fErNaNdES / 520.056.582-00
oBJETiVo: Minimizar dúvidas sobre os sistemas de informação relacio-
nados ao Programa de imunização e fortalecendo assim o trabalho das 
equipes de imunização dos municípios do 7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 372 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: PoNTa dE PEdraS, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ NaTalia corrÊa da coSTa / 969.244.202-06
oBJETiVo: Minimizar dúvidas sobre os sistemas de informação relacio-
nados ao Programa de imunização e fortalecendo assim o trabalho das 
equipes de imunização dos municípios do 7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 731486
Portaria N° 365 de 19 de NoVeMBro de 2021

NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SoUrE, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / rENaTo MarZaNo dE MoUra JUNior / 087.634.046-05
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aSSiM 
o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 366 de 19 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SalVaTErra, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / lUcÉlia dE SoUZa oliVEira  / 634.145.542-91
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 367 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SalVaTErra, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / roBErTa KEllY aMador raMoS  / 971.611.522-91
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 368 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57210055/1  / laYSE ViaNa fiGUEirEdo Garcia / 009.931.632-38
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 369 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: cHaVES, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / cHiNTHYa doS SaNToS SilVa / 840.176.942-68
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 373 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: afUá, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00000 / JErEMiaS aParEcido rESENdE dE SoUZa / 056.086.676-38
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 374 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: afUá, dESTiNo: BElÉM

PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / PaTrÍcia SaNToS QUarESMa / 084.674.096-65
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aSSiM 
o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 731493
Portaria N° 375 de 22 de NoVeMBro de 2021

NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SaNTa crUZ do ararÍ, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ NaYara criSTiNa aSSUNÇÃo alMEida / 927.140.802-00
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aSSiM 
o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 376 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SaNTa crUZ do ararÍ, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ JacKEliNE ViEira MaGalHÃES diaS / 024.045.222-48
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 377 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SaNTa crUZ do ararÍ, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ dENNYSE adElia dE SoUZa / 010.903.442-28
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aSSiM 
o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 378 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: cacHoEira do arari, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ EliZaBETHE fraNco da GaMa / 020.774.762-81
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 379 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: cacHoEira do arari, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ THaiS calaNdriNi dE aZEVEdo MUriBEca / 012.892.402-05
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 731644
Portaria N° 383 de 22 de NoVeMBro de 2021

NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: MUaNá, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ MarcUS NEUillY dE alMEida rodriGUES / 016.358.342-01
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 384 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: MUaNá, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ MEriaNE da SilVa PirES / 939.332.662-20
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 731714
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Portaria N° 380 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / aZariaS fariaS dE MaToS  / 550.742.512-49
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 382 de 22 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / liliaN da SilVa BarrETo  / 015.530.872-67
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 731749
Portaria N° 381 de 22 de NoVeMBro de 2021

NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: dE 29/11/2021 a 01/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ SaMara SUEllEN lEÃo coSTa / 001.168.292-22
oBJETiVo: MiNiMiZar dÚVidaS SoBrE oS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo 
rElacioNadoS ao ProGraMa dE iMUNiZaÇÃo E forTalEcENdo aS-
SiM o TraBalHo daS EQUiPES dE iMUNiZaÇÃo doS MUNicÍPioS do 
7ºcrS.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 731820

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 277 de 22 de NoVeMBro de 2021
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de 
Fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 
de fevereiro de 2021.
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;
rESolVE:
dESiGNar os servidores MaNoEl aNTÔNio GoMES SaNcHES, agente 
administrativo, Matrícula n° 54194076-1 e PaUlo EGildo PriMaVEra 
PiNTo, Técnico de Enfermagem, Matricula nº 5900919/1, para a fun-
ção de fiscais do contrato nº 001/2019/8ºcrS/SESPa/Breves; Proces-
so nº 401591/2019 - Termo aditivo 2, período de vigência do contrato 
30/11/2021 a 27/02/2022, firmado com a empresa F. O. NOBRE - CNPJ nº 
10.957.385/0001-33, cujo objeto é a Prestação de Serviço de fornecimen-
to de Bilhetes de Passagens fluviais (rede, cama e Poltrona), para atender 
as demandas do 8º centro regional de Saúde/SESPa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES

Portaria Nº. 285/2021-ccG
Protocolo: 731538

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 2
coNtrato N.º 001/2019/8ºcrs/sesPa/BreVes

ProcESSo Nº 2019/401591
PrEGÃo ElETrÔNico N.º 001/2019/8ºcrS/SESPa/BrEVES
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da 
vigência do contrato supramencionado, pelo período de mais 90 (noventa) 
dias, contados do seu vencimento e o acréscimo do valor, correspondente 
ao percentual de 25% do contrato inicial, com base no art. 65 § 1º da lei 
8.666/93, cujo objeto aquisição de bilhetes de passagens fluviais (Rede, 
cama e Poltrona) para o deslocamento de servi- dores do 8º crS/SESPa e 
usuários do SUS/PTfd sob jurisdição do 8ºcrS.
data assinatura: 19/11/2021
Vigência: 30/11/2021 a 27/02/2022.

doTaÇÃo orÇaMENTária
fonte: 0103000000 e 0149001435
Programa de Trabalho: 908290 e 8302
Elemento de despesa: 339033
CONTRATADO: F. O. NOBRE – CNPJ nº 10.957.385/0001-33
ENdErEÇo: rua dom Pedro i, 52, em Breves Estado do Pará - cEP: 
68.800-000.
ordENadora: aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora Geral do 8º crS/SESPa

Portaria Nº 285/2021-ccG
Protocolo: 731536

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº374 de 16 de NoVeMBro de 2021

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: Prestar assessoria técnica imediata conforme Plano integrado 
de Ações de Prevenção e Controle da Malária/2021 – Coordenação Estadual 
Endemias/dcE/SESPa, coordenação Estadual Malária/dcE/SESPa, coor-
denação regional Malária/9crS/SESPa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Jacareacanga/ PA – Brasil
Período:06/12/2021 a 20/12/2021 N° de diária: 14,5 (catorze diárias e 
meia)
Servidores:
Josiel Santana Santos de Sousa
cPf:157.782.232-34
Matrícula:1088272
cargo: agente de Saúde Pública
antônio lincoln Maia
cPf: 205.520.682-68
Matrícula: 504297
cargo: Guarda de Endemias
Erivan da Silva dias
cPf: 195.773.112-53
Matrícula: 0505337
cargo: agente de saúde
ordenador interino: Eraldo Guilherme dos Santos Sá.

Protocolo: 731461

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata do contrato N.º 08/2021 – 10º crs/sesPa de 27 de setem-
bro de 2021, publicado no doE n.º 34.728 de 07/10/2021.
onde se lê:  contrato n.º 16/2021.
Leia-se: contrato n.º 08/2021.
onde se lê:  cotação Eletrônica n.º 2021/770294.
Leia-se: cotação eletrônica n.º 2021/986554
ordenador:
Waldecir aranha Maia
ordenador de despesa 10° crS/SESPa

Protocolo: 731830

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

 Portaria Nº 98 de 26 de oUtUBro de 2021
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
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oBJETiVo: fazer avaliação das metas quanti-qualitativas dos contratos as-
sistenciais celebrados entre SESPa e as instituições Hospital São José, e 
clinica Monte Sinai, ambos do município de rondon do Pará. E elaboração 
do relatório referente ao mês de Setembro de 2021.
 Município: Marabá/ rondon do Pará
 PEriodo 26 a 30 /10/ 2021
  Nº dE diariaS: 4/5 (Quatro diárias e Meias)
 

SErVidor carGo MaTricUla
Eleny rodrigues Guimaraes auxiliar de informática de Saúde 5113130/1

roezer Bandeira lobo odontólogo 1135
  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 731470
Portaria Nº 114 de 18 de NoVeMBro de 2021

 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: Participar do monitoramento e assessoramento dos referidos 
programas ( Nutrição/ PSE/ Saúde do adolescente / ESf/)
 Município: Marabá/ Parauapebas/canaã dos carajás
 PEriodo 22 a 26/11/ 2021
  Nº dE diariaS: 4/5 (Quatro diárias e Meias)
 

SErVidor carGo MaTricUla
Taciana Miranda ribeiro da Silva agente de artes Pratica 57206550/1

  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 731388
Portaria Nº 116 de 19 de NoVeMBro de 2021

 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: fazer avaliação das metas quanti-qualitativas dos contratos as-
sistenciais celebrados entre a SESPa e as instituições Hospital São José e 
clinica Monte Sinai, ambos do município de rondon do Pará e Elaboração 
do relatório, referente ao mês de oUTUBro de 2021.
 Município: Marabá/ rondon do Pará
 PEriodo 23 a 26 /11/ 2021
  Nº dE diariaS: 3/5 (Três diárias e Meias)
 

SErVidor carGo MaTricUla

Eleny rodrigues Guimaraes auxiliar de informática em  Saúde 5113130/1

roezer Bandeira lobo odontólogo 1135
  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 731488
 Portaria Nº 104 de 05 de NoVeMBro de 2021

 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: realizar busca ativa de óbito, pois o município encontra-se na 
lista de bloqueio com irregularidade na informação no sistema de morta-
lidade.
 Município: Marabá/ itupiranga
 PEriodo 09 a 12/11/2021
  Nº dE diariaS: 3/5 (Três diárias e Meias)
 

SErVidor carGo MaTricUla

Milton carlos carvalho Nazaré Enfermeiro 57197520/1

Kauane da Silva Parente agente administrativo 5942506/1

raimundo alves cavalcante Motorista 1087137
  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 731509
 Portaria Nº 113 de 18 de NoVeMBro de 2021

 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: Buscar medicação da farmácia especializada, a serviço do 
11º crS/SESPa
 Município: Marabá/ Belém
 PEriodo 31/10/2021 a 01/11/2021
  Nº dE diariaS: 1/5 (uma diária e Méia)

SErVidor carGo MaTricUla

raimundo alves cavalcante Motorista 1087137
  
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 731560

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 395 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coord. reg. do Núcleo de Planeja-
mento) matrícula – 5913119-1;
objetivo: de apoiar as ações do conselho municipal de saúde na participa-
ção da 8ª conferência municipal de saúde de que realizar-se-á nos dias 28 
e 29 de outubro de 2021, tendo como tema :PriciPÍoS E dirETriZES do 
SUS: Estratégia de reorganização na rede de atenção à saúde. 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará no período de 28 a 30/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 398 de 19 de oUtUBro de 2021
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio) matrícula 
– 5900470-1
objetivo: realizar abastecimento e inventário de imunobiológicos e insu-
mos na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 
03 a 05/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 399 de 19 de oUtUBro de 2021
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS) matrícula 
– 57190531-1;
objetivo: de realizar visita técnica para monitoramento e acompanhamen-
to das ouvidorias do SUS implantadas nos municípios jurisdicionados ao 
13ºcrS/SESPa  2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para limoeiro do ajuru no período de 03 a 
05/11/2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 400 de 19 de oUtUBro de 2021
Nome: arialdo João Sanches de oliveira (Técnico em ViSa) matrícula 
–5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior (Apoio Técnico em VISA) ma-
tricula – 5108454-1; José Maria Piteira de Carvalho (Motorista) matrícula 
– 5108411-2;
 Objetivo: Para realizar ação de 2ª monitoramento, avaliação e fortalecimento 
da gestão em ViSa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para Baião, no período de 03 a 06/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 401 de 19 de oUtUBro de 2021
Nome: Benedito Jailson dornelas da Veiga (Supervisor regional de chagas) 
matrícula – 57206125-1; Paulo dos Prazeres Rodrigues (Ag. de Controle de 
Endemias) matrícula – 57206619-1; Alonso Lopes dos Santos (Motorista) 
matrícula – 57205455-1;
objetivo: realizar Supervisão e Monitoramento das atividades de doença 
de chagas realizado pela SMS. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período 
de 03 a 06/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 402 de 19 de oUtUBro de 2021
Nome: Mairley Albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
objetivo: aprimorar a junto a coordenação municipal da vigilância em saú-
de a qualidade da classificação da causa básica de óbito no sistema de 
informação sobre mortalidade (SiM).  3,5 (três e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará no 
período de 03 a 06/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 403 de 19 de oUtUBro de 2021
Nome: carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506,
objetivo: Monitoramento dos serviços existentes na raPS e das atividades 
realizadas para a ampliação dessa rede de saúde, nos municípios, garan-
tindo a prestação de serviços de saúde mental de acordo com a legislação 
vigente. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do mu-
nicípio de cametá para Mocajuba, no período de 03 a 06/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 405 de 25 de oUtUBro de 2021
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (apoio Técnico administrativo) matrícula 
– 5913119-1; Antônia Denize Cardoso Damasceno (Apoio Técnico Adminis-
trativo) matrícula – 57190531-1; João Elias Sassim da Silva (Presidente da 
CIR) matrícula – 5930010-2; Vicente Filho Assunção da Cruz (Apoio Técnico 
Administrativo) matrícula – 57233230-1; Francisca Solange Alencar dos San-
tos (coordenação regional da atenção Básica) matrícula 5108420-014;
objetivo: organizar, realizar e/ou participar das reuniões ordinárias da 
ciES e cir da região de Saúde Tocantins do mês de Novembro/201. 3,5 
(três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para Belém, no período de 08 a 11/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 406 de 25 de oUtUBro de 2021
Nome: Mairley Albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-
4; Francidalva Fernandes Barra (Chefe da Divisão Técnica), matrícula – 
5948121-1; Alonso Lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1;
objetivo: realizar monitoramento e avaliação dos indicadores de tubercu-
lose referente ao 1º e 2º quadrimestre e andamento do 3º quadrimestre. 
4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para Baião e Mocajuba, no período de 08 a 12/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
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Portaria Nº 407 de 25 de oUtUBro de 2021
Nome: Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias) ma-
trícula – 57206619-1; José Maria Piteira de Carvalho (Motorista) matrícula 
– 5108411-2
objetivo: Buscar Mild S impregnados com inseticida e teste rápido para 
malária para serem distribuídos aos municípios de jurisdição do 13º crS.  
2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município 
de cametá para Belém, no período de 08 a 10/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 408 de 25 de oUtUBro de 2021
Nome: Paulo Santos Guimarães Junior (Sup. regional de Zoonoses) ma-
tricula – 5108454-1;
objetivo: realizar supervisão das atividades de campanha de vacinação de 
cães e gatos 2021. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para Baião, no período de 08 a 10/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 409 de 25 de oUtUBro de 2021
Nome: Shirle Pontes de Freitas (Chefe de Divisão) matrícula – 5948119-
1; Fabiane Tocantins Souza dos Santos (Assistente Social) matrícula – 
57205402-2;
objetivo: realizar monitoramento da operacionalização do sistema de re-
gulação/SiSrEG e sistema do cartão Nacional de Saúde (cadWEB). 2,5 
(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará, no período de 08 a 10/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 410 de 25 de oUtUBro de 2021
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) matrícula 
– 57207637-1;
objetivo: Supervisionar e avaliar o programa nacional do controle da den-
gue-PNcd, bem como realização de visitas diretas e indiretas. 3,5 (três e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Mocajuba, no período de 09 a 12/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 411 de 25 de oUtUBro de 2021
Nome: carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506,
objetivo: Monitoramento dos serviços existentes na raPS e das atividades 
realizadas para a ampliação dessa rede da saúde, nos município, garan-
tindo a prestação de serviços de saúde mental de acordo com a legislação 
vigente. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para Baião, no período de 09 a 12/11/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 412 de 25 de oUtUBro de 2021
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícu-
la – 6029570-2; Elielson Junior Mota Corrêa (Ag. Portaria), matrícula – 
5913127-1;
objetivo: de vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento 
de passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Limoeiro/Belém/
limoeiro e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto para serviço de 
fornecimento de passagem fluvial para o PTFD. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro do 
ajuru, no período de 10 a 12/11/2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Protocolo: 731740
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 806/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, rodriGo da SilVa PiNTo, ma-
trícula n° 54181018/2, enfermeiro e no seu impedimento, MariNETE do 
SCORRO BRITO LIMA, matrícula nº 661, bacharel em geografia, ambos 
lotados na Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF do Hospital Ophir 
Loyola, para a função de Fiscais do Contrato nº 160/2021, firmado com a 
empresa BriUTE coMÉrcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoSPiTa-
larES lTda, cujo objeto é aquisição de Bolsas coletoras e adjuvantes de 
proteção de segurança para estomizados, para atender o serviço à pessoa 
com estomia, no que tange a necessidade do Hospital ophir loyola, pelo 
período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/1051192.
diretor Geral JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa

Protocolo: 731375

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do reconhecimento de despesa em dea, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.769 de 18/11/2021 – Protocolo: 729382
Justificativa: equívoco na digitação do nome do diretor geral em exercício
oNde LÊ:
JoEl MoNTEiro dE JESUS
Leia-se:
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hospital  ophir loyola em exercício:

Protocolo: 731707
errata de PUBLicaÇÃo

errata de Publicação do reconhecimento de despesa, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.769 de 18/11/2021 – Protocolo: 729416
Justificativa: equívoco na digitação do nome do diretor geral em exercício
oNde LÊ:
JoEl MoNTEiro dE JESUS
Leia-se:
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hospital  ophir loyola em exercício:

Protocolo: 731695
errata de PUBLicaÇÃo

errata de Publicação do reconhecimento de despesa, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.769 de 18/11/2021 – Protocolo: 729881
Justificativa: equívoco na digitação do nome do diretor geral em exercício
oNde LÊ:
JoEl MoNTEiro dE JESUS
Leia-se:
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hospital  ophir loyola em exercício:

Protocolo: 731683
errata de PUBLicaÇÃo

errata de Publicação do 1º termo aditivo do contrato administrativo 
n.º 091/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.762 de 
11/11/2021 – Protocolo: 726703
Justificativa: equívoco na digitação do número do contrato
oNde LÊ:
1º Termo aditivo do contrato administrativo n.º 091/2019
Leia-se:
1º Termo aditivo do contrato administrativo n.º 077/2020
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 731640

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 160/2021-HoL
objeto: aquisição de Bolsas coletoras e adjuvantes de proteção de segu-
rança para estomizados, para atender o serviço à pessoa com estomia.
Valor Global: r$ 414.990,00 (quatrocentos e quatorze mil, novecentos e 
noventa reais).
data assinatura: 22/11/2021
Vigência: 22/11/2021 até 21/11/2022.
Pregão nº 049/2021/SESPa - Processo nº 2021/1051192
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: BriUTE coMÉrcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoS-
PiTalarES lTda, estabelecida na Trav. Magno de araújo, 473-a, bairro 
do Telégrafo, Belém/Pa, cEP: 66113-055, fone: (91) 3349-9917 / (91) 
3349-9918, E-mail: briute@briute.com.br , inscrita no cNPJ sob o nº 
00.890.752/0001-75.
ordenador: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa

Protocolo: 731364

.

.

oUtras MatÉrias
.

recoNHeciMeNto de desPesa
interessado: HoSPiTal oPHir loYola (PaE)
Processo nº 2021/420748
Valor: r$ 5.402,43
Justificativa: O valor de R$ 5.402,43 (cinco mil, quatrocentos e dois reais 
e quarenta e três centavos), para pagamento de verbas rescisórias da ex-
servidora MarcEliNa doS aNJoS SilVa BaraTa, referente aos meses de 
janeiro e fevereiro/2021, conforme descriminado abaixo:
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.11. fonte: 0103. ação: 
231696 – R$ 4.729,89
dotação orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.16. fonte: 0103. ação: 
231696 – R$ 265,31
dotação orçamentária: 10.331.1297.8311.3390.46. fonte: 0103. ação: 
231690– R$ 407,23
ordenador de despesa: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa

Protocolo: 731314
Portaria Nº 813/2021 – 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.
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coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/1256152;
r E S o l V E:
 autorizar o afastamento da servidora PaTricia doS SaNToS SoUZa, 
ocupante da função farmacêutico, matricula nº 54185908/1, a contar de 
04/11/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de raiMUNdo BarToloMEU PErEira dE SoUZa (Pai) sem prejuízo de 
sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 19 de novembro de 2021.
 Joao dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol Em Exercício

Protocolo: 731661
..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1033/2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço públi-
co, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou proces-
so administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2018/297251 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de inassiduidade habitual, infração capitulada 
no artigo 190, iii, da lei n.º 5.810/94, e praticada, em tese, pelo servidor 
K.N.H.. Matrícula nº 57193864/1.
rESolVE:
i - determinar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo nº 2018/297251 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de inassiduidade habitual, infração ca-
pitulada no artigo 190, iii, da lei n.º 5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo disci-
plinar os servidores, aNdrÉa MorEira da rocHa, Enfermeira, Matrícula 
n.º 57174905/1 e EdNa criSTiNa ViEira coNcEiÇÃo, Enfermeira, Matrí-
cula n.° 57174890/1 para, sob a presidência do primeiro, dar seguimento 
ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste instrumento, para apresentação do relatório, com possibilida-
de de prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 731409
Portaria Nº 1104/2021 – cPad/GaBP/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o teor da PorTaria Nº 980/2021 - GaBP/fScMP, de 03 de 
novembro de 2021, publicada no doE Nº 34.759, de 08 de novembro de 
2021-cPad/PrES/fScMP, que instaurou Processo administrativo disciplinar 
nº 2019/118477, para apurar suposto caso de acúmulo ilegal de cargos;
coNSidEraNdo termo de revelia e o teor do memo 234/2021- GaBP/fS-
cMP;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora, Sra. aNa claÚdia SaNToS KEUffEr , assisten-
te administrativo , Matrícula n.º 57197891/1, lotada no Setor assessoria 
Jurídica , para, sem prejuízo de suas demais funções, exercer o encargo 
de defensor dativo da servidora indiciada, Sra. líria ruiz lira, matrícula 
funcional nº 5851092/2, Técnica de laboratório, nos autos do Processo ad-
ministrativo disciplinar acima referenciado;
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 731447

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e BreNda LiMa de 
MeLo, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/305164, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: assistente administrativo.
admissão: 17/11/2021.
Vigência contratual: 17/11/2021 à 15/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém – PA, 17 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 731487

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 731080, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.772 de 22/11/2021

oNde se LÊ: PaE Nº 2021/672646.
Leia-se: PaE Nº 2020/672646.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 731327

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 4
coNtrato Nº 316/2017

data assinatura: 22/11/2021
E - protocolo nº 2017/408791
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do prazo 
contratual estabelecido no contrato supramencionado, pelo período com-
preendido entre 23/11/2021 e 22/11/2022, bem como o reajuste de valor 
conforme a variação do índice iPca no percentual de 5%, conforme soli-
citação via Memo. nº 119/2021-CEQP (às fls. 272-277), consoante dispõe 
respectivamente o artigo 57, inciso ii, e artigo 55, inciso iii, ambos da lei 
federal n.º 8.666/93.
contratada: BlB ElETrÔNica lTda, cNPJ nº 04.220.505/0001-12
Endereço: rua domingos Marreiros, 738, Umarizal, Belém/Pa, cEP: 
66035-210, Telefone: (91) 3224-9800
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScM

Protocolo: 731778

diÁria
.

Portaria Nº 1109/2021 – caPe/GP/FscMP, 
de 19 de NoVeMBro de 2021.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/1304500;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar a São Paulo/SP, no pe-
ríodo de 18/11/2021 a 20/11/2021, a fim de realizar Benchmarking no 
Hospital Público dr. Moysés deustsch;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes duas diárias e meia 
ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
lUiZ fErNaNdo dE caSTro rodriGUES
cPf: 763.130.852-72
carGo: GErENTE
loTaÇÃo: GErÊNcia dE SUPriMENToS
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 19 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 731741

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1008/2021 – GesP/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
r E S o l V E:
i-TorNar SEM EfEiTo, Errata do Extrato de contrato Temporário, publica-
do no doE nº 34.739, de 19/10/2021, referente à caroliNa MESSEdEr 
ZaHlUTH, cargo Psicólogo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 03 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 731466

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01999

Valor: r$17.340,00
data: 17/11/2021
objeto: aquisição aQUiSiÇÃo EMErGENcial - fárMacoS fracaSSadoS 
e/ou dESErToS No PrEGÃo 43.2021
PaE nº 2021/1309679, dispensa de licitação nº 170/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática:10302150782880000 ; fonte de recurso: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000;
coNTraTada: rocHa E rocHa diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPi-
Talar; cNPJ/Mf: 36.850.210/0001-16 ENdErEÇo: cidade Nova, TV WE 
66 nº 612, ananindeua /Pa, cEP: 67.140-658, TElEfoNE: (91) 3231-1400
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 731678
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne02004

Valor: r$35.550,00
data: 17/11/2021
objeto: aquisição MaTErial dE coNSUMo (fracoS, drENoS, ToUca, 
EQUiPo, cal Sodada, colETor)
PaE nº 2021/1310361, dispensa de licitação nºº 173/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática:10302150782880000; fonte de recurso: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000;
coNTraTada: diSTriBUidora aNaNiNfarMa lTda; cNPJ/Mf: 
40.110.849/0001-32 ENdErEÇo: rua da castanheira, nº 3B-Térreo, curu-
çambá, ananindeua/Pa, cEP: 67.146-168 TElEfoNE: (91) 9283-3350
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 731679
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne02003
Valor: r$936,00
data: 17/11/2021
objeto: aquisição de MaTErial dE coNSUMo (fracoS, drENoS, ToUca, 
EQUiPo, cal Sodada, colETor
PaE nº 2021/1310307, dispensa de licitação nº 169/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática:10302150782880000; fonte de recurso: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000;
coNTraTada: alfaMEd coMErcial EirEli; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-
80 ENdErEÇo: av. Marques de Herval, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.087-
320
TElEfoNE: (91)3277-2744 (91)3276-8395 - (91)3276-8395
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 731672
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne02000
Valor: r$3.819,00
data: 17/11/2021
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial - fárMacoS fracaSSadoS e/ou dE-
SErToS No PrEGÃo 43.2021
PaE nº2021/1309226, dispensa de licitação nº 170/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática:10302150782880000; fonte de recurso: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000;
coNTraTada: alfaMEd coMErcial EirEli; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-
80
ENdErEÇo: av. Marques de Herval, Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.087-320
TElEfoNE: (91)3277-2744 (91)3276-8395 - (91)3276-8395
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 731673
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne02001
Valor: r$6.575,00
data: 17/11/2021
objeto: aquisição aQUiSiÇÃo EMErGENcial - fárMacoS fracaSSadoS 
e/ou dESErToS No PrEGÃo 43.2021
PaE nº 2021/1309712, dispensa de licitação nº 170/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática:10302150782880000; fonte de recurso: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000;
coNTraTada: M.M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES lTda; cNPJ/
Mf: 05.109.384/0001-07 ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro KM 23 
nº1331, agulha/icoaraci, Belém/Pa, cEP: 66.811- 000 TElEfoNE: (91) 
2272-700 Valor: r$6.575,00
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 731675

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 980/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
criSTiNa Socorro M doS SaNToS assist. Social/GElES 541953231
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2200,00
10122129783380000  269  339036 1800,00
observação:  Nº do Processo: 2021/1246474 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 731527

diÁria
.

Portaria Nº 976 de 19 de NoVeMBro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1280542/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de TaNSPorTar BolSaS dE SaNGUE Para o MUNiciPio dE TUcU-
rUÍ/Pa No PErÍodo dE 09 a 10/11/2021.
MarcoS dE JESUS MiraNda dE oliVEira, cPf: 454951732-87, Motoris-
ta/cHr-MaB, MaT.: 58837332, 1,5 diarias..
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  Novembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 731491
Portaria Nº 979 de 19 de NoVeMBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1268538/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE doa-
dorES No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa nos dias 09  e 10/11/2021.
aNa lÚcia TErroSo dE liMa, cPf: 879395927-34, Tec. de Enferm./GE-
cod, MaT.: 57226327, 0,5 diaria, 09/11, criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 
851074112-15, Téc. em Enf./GEcod, MaT.: 5854296, 1,0 diaria, 09 e 10/11, 
daiZE dE SoUZa BoTElHo, cPf: 734242002-63, Tec. de Enfermagem/
GEcad, MaT.: 5943981, 1,0 diaria, 09 e 10/11, SaNdra Maria MarQUES 
MarTiNS, cPf: 399550442-68, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 571746441, 1,5 
diaria, 09 e 10/11 e , SaNdra dE faTiMa fErrEira doS SaNToS, cPf: 
723077302-49, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5955483, 0,5 diaria 10/11.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  Novembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 731511
Portaria Nº 981 de 22 de NoVeMBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1303347/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE doado-
rES No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no dia 17/11/2021.
criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 851074112-15, Téc. em Enf./GEcod, 
MaT.: 5854296, 0,5, daiZE dE SoUZa BoTElHo, cPf: 734242002-63, 
Tec. de Enfermagem/GEcad, MaT.: 5943981, 0,5 diaria, PaScoal MElo 
MalcHEr JUNior, cPf: 742334752-34, Téc. de Enferm./GEcod, MaT.: 
5957182, 0,5 diaria, SaNdra dE faTiMa fErrEira doS SaNToS, cPf: 
723077302-49, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5955483, 0,5 diaria e SaNdra 
Maria MarQUES MarTiNS, cPf: 399550442-68, Téc. Enferm./GEcod, 
MaT.: 571746441, 0,5 diaria
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  22 de  Novembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 731513
Portaria Nº 978 de 19 de NoVeMBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1300594/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE NoS MUNiciPioS dE MariTUBa/Pa E 
aNaNiNdEUa/Pa nos dias 17 e 30/11/2021.
carloS aUGUSTo cUNHa liMa, cPf: 750343442-20, ag. art. Praticas/
coloG, MaT.: 572263471, 0,5 diaria, 17/11 e JoSE riBaMar SaNToS 
rodriGUES, cPf: 186672952-72, Servente/GElES, MaT.: 70001701, 0,5 
diaria, 30/11.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  Novembro  de  2021.
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 731503
Portaria Nº 977 de 19 de NoVeMBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº  1296722/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo rEaliZar ViSToria TÉcNica NoS MUNicÍPioS dE aNa-
NiNdEUa/Pa E SaNTa BarBara/Pa No dia 12/11/2021.
SilVia frEirE ESTEVES, cPf: 443032032-20, Enferm./GETrd, MaT.: 
58982062, 0,0 diaria
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 19 de  Novembro de 2021.
  PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 731497
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Portaria Nº 914 de 04 de NoVeMBro  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº  1221139/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar daS caMPaNHaS EXTErNaS dE caPTa-
cÃo dE caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNicÍPio dE aNa-
NiNdEUa/Pa nos dias 09, 10 e 13/11/2021.
iZaEl cUNHa dE liMa, cPf:751657332-15, ag. admin./GETrd, MaT.: 
5418833691, 0,5 diária, 09/11, JEaNE SHirlEY dE SoUZa XaViEr, cPf: 
424404402-72, ag. admin./GETrd, MaT.: 5937335, 0,5 diaria, 09/11, JE-
ffErSoN GoMES dE oliVEira, cPf: 023682292-64, ag. admin./GETrd, 
MaT.: 5932646, 0,5 diaria, 09/11, criSTiaNE caSTElo BraNco NUNES 
dE SoUZa, cPf: 414948492-91, Enferm./GETrd, MaT. 58503123, 0,5 
diaria, 09/11, cYNara foNSEca SalVador, cPf: 587434992-87, Enfer-
maira/GETrd, MaT.: 57233223, 0,5 diaria. 09/11 , lUcaS MENdoNÇa dE 
araUJo BEllESi, cPf: 930577842-91, Médico/GETrd, MaT.: 5941318, 
1,5 diaria, 09/11 , MardEN craVo dE oliVEira, cPf: 003074462-80, 
Médico/GETrd, MaT.: 54230977, 0,5, 09/11 , roSaNa SilVa PiNTo, cPf: 
844053332-20, ag. admin./GETrd, MaT.:5951269, 0,5 diaria,10/11 , 
SErGio Marcio dE aNdradE SardiNHa, cPf: 423706392-53, ag. ad-
min./GETrd, MaT.: 57294380, 1,0 diaria,10 e 13/11 , MarloN BraYaN 
SoZiNHo dE PaUla, cPf: 023519482-46, ag. admin./GETrd, MaT.: 
8401206, 0,5 diaria, 10/11, raiMUNdo EdSoN doS SaNToS MENdES, 
cPf: 588796252-68, ag. admin./GETrd, MaT.: 541880891, 0,5 diaria, 
10/11, clEYSE JENNifEr alVES dE SoUZa, cPf: 747292922-00, En-
ferm../GETrd, MaT.: 5961211, 0,5 diaria, 10/11, Maria dE NaZarÉ da 
SilVaBraGa, cPf: 289566208-81, Enf./GETrd, MaT.: 87174894, 0,5 dia-
ria,10/11, Maria ElEoNora da SilVa MElo, cPf: 410018002-06, Médi-
ca/GETrd, MaT.: 054186119, 0,5 diaria, 10/11, SilVia caValcaNTE do 
NaSciMENTo, cPf: 480585302-63, Médica/GETrd, MaT.: 5912872,, 0,5 
diaria, 10/11, alESaNdra fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 597222402-
00, aux. inf./GETrd, MaT.: 58842411, 0,5 diaria, 13/11, SHEila MEli-
Sa PiNHEiro dE aGUiar, cPf: 426574582-20, Médica/GETrd, MaT.: 
52344252, 0,5 diaria, 13/11 e criSTiaNo cESar dE BriTo, cPf: 
836933941-72, Enferm./GETrd, MaT.: 5958122, 05 diaria, 13/11.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 04 de  Novembro de 2021.
  PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 731564
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

errata
.

No doe N° 34.772 de 22/11/2021, QUe PUBLicoU o NÚMero 
de ProtocoLo: 731090

oNde se LÊ:
dispensa nº 159/2021
Valor r$ 66.285,00 (SESSENTa E SEiS Mil dUZENToS E oiTENTa E ciN-
co 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.
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
Leia-se:
dispensa nº 160/2021
Valor r$ 29.660,00 (ViNTE E NoVE Mil SEiScENToS E SESSENTa 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.
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: 731326
errata

No doe N° 34.772 de 22/11/2021, QUe PUBLicoU o NÚMero 
de ProtocoLo: 731088

oNde se LÊ:
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.
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Leia-se:
dispensa nº 159/2021
Valor r$ 35.230,00 (TriNTa E ciNco Mil dUZNEToS E TriNTa 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.
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 731324

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
 ProcESSo N° 2021/336679
  acolho a fundamentação da manifestação jurídica constante no seq. 27, 
após interposição de recurso administrativo pela emprese M. M. loBaTo 
coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda, contra aplicação da penalidade de 
adVErTÊNcia, por meio da Portaria n° 463 de 16 de agosto de 2021, pu-
blicada no doE/Pa n° 34.672 de 17 de agosto de 2021, e decido:
1 – MANTER a penalidade de advertência supramencionada, com fulcro no 
art. 87, inciso i da lei n° 8.666/93; e,
2 – ENCAMINHAR os autos à GEAF/SECONC para notificação da empresa 
acerca da decisão e posterior registro da penalidade junto ao Sicaf.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Belém, 17 de março de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 731638

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria coLetiVa 118/2021-GaB/Hrc
caMetÁ, 22/11/2021.

a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da PORTARIA Nº 704/2021 – CCG de 06 de maio de 2021, 
Publicado no doE nº 34.576.........
 rESolVE:
1. dESiGNar, os servidores PaUlo MarcElo PrESTES arNaUd, Matrícula 
nº 57205460-1, JaNdErSoN dE SoUSa Gaia, Matrícula nº 73503943-1 e 
lUiZ VicENTE PErEira coElHo, Matrícula nº 8400427-4, para comporem 
a comissão de avaliação e inventário patrimonial, com o objetivo de cons-
tatar o estado de inservibilidade dos bens patrimoniais e seu quantitativo 
deste Hospital regional de cametá e emitir laudo de avaliação de bens 
móveis, através do SiSPaT WEB.
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE
EliZETE carValHo da VEiGa
diretora do Hospital regional de cametá

Portaria coLetiVa 119/2021-GaB/Hrc
caMetÁ, 22/11/2021.

a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da PORTARIA Nº 704/2021 – CCG de 06 de maio de 2021, 
Publicado no doE nº 34.576.....
 rESolVE:
1. dESiGNar, os servidores adÃo VUlcÃo MoraES, Matrícula nº 
57233204-1, lUiS carloS da SilVa NUNES, Matrícula nº 57234463-1 e 
aMÍlcar caSTro doS SaNToS, Matrícula nº 54193793-1, para compo-
rem a comissão de avaliação e inventário de bens de consumo, existente 
no almoxarifado com o objetivo de constatar o devido armazenamento, 
quantidade e especificação dos produtos para conferir com o relatório de 
inventário do sistema de material e serviços – (SIMAS) deste Hospital Re-
gional de cametá.
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE
EliZETE carValHo da VEiGa
diretora do Hospital regional de cametá

Protocolo: 731404

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria iNterNa Nº 098/2021-Hrs de 22 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-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o decreto n° 2.002 de 19 de novembro de 2021, capitulo 
V, art.21.
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CONSIDERANDO o encerramento do exercício financeiro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para compor a coMiSSÃo 
dE iNVENTário doS BENS dE coNSUMo EXiSTENTES No alMoXarifa-
do do Hospital regional de Salinópolis/SESPa, conforme art. 21 do decre-
to n° 403 de 21 de novembro de 2019.
• Luis Otávio Alves Neves (Presidente) Matricula 5471648-3
• Antonio João de Borges Correa (suplente) Matricula 57232503-1
• Elizabeth Benassuli Lima (Membro) Matricula 57191330-1
Publique-Se, registre-Se E cumpra-Se.
Salinópolis, 22 de novembro de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loYola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 731480
Portaria iNterNa Nº 098/2021-Hrs de 22 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-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o decreto n° 2.002 de 19 de novembro de 2021, capitulo 
V, art.21.
CONSIDERANDO o encerramento do exercício financeiro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para compor a coMiSSÃo 
dE iNVENTário doS BENS dE coNSUMo EXiSTENTES No alMoXarifa-
do do Hospital regional de Salinópolis/SESPa, conforme art. 21 do decre-
to n° 403 de 21 de novembro de 2019.
• Luis Otávio Alves Neves (Presidente) Matricula 5471648-3
• Antonio João de Borges Correa (suplente) Matricula 57232503-1
• Elizabeth Benassuli Lima (Membro) Matricula 57191330-1
Publique-Se, registre-Se E cumpra-Se.
Salinópolis, 22 de novembro de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loYola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 731474

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria Nº 349 de 12 de NoVeMBro de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.781 de 15.01.2019;
resolve:
EXclUir na Portaria coletiva nº 313 de 20.10.2021, publicada no doE nº 
34.746 de 25.10.2021, que concedeu férias regulamentares a servidora 
Maria oliVia BarBoSa dE liMa, id. funcional nº 3274691/1, ocupante 
do cargo de Engenheiro civil.

Portaria N° 350 de 12 de NoVeMBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doE nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 da 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
considerando os termos do processo nº 2021/1043851;
resolve:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 282 de 22.09.2021, publicada no doE 
nº 34.711 de 27.09.2021, que concedeu diárias ao servidor fraNciSco 
lEoNardo diaS ToMaZ id. funcional nº 5853079/7, ocupante do cargo 
em comissão de coordenador, o servidor não fez a sua viagem  a Primavera, 
Quatipuru e Boa Vista – 2ºNBR, durante período de 28 a 29/09/2021, o 
mesmo foi remarcada para momento oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 12/11/2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 731801

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 024/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
024/2021 – SETRAN.
Vencedora: riol SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda - ME.
Valor: r$ 2.170.457,66.
Belém, 22 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 731734

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 119/2021  Processo Nº 2021/1057541

Valor Total: r$ 8.974.292,87 (oito milhões, novecentos e setenta e quatro 
mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos).
objeto: implantação de 30km (trinta quilômetros) da rodovia Pa-167, 
no trecho compreendido entre o município de Porto de Moz com latitude 

02º02’11.6”S e longitude 052º03’10.2”W e o município de Senador José 
Porfírio latitude 02º34’52”S e longitude 051º56’14”W, do município de Por-
to de Moz/Pa.
data de assinatura: 22/11/2021 Prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias
inic. de Vig.: 22/11/2021 T. Vig.: 21/11/2022 foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa 
de Trabalho: 26.782.14867429; Natureza da despesa: 444042; fonte: 
0124000000; origem: recurso ESTadUal; Plano interno: 206iM30KMPZ; 
ação detalhada: 271461.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PorTo dE MoZ cNPJ: 05.183.827/0001-
00.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 731855

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 009/2021.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da Tomada de 
Preço nº 009/2021 – SETRAN.
1ª Classificada: TÉCNICA ENGENHARIA LTDA.
Valor: r$ 2.565.711,35 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, 
setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão 
Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 
1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 22 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 731727
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
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 do-
cumentos de Habilitação. as empresas coPEM coNSTrUTora ParaENSE 
dE ESTrUTUraS METálicaS S/a, MMdJESUS coNSTrUTora E SErViÇoS 
lTda. e SPE ENGENHaria lTda., foram consideradas HaBiliTadaS e a 
empresa CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO 
JUdicial, foi considerada iNaBiliTada. a partir da data desta publicação, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. có-
pia da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à 
disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação 
da SETRAN, na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/
Pa. Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convoca-
das para a data de 03/12/2021, às 11h00min, para abertura e julgamento 
das propostas de preços relativos à concorrência n°029/2021.
Belém, 22 de novembro de 2021.
VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L – SETRAN

Protocolo: 731721
resULtado de JULGaMeNto de recUrso adMiNistratiVo 

e coNVocaÇÃo das eMPresas
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 027/2021.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Per-
manente de licitação, torna público o resultado do julgamento dos recur-
sos administrativos, após o exame realizado pela coordenadoria Jurídica 
através da Manifestação Jurídica n°493/2021 e ratificada pelo Exmo. Sr. 
Secretário de Estado de Transportes, que resolveu: manter a inabilitação 
da empresa ENGETErra coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM lTda. as em-
presas habilitadas ficam desde já convocadas para a data de 24/08/2021, 
às 09h00min, para abertura e julgamento das propostas de preços relati-
vos à concorrência Pública n°027/2021.
Belém, 22 de novembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 731715
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 034/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas
coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli - EPP, coPEM coNSTrUTora 
ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS S/a., JS coNSTrUÇÃo E SErVi-
ÇO LTDA, MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS 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 Permanen-
te de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar 
– Souza – Belém/Pa. Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam 
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desde já convocadas para a data de 03/12/2021, às 09h00min, para aber-
tura e julgamento das propostas de preços relativos à Tomada de Preço 
n°034/2021.
Belém, 22 de novembro de 2021.
VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L – SETRAN

Protocolo: 731827
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 035/2021.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas
coNSTrUTora coNcÓrdia r a S EirEli - EPP, coPEM coNSTrUTora 
ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS S/a., JS coNSTrUÇÃo E SErVi-
ÇO LTDA, MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS 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 Permanen-
te de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar 
– Souza – Belém/Pa. Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam 
desde já convocadas para a data de 03/12/2021, às 10h00min, para aber-
tura e julgamento das propostas de preços relativos à Tomada de Preço 
n°035/2021.
Belém, 22 de novembro de 2021.
VICTOR ROCHA DE SOUZA - Presidente da C.P.L – SETRAN

Protocolo: 731833

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 161/2021-GP de 22 de NoVeMBro de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – CPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E
i-coNcEdEr ao servidor roBSoN dE alMEida NoGUEira, Matrícula nº. 
5945639, ocupante do cargo de administrador financeiro de Portos i, lo-
tado na diretoria administrativa e financeira, 5 (cinco) dias de licença 
Paternidade, no período de 17/11/2021 a 21/11/2021.
ii- os efeitos desta Portaria retroagirão a contar de 17/11/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – CPH, 22 de novembro de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 731335
Portaria Nº 160/2021-GP, de 22 de NoVeMBro de 2021.

o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – CPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – CPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:
 

MaTrÍcUla NoME GoZo aQUiSiTiVo

5913911 caio Muniz ribeiro 03/01/2022 a 
01/02/2022 2020/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 22 de novembro de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 731333
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria Nº 941/2021 – arcoN-Pa, 
de 23 de NoVeMBro de 2021.

o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – ARCON – PA, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso i do artigo 19 da lei nº 6.099, de 30 de dezembro 
de 1997 e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro 
2006; e,

coNSidEraNdo o fechamento do Balanço Geral do exercício de 2021;
rESolVE:
I – Constituir a Comissão de Patrimônio para realizar os inventários de 
Bens Patrimoniais e dos Materiais em Estoque no almoxarifado da arcoN/
Pa.
ii- realizar atualização, cadastramento e baixa de bens, conforme o Manu-
al de Patrimônio, no Sistema do Estado – SISPAT WEB;
III– Designar Maria do Socorro Neves Prado, matrícula nº 3195686/1, Su-
pervisor i, Mariana Pereira de Holanda fabbri, matrícula nº 8002834/1, 
auxiliar em regulação de Serviços Públicos, Manoel Pereira dos Santos 
leite, matrícula nº 54194152/1, auxiliar operacional, para sob a presi-
dência da primeira, constituir a referida comissão, devendo apresentar 
relatório final.
art. 2º - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publi-
cação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 23 dE NoVEM-
Bro dE 2021.
EUrÍPEdES rEiS da crUZ filHo

Protocolo: 731423
 Portaria Nº 942/2021 – arcoN/caF/diG  

BeLÉM, 22 de NoVeMBro de 2021.
 O Diretor Geral da ARCON –PA, Agência de Regulação e Controle de Ser-
viços Públicos do Estado do Pará- arcoN-Pa, no exercício de suas atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
considerando o disposto no decreto nº 10.024/2019, decreto nº 534/2020 
e iN nº 05/2017, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na 
forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços 
comuns;
considerando a necessidade de aplicação do Princípio do melhor planeja-
mento nas contratações públicas, objetivando a otimização e a eficiência 
da contratação, e a necessidade de formação de Equipe de Planejamento 
das contratações;
rESolVE:
artigo 1º- designar a Equipe de Planejamento das contratações, composta 
pelos servidores Maria do Socorro Neves Prado, 3195696/1, Supervisora i; 
andré augusto Pamplona freire, 5947484/1, aux.em regulação; luzilene 
Souza Silva, 5948090/1, Tec. Em regulação i que irão elaborar os Estudos 
Preliminares, referentes a realização de processos licitatórios, no âmbito 
da agência:
 art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 731599

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 392 de 22 de NoVeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 08 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial 
n° 34.633 de 09 de Julho de 2021;
considerando o processo nº 2021/1295250;
r E S o l V E:
aUToriZar o servidor rENildo ViaNa dE caSTro, matrícula nº 
55586644/3, ocupante do cargo de assistente regional Técnico adminis-
trativo - carteira Nacional de Habilitação n°03663527801, categoria d, 
a dirigir os veículos desta SEdaP, a contar da presente data, até ulterior 
deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GioVaNNi corrÊa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino- SEdaP

Protocolo: 731808

.

.

errata
.

Na errata PUBLicada No doe Nº 34.769 de 18.11.2021.
SErVidora: rEBEca ricHENE BENTES, Matrícula 5893941/3
oNde se LÊ: Gozo de férias 20/12/21 a 19/01/22
Leia-se: Gozo de férias 20/12/21 a 18/01/22

Protocolo: 731457

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 770/2021 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: fábio andré Tourão
carGo/fUNÇÃo: Técnico de Gestão em Pesca e aquicultura
MaTricUla: 5899478
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo a: Santa izabel/Pa
oBJETiVo: Visita técnica a uma piscicultura na colônia penal agrícola de 
Santa izabel.
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PErÍodo: 30/11/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 785/2021 
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: cristóvão figueiredo de Moraes
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 55586542
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo a: Santa izabel/Pa
oBJETiVo: conduszir servidor que irá realizar visita técnica a uma piscicul-
tura na colônia penal agrícola de Santa izabel.
PErÍodo: 30/11/ 2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 780/2021
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: ivaldo Santos de Santana
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 14.826-1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá itupiranga e redenção/Pa
oBJETiVo: realizar dia de campo sobre a cultura do cacau em Saf’s.
PErÍodo: 24 a 28/11/2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria de diÁria Nº 793/2021
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: renildo Viana castro
carGo: assistente Técnico/SEdaP
MaTrÍcUla: 55586644
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo a: Terra alta, capanema e Tracuateua/Pa
OBJETIVO: Verificar equipamentos e veículos dessa Secretaria
PErÍodo: 24 a 27/11/2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 731659
..

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 oNEroSa (coMPra) dE 
TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSado:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2016/207154 SEVEriNo 
aMaro NUNES

faZENda TrÊS 
irMÃoS

733ha22a-
94ca

SÃo fÉliX do 
XiNGÚ 1808/2021

Belém (Pa), 22/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 731501

diÁria
.

Portaria Nº 01796 /2021
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1264132
rESolVE:
i-aUToriZar a devolução de diárias, pago a maior no valor de r$ 334,10, 
aos servidores danny Silverio ferreira Sousa, Técnico-dEaf, matrícula nº 
8084-5094/1 e carlos alberto Borges Guimarães, Motorista, matrícula 
nº 5961-242/1, para os municípios de Santa isabel do Pará, Benevides, 
Mosqueiro e castanhal, no período de 09 a 13/11/2021, que havia sido 
concedida através da PorTaria Nº 1756/21 de 10/11/2021, publicada 
no doE nº 34.762 de 11/11/2021, em virtude dos mesmos não terem 
pernoitado nos referidos municípios.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, em 19 de 
novembro de 2021.

Protocolo: 731819

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo
Processo n° 2012/25738
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 001/2014
Valor MENSal: r$ 1.000,00
Valor ToTal: r$ 12.000,00
ViGÊNcia: 21/11/2021 à 20/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de PorTo 
dE MoZ
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: Maria aParEcida GoMES
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 720115

.

.

diÁria
.

Portaria: 7525/2021 Objetivo: Realizar vacinações assistidas e fiscali-
zadas em propriedades do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: alTaMira/Pa destino:  NoVo ProGrESSo/Pa Servi-
dor: 57223359/ MariNo BEcKEr (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731332
Portaria: 7526/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e fisca-
lizada em 09 propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTa lUZia do Pará/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 
54187128/NiValdo VENÍciUS GoMES dE liMa (MÉdico VETEriNário) 
/ 5,5 diáriaS / 22/11/2021 a 27/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 731339
Portaria: 7529/2021 objetivo: auxiliar fEa, engenheira agrônoma, em 
levantamento de detecção da Praga focr4T, com meta de 12 proprieda-
des a serem inspecionadas, em atendimento ao Mem Nº 51/2021 da GPQ.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS 
do araGUaia/Pa destino: PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 54187761/ 
fraNciSco clEiToN coSTa fariaS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUá-
ria) / 4,5 diáriaS /06/12/2021 a 10/12/2021. ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 731362
Portaria: 7536/2021 objetivo: dar apoio na atividade de Vacinação as-
sistida/fiscalizada em 06 Propriedades rurais do município. fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: cUrU-
Çá/Pa Servidor: 57234482/ JaNilSo NUNES E SilVa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731368
Portaria: 7530/2021 objetivo: realizar cobertura jornalística e de au-
diovisual para divulgação das ações da adEPara na 52º EXPofac no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 5951958/ liliaN cEliNa GUEdES 
dE aScUi (aSSESSor dE coMUNicaÇÃo) / 1,5 diária /11/11/2021 a 
12/11/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 731369
Portaria: 7531/2021 Objetivo: Realizar atividades de notificação das 
propriedades no Peri foco, educação sanitária, orientação dos produtores 
para identificação dos abrigos e captura de morcegos hematófago.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: 
BaiÃo/Pa Servidor: 54188832/ WElliToN doS SaNToS lEMoS (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 9,5 diáriaS / 18/11/2021 a 27/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731373
Portaria: 7537/2021 objetivo: realizar vacinação assistida da campa-
nha de vacinação contra febre aftosa etapa novembro -2021, busca de ina-
dimplentes em Monte Dourado. Justifico o pedido devido as propriedades 
serem de longas distâncias, necessitando pernoites nos locais evitando o 
desperdício de combustível.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MoNTE doUrado/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 
5948600/ SUliNEidE rocHa dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcU-
ária) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731374
Portaria: 7527/2021 objetivo: realização de vacinação assistida e/ou 
fiscalizada em 09 (nove) propriedades rurais no município de Viseu (Vila 
NazaréKm74). Utilizaremos o sábado, pois são muitas propriedades a se-
rem assistidas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ViSEU/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57222907/JoSÉ cÉSar daS cHa-
GaS MoNTEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 27/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731345
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Portaria: 7528/2021 objetivo: realizar atividades de Vacinação assisti-
da na campanha de Vacinação contra a febre aftosa de novembro/2021.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa 
destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 55586148/ fraNciSco TEodoro 
daS cHaGaS oliVEira JUNior (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
4,5 diáriaS / 15/11/2021 a 19/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 731351
Portaria: 7546/2021 Objetivo: Realizar atividades de notificação das 
propriedades no Peri foco, educação sanitária, orientação dos produtores 
para identificação dos abrigos e captura de morcegos hematófagos. Justifi-
ca-se o pagamento da diária no próprio município, pois fica muito distante 
da sede do município e os locais das propriedades são de difícil acesso, 
sendo necessário pernoitar no local.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BaiÃo/Pa destino: BaiÃo/Pa Servidor: 55586101/ 
ElYXarlES cÂMara da crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
11,5 diáriaS / 18/11/2021 a 29/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 731452
Portaria: 7543/2021 objetivo: realização de vacinações assistidas e 
comprovação da vacina durante a 2ª etapa da campanha contra febre af-
tosa em propriedades consideradas de maior risco para febre aftosa, nas 
regiões da Paragonorte, cacimbão, cajueiro i e ii, formosa e Vizinhança. a 
solicitação de diárias se faz necessária, pois se trata de uma região distan-
te, sendo necessário pernoitar devido as distâncias, não podendo ocorrer 
o deslocamento diário de ida e volta.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servi-
dor:54181050/arliNEa Maria MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNá-
rio) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 731453
Portaria: 7547/2021 objetivo: realizar atividades de Vacinação assisti-
da na campanha de Vacinação contra a febre aftosa de novembro/2021.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa 
destino: aUGUSTo corrÊa/Pa Servidor: 5873312/ lEoNardo dE lE-
MoS BoMfiM (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 
26/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731459
Portaria: 7541/2021 objetivo: dar apoio nas ações de vacinações as-
sistidas e comprovação da vacina durante a 2ª etapa da campanha con-
tra febre aftosa em propriedades consideradas de maior risco para febre 
aftosa, nas regiões da Paragonorte, cacimbão, cajueiro i e ii, formosa 
e Vizinhança. a solicitação de diárias se faz necessária, pois se trata de 
uma região distante, sendo necessário pernoitar devido as distâncias, não 
podendo ocorrer o deslocamento diário de ida e volta.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 6300451/ dEriValdo BarBoSa dE liMa (aUXiliar 
dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731422
Portaria: 7545/2021 objetivo: realizar captura de Morcegos em pro-
priedades com foco de raiva no município. o servidor iniciará a ação ao 
final da tarde adentrando a madrugada.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: SaNTo aN-
TÔNio do TaUá/Pa Servidor: 54186764/aNToNio carloS cardoSo ro-
driGUES (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 29/11/2021 a 30/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731429
Portaria: 7542/2021 objetivo: realizar atividade de Vacinação assisti-
da/fiscalizada em 06 Propriedades rurais do Município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: cUrUá/Pa 
Servidor: 54188793/ BrUNo EVEr oliVEira cHUcrE (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021. ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731426
Portaria: 7540/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida, fiscalizada, 
atualização cadastral, promover educação sanitária e epigilância epidemio-
lógica em propriedades de risco para afToSa, no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem: iTUPiraNGa/Pa destino: Ma-
raBá/Pa Servidor: 57173803/ JoElSoN dE SoUZa rEZENdE (MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731414
Portaria: 7544/2021 objetivo: realizar captura de Morcegos em proprie-
dades com foco de raiva no município. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: SaNTo 
aNTÔNio do TaUá/Pa Servidor: 54187600 / JoaNNES PaUlUS fErNaN-
dES dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
29/11/2021 a 30/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731419
Portaria: 7539/2021 Objetivo: Realizar vacinação assistida e/ou fisca-
lizada em propriedades rurais consideradas de maior risco ou de escolha 
aleatória com bovinos durante etapa novembro de 2021.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ViGia/Pa destino: SÃo caETa-
No dE odiVElaS/Pa Servidor: 5687705/ Joao carloS da crUZ MElo 
(ENGENHEiro florESTal) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731410
Portaria: 7534/2021 objetivo: realizar vigilância em propriedade de 
maior risco sanitário para febre aftosa, com vacinação assistida. Justifica-
se o mesmo destino, devido à distância das propriedades em relação a 
sede do município de cachoeira do Piriá.fundamento legal: lei 5.810/94, 

art. 145/149. origem: cacHoEira do Piriá/Pa destino: cacHoEira do 
Piriá/Pa Servidor: 57223259/ iVaN fErrEira doS SaNToS (TÉcNico 
aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731385
Portaria 7532/2021 Objetivo: Realizar atividades de notificação das 
propriedades no Perifoco, educação sanitária, orientação dos produtores 
para identificação dos abrigos e captura de morcegos hematofagos.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa//Pa des-
tino: BaiÃo/Pa Servidor: 54193774/ JUciValdo MaNoEl aBrEU MoN-
TEiro (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 9,5 diáriaS / 18/11/2021 a 
27/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731377
Portaria: 7533/2021 objetivo: realizar atendimento no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: NoVo rEPar-
TiMENTo/Pa destino: PacaJá/Pa.Servidor: 57223363/VaNESSa SoUZa 
MacEdo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS/ 22/11/2021 a 
26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731380
Portaria: 7538/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedade de maior risco sanitário para febre aftosa, assim como vacina-
ção assistida.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
TarÉM NoVo/Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5939071/ 
JaQUEliNE MENdES dE MElo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
2,5 diáriaS / 22/11/2021 a 24/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 731381
Portaria 7551/2021 objetivo realizar atendimentos em geral no escritó-
rio, com ênfase às comprovações de vacinas, durante o período da campa-
nha de vacinação contra febre aftosa etapa novembro/2021.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5911933/ daNiEllE criSTiNa SilVa cor-
rEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731607
Portaria: 7252/2021 objetivo: realizar vacinação contra febre aftosa, 
2°etapa de 2021, nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, 
BENEVidES, MariTUBa/Pa Servidor: 55586095/ JarlEaNE adEoda-
Ta SaMPaio SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731615
Portaria: 7553/2021 objetivo: Participar do Treinamento de inspeção 
de produtos de origem vegetal de estabelecimentos processadores de de-
rivados da Mandioca e Polpa de fruta no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓrdia do Pará/Pa destino: 
BraGaNÇa/Pa Servidor: 54189283/ WaldEMar PadilHa (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 731621
Portaria: 7549/2021 objetivo: realizar vacinação assistida nas pro-
priedades localizadas no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaPUcaia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
5868203/ Joao cUSTodio dE liMa (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS 
/ 25/11/2021 a 29/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731595
Portaria: 7550/2021 objetivo: realizar Vacinação assistida e fiscalizada 
em propriedades rurais na região do lago grande do curuai referente a 
etapa de vacinação de Novembro de 2021 da febre aftosa. deslocamento 
via fluvial, e terrestre com pernoite na região. Pernoite é necessária, pois 
os servidores não retornam a sede do município, por se tratar de uma re-
gião de Várzea de difícil acesso e distante da sede.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa 
Servidor: 54197572/ SoloN PESSoa GodiNHo JUNior (TÉcNico aGrÍ-
cola) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731602
Portaria: 7548/2021 objetivo: dar apoio nas vacinações assistidas e 
vigilâncias epidemiológicas em 10 propriedades rurais, com inspeção de 
patase bocas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
Ta lUZia do Pará/Pa destino:  PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 
54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 22/11/2021 a 27/11/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 731588

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°7554/2021, adeParÁ, 22 de NoVeMBro de 2021
rEGUlaMENTo TÉcNico dE idENTidadE E QUalidadE do MEl dE aBE-
lHaS NaTiVaS SEM fErrÃo (HYMENoPTEra, aPidaE, MEliPoNiNi) No 
ESTado do Pará
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 2°, da lei 
Estadual nº 6.679, de 10 de agosto de 2004, conforme decreto Estadual 
N° 1.417/20015,
coNSidEraNdo que as abelhas nativas sem ferrão (Meliponini) e seus 
méis são elementos importantes e característicos da cultura paraense;
CONSIDERANDO a significativa diversidade de espécies de abelhas sem 
ferrão nativas do estado do Pará e a importância destas para a manutenção 
do equilíbrio dos ecossistemas naturais e agrícolas;
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coNSidEraNdo o potencial da meliponicultura para promoção de segu-
rança alimentar, inclusão socioprodutiva e geração de renda para povos in-
dígenas, comunidades tradicionais e agricultura familiar no estado do Pará;
coNSidEraNdo a diversidade tecnológica e cultural existente para obten-
ção e beneficiamento do mel das abelhas nativas sem ferrão;
coNSidEraNdo que as abelhas nativas sem ferrão produzem méis com 
características físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas e gastro-
nômicas significativamente diferentes do mel convencional produzido pelas 
abelhas apis mellifera;
coNSidEraNdo o crescente interesse do mercado pela diversidade de ti-
pos de méis produzidos pelas abelhas nativas sem ferrão;
coNSidEraNdo a existência de arranjos produtivos organizados, e o cres-
cimento de praticantes da meliponicultura como negócio social e ambien-
tal, em diversos municípios do estado do Pará;
coNSidEraNdo a inexistência e a necessidade de regulamentação técnica 
para a obtenção, beneficiamento e controle de qualidade do mel das abe-
lhas nativas sem ferrão no estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de padronizar os processos de elaboração 
dos produtos de origem animal;
rESolVE:
art.1º - aprovar o regulamento Técnico de identidade e Qualidade do Mel 
de abelhas Nativas Sem ferrão no Estado do Pará, conforme anexo deste 
regulamento.
ParáGrafo ÚNico. Para determinação dos requisitos de composição, em 
caráter complementar, o sistema de inspeção pertinente poderá usar como 
referência artigos científicos e notas técnicas que estabeleçam critérios 
para o controle de qualidade dos produtos das abelhas nativas sem ferrão.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira - diretor em exercício

aNeXo
1- alcance
1.1 - objetivo: Este regulamento estabelece a identidade e os requisitos 
de qualidade que deve apresentar o mel de abelhas sem ferrão destinado 
ao consumo humano direto, como alimento, ou como ingrediente em ou-
tros alimentos.
1.1.1-Este regulamento não se aplica ao mel de abelha sem ferrão indus-
trial quando utilizado como ingrediente em outros alimentos.
1.2 -Âmbito de aplicação: o presente regulamento se aplica em todo o 
estado do Pará.
2.  descrição
Definição: Mel de abelhas sem ferrão é um alimento natural produzido 
pelas abelhas da tribo Meliponini (Hymenoptera, apidae) a partir do néctar 
das flores, ou de exsudatos procedentes de partes vivas das plantas, ou 
de excreções de insetos sugadores de plantas, que as abelhas coletam, 
transportam, combinam com substâncias específicas próprias, desidratam, 
armazenam e deixam maturar em potes de cera nas respectivas colônias.
3.  Classificação
3.1 - de acordo com sua origem:
3.1.1 - Mel floral: é o mel obtido do néctar das flores:
a) Mel unifloral ou monofloral: produto cuja composição predominante-
mente provenha de flores de uma mesma família, gênero ou espécie e que 
possua características sensoriais e palinológicas próprias.
b) Mel multifloral ou polifloral: produto cuja composição provenha de di-
versas origens
3.1.2- Melato: produto elaborado pelas abelhas a partir de exsudatos proce-
dentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de
3.2 - de acordo com o método de extração:
3.2.1 - Por sucção: método em que o mel é extraído diretamente dos potes 
com auxílio de equipamentos de sucção elétricos ou
3.2.2 - Por escoamento: método em que o mel escorre dos potes desoper-
culados, por gravidade, a partir da inversão da alça superior da colmeia ou
3.2.3 - Por compressão: método em que o mel é obtido pela compressão 
dos
3.3 - Pela apresentação:
3.3.1- Mel líquido: mel em estado líquido
3.3.2-Mel cristalizado: mel em estado sólido, ou parcialmente sólido, de-
corrente do processo natural de cristalização de açúcares da sua compo-
sição.
3.3.3 - Mel cremoso: mel de consistência cremosa, entre o líquido e o cris-
talizado, obtido por processos físicos que lhe conferem esta
3.3.4 -Mel em pote: mel acondicionado nos potes naturais de cera produ-
zidos pelas
3.4- Pelo processamento
3.4.1 - Mel in natura: mel submetido à refrigeração logo após a sua extra-
ção, e mantido na cadeia do frio até o momento de sua comercialização ou 
consumo, sem receber qualquer outro
3.4.2 - Mel desidratado: mel que após a extração é submetido ao processo 
de desidratação, no qual ocorre a redução do teor de umidade e da ativida-
de de água, visando o aumento da sua vida de prateleira em temperatura
3.4.3 -Mel pasteurizado: mel que após a extração passa por processo tér-
mico de pasteurização para redução do desenvolvimento de microrganis-
mos e atividade enzimática, sendo posteriormente mantido em temperatu-
ra ambiente ou sob refrigeração.
3.4.4 -Mel maturado: mel que após a extração passa pelo processo de ma-
turação em temperatura ambiente, caracterizado pela fermentação natural 
realizada por microrganismos osmofílicos naturalmente presentes no
4.  composição e requisitos
4.1 - composição: o mel de aSf é uma solução concentrada de açúca-
res com predominância de glicose e frutose. contém ainda uma mistura 
complexa de outros carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, 
minerais, substâncias aromáticas, pigmentos e grãos de pólen.

Ao produto definido neste Regulamento não pode ser adicionado açúcares 
e outras substâncias que alterem a sua composição original.
4.2 - requisitos
4.2.1 - características sensoriais
4.2.1.1- cor: variável de quase incolor a pardo-escuro, de acordo com a 
sua origem e método de processamento, segundo definições dos itens 3.1 
e 4 deste regulamento.
4.2.1.2- Sabor e aroma: deve ter sabor e aroma característicos de acordo 
com a sua origem e método de processamento, segundo definições dos 
itens 1 e 3.4 deste regulamento.
4.2.1.3- consistência: variável de acordo com o estado físico em que o mel 
se apresenta, segundo definições dos itens 1 e 3.4 deste Regulamento.
4.2.1.4- características físico-químicas: na Tabela 1, estão descritos os 
parâmetros aos quais devem se enquadrar o mel de abelhas nativas sem 
ferrão, relacionados às características físico- químicas de maturidade, pu-
reza e deterioração, seus respectivos limites e referências das metodolo-
gias analíticas.
Tabela 1. Parâmetros relacionados às características físico-químicas de 
maturidade, pureza e deterioração do mel de aSf, respectivos limites e 
referências metodológicas.
 

características
 físico-químicas Parâmetros limites referências

Maturidade

açúcares redutores Mínimo 
50g/100g iHc (2002)

Sacarose aparente Máximo 6g/100g iHc (2002)

Umidade
a)  Mel desidratado

b)  Mel in natura, pasteurizado e maturado

Máximo 
20g/100g Máximo 

40g/100g
aoac (2010a)

Pureza

Sólidos insolúveis em água Máximo 0,1 
g/100g fSa (1992a)

Minerais (cinzas) Máximo 0,6 
g/100g iHc (2002)

Pólen Presença de 
grãos de pólen

louveaux et al. 
(1978)

deterioração

pH
a)  Mel in natura, desidratado e pasteurizado

b)  Mel maturado
2,9 a 4,5
2,5 a 4,1 iHc (2002)

acidez livre
a)  Mel in natura, desidratado e pasteurizado

b)  Mel maturado

Máximo 80mEq/
kg Máximo 
200mEq/kg fSa (1992b)

Hidroximetilfurfural Máximo de 20 
mg/kg aoac (2010c)

5.  aditivos
É expressamente proibida a utilização de qualquer tipo de aditivo mistura-
do ao mel de abelhas sem ferrão.
6.  acondicionamento
o mel, a granel ou fracionado, deve ser acondicionado em embalagens 
próprias para alimentos, que preservem suas características e impeçam a 
contaminação externa.
7.  armazenamento
o mel deve ser armazenado em local e sob condições que preservem suas 
características e evite contaminações.
O mel in natura, definido no item 3.4.1 deste Regulamento, deve ser arma-
zenado refrigerado em temperatura máxima de 8 °c.
O mel pasteurizado, definido no item 3.4.3 deste Regulamento, pode ser 
armazenado em temperatura ambiente ou sob refrigeração em tempera-
tura máxima de 8 °c.
O mel desidratado e o mel maturado, definidos respectivamente nos itens 
3.4.2 e 3.4.4 deste regulamento, podem ser mantidos e comercializados 
em temperatura ambiente.
8.  contaminantes
os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar presentes em 
quantidades superiores aos limites estabelecidos na legislação vigente 
(BraSil, 2013).
8.1 - critérios microbiológicos: o produto deverá estar de acordo com os 
requisitos apresentados na Tabela
Tabela 2. critérios microbiológicos para mel de abelhas sem ferrão.
 

Microrganismos
Tolerância para 

amostra indicativa

Tolerância para amostra representativa

Método de 
análise

n c m M

coliformes a 45 ºc 
(NMP/g ou ml) 102 5 2 10 102 downes e ito 

(2001)
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Bolores e leveduras 
(Ufc/g ou ml) 104 5 2 103 104 downes e ito 

(2001)

Salmonella em 25 g ausência 5 0 ausên-
cia - fda (1995)

n: número de unidades a serem colhidas aleatoriamente em um mesmo 
lote e analisadas individualmente; c: número máximo aceitável de unida-
des de amostras com contagens; m: é limite que, em um plano de três 
classes, separa o lote aceitável do produto ou lote com qualidade interme-
diária aceitável; M: limite que, em plano de duas classes, separa o produto 
aceitável do inaceitável (valores acima de M são inaceitáveis).
9.  Higiene
9.1- considerações gerais: as práticas de higiene para elaboração do pro-
duto devem estar de acordo com legislação vigente (BraSil, 1996, 2001).
9.2- critérios macroscópicos e microscópicos: o mel deve estar isento de 
substâncias estranhas, de qualquer natureza, tais como insetos e suas 
partes, larvas, grãos de areia e outros, de acordo com legislação vigente 
para matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e 
bebidas (BraSil, 2014).
10.  Pesos e Medidas
Para o mel de abelhas sem ferrão, deve ser utilizada a medida de massa, 
sendo expressa em quilos, gramas ou miligramas.
11.  designação (denominação de venda)
11.1- O produto definido no item 3.1.1 será denominado “mel de (...)”, 
acrescido pelo nome popular da abelha sem ferrão e seguido pelo nome 
científico da espécie em questão.
11.2- O produto definido no item 3.1.2 será denominado “melato de (...)”, 
acrescido pelo nome popular da abelha sem ferrão e seguido pelo nome 
científico da espécie em questão.
11.3 - O produto definido no item 3.3.3 será denominado “mel cremoso de 
(...)” ou “mel cremoso de (...)” seguido pelas mesmas informações descri-
tas nos itens 1 e 11.2
12. rotulagem
a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente para rotulagem 
de alimentos embalados (BraSil, 1993).
No rótulo deve constar o tipo de processamento conforme definido no item 
3.4.
No caso de méis monoflorais, conforme definição do item 3.1.1, a indicação 
da florada predominante deve constar na rotulagem e ser comprovada por 
metodologia analítica específica (melissopalinologia).

Protocolo: 731624

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0186/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural l, JoSÉ PaUlo GraNdal coElHo- 
Matrícula nº 3178927/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao 
quinquênio: 01/02/2013 a 31/01/2018, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1072952).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0187/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural l, aGoSTiNHo aSSiS liSBoa 
PaiXÃo- Matrícula nº 3171949/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER
-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao quinquênio: 11/02/2014 a 10/02/2019, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1190238).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0188/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, à Extensionista rural ll lUciMara BaTiSTa daNTaS- 
Matrícula nº 57210971/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês, relativo ao 
quinquênio: 02/01/2014 a 01/01/2019, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021.
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0189/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, à Extensionista rural l, ElYNE Maria SoarES fiGUEi-
ra- Matrícula nº 5337526/3, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 

quinquênio: 02/01/2014 a 01/01/2019, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1126812).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0190/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, à Programadora de computador, Maria dE loUrdES 
GUiMarÃES dE oliVEira- Matrícula nº 3174085/1, nos termos do regi-
mento Interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordiná-
ria do cTa/EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prê-
mio (1º) mês relativo ao quinquênio: 10/05/2014 a 09/05/2019, que será 
gozado no período de 01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1110058).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0191/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, ao agente operacional, JoSÉ carloS TaVarES dE liMa- 
Matrícula nº 5036330/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
quinquênio: 04/01/2013 a 03/01/2018, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1130367).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0192/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, à Extensionista rural l, BarBara alVES dE SoUSa- 
Matrícula nº 57175791/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao 
quinquênio: 01/12/2011 a 12/01/2018, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1098708).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0193/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, à Extensionista Social ll, Maria da Gloria oliVEira Sil-
Va- Matrícula nº 3178765/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
quinquênio: 25/11/2011 a 24/11/2016, que será gozado no período de 
03/12/2021 a 01/01/2022. (PaE: 2021/1040391).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0194/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, ao assistente de administração, iSaac ViEira roMário- 
Matrícula nº 3174611/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao 
quinquênio: 01/04/2010 a 31/03/2015, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1187989).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0195/2021–27.10.2021
c o N c E d E r, à Extensionista rural l, VaNESSa MoNTEiro da rocHa- 
Matrícula nº 57210835/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
quinquênio: 22/12/2013 a 21/12/2018, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1193820).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0197/2021–29.10.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural l, HUMBErTo BalBi rEalE filHo- 
Matrícula nº 5484634/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
quinquênio: 01/09/2014 a 31/08/2019, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1215403).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0201/2021–03.11.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural l, fErNaNdo fErrEira dE SoU-
Sa- Matrícula nº 3177793/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
quinquênio: 01/03/2015 a 28/02/2020, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1196179).
EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0202/2021–12.11.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural ll, GEorGE SoUZa GUZZo- Ma-
trícula nº 57211156/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao 
quinquênio: 11/12/2013 a 10/12/2018, que será gozado no período de 
01/12/2021 a 30/12/2021. (PaE: 2021/1253265).

Protocolo: 731534

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0805/2021 – PUBLicada No doe N° 34.772 de 22/11/2021
onde se lê: para exercer suas funções no Escritório central
Leia-se: para exercer suas funções no Escritório central/Presidência

Protocolo: 731411
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diÁria
.

Portaria de diaria Nº229/2021;BENEficiário:fraNcirNEi Mar-
TiNS iPÓliTo;MaTrÍcUla: 5955845; fUNÇÃo:EXT. rUral ii;oBJETi-
Vo:ParTiciPar da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rESTaU-
raÇÃo florESTal EM ProPriEdadES rUraiS do Pará, EM SÃo fEliX 
do XiNGU; PErÍodo:29.11.2021 À 02.12.2021;Nº dE diáriaS:3,5(TrÊS 
E MEia);dESTiNo:SÃo fEliX do XiNGU ,ordENador dE dESPESa:KEi-
MENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 731399
Portaria de diaria Nº228/2021;BENEficiário:flaVio liMa ElÓ-
i;MaTrÍcUla: 54187335; fUNÇÃo:EXT. rUral i;oBJETiVo:ParTiciPar 
da “PráTica dE caMPo da caPaciTaÇÃo dE rESTaUraÇÃo florESTal 
EM ProPriEdadES rUraiS do Pará, EM SÃo fEliX do XiNGU;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: 731396

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0760/2021 – 29.10.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/12/2021 a 30/12/2021, o Extensionista 
Rural ll–ANDERSON CARVALHO MACHADO- Matrícula nº 54197573/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Eldorado do Carajás/Escritório 
regional de Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. 
(PaE. 2021/1220642).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 731343

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo rescisÃo BiLateraL
Pelo presente instrumento de rescisão unilateral a Empresa de assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER-PA, Empresa Pública 
Estadual, com sede na rodovia Br 316, KM 12, Marituba-Pará, inscrita no 
cNPJ sob o nº 05.402.797/0001-77, representada neste ato pelo Sr. roSi-
Val PoSSidÔNio do NaSciMENTo, designado pelo decreto publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.761, no dia 10 de novembro de 2021, brasi-
leiro, RG nº 4406502 – Polícia Civil/PA, CPF nº 100.924.122-20, residente 
e domiciliada na Tv. floriano Peixoto, nº 2010 Ed. imperial iii, apt 201, 
Bairro:Estrela, cEP: 68.743-230, cidade de castanhal/Pa, resolve rescindir 
unilateralmente o contrato administrativo Nº 028/2021, cujo objeto é a 
aquisição de veículos diversos firmado com a empresa MASTER DA WEB 
daTacENTEr lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 29.697.405/0001-02, tudo 
em conformidade com art 69, inciso Vii e art 82 da lei nº 13.303/16 e 
código civil brasileiro, nos artigos 474 e 475 e conforme cláusula décima 
terceira do contrato nº 036/2021. Tudo em conformidade com os procedi-
mentos adotados nos autos do processo administrativos nº 2021/624642, 
a partir da publicação deste ato. Motivo: objeto contratado divergente com 
a execução dos serviços propostos no termo de referência.
data da assinatura: 19 de novembro de 2021
ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 731652

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 02176/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE 
n° 2021/1316641;
rESolVE:
I – SUBSTITUIR na Portaria n° 01435/2020/GAB/SEMAS/PA, publicada no 
DOE n° 34.418 de 26 de novembro de 2020, os fiscais titular e suplente 
do contrato n° 014/2020-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE 
ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a em-
presa NorTE TUriSMo lTda EPP, as servidoras Jaqueline lisboa da Silva 
Palheta, matrícula nº 57201675/1 (Titular) e Samara Brasil Hage ama-
najás Pena, matrícula nº 8001335/4 (Suplente) pelos servidores anderson 
Valente de freitas, matrícula n° 5913364/3 (Titular) e Milza Serrão de oli-
veira, matrícula 57195188/4 (Suplente), a contar do dia 19 de novembro 
de 2021.
II – Determinar à Coordenadoria de Licitação, Contratos e Convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 22  de novembro de 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 731854

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2037/2021 - GaB/seMas 
08 de NoVeMBro de 2021.

Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com a Gerência 
de Infraestrutura de Energia, Parcelamento do Solo e Saneamento – GE-
PaS/dla na (o) área/polígono do aterro sanitário do município citado..
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa.
Período: 17/11/2021 – ½ - diária
Servidores:
- 5136857/1 - ANTONIO CARLOS DA SILVA NOBRE – (ENGENHEIRO SA-
NiTariSTa)
- 57218623/2- lariSSa PriScila SilVa MaTSUra- (TEcNico EM GESTao 
dE MEio aMBiENTE)
JESSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão administrativa e 
financeira, em exercício, PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de outubro de 
2021, publicada no doE nº 34.749, do dia 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 726802
Portaria Nº 2134/2021 - GaB/seMas 

18 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Realização de vistoria técnica em propriedade rural, com a fina-
lidade de verificar in loco as informações protocoladas nesta Semas/Pa, 
referente a análise da autorização de Supressão Vegetal.
origem: altamira/Pa
destino: Medicilândia/Pa
Período: 25/11 a 28/11/2021 – 3,5 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955051/1 - liNdirairY SaNToS da SilVa - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5951934/1 - faBrÍcio ViTaliNo NEVES aGUiar - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5888155/ 2 - Marcia criSTiNa dElfiNa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 730014
Portaria Nº 2165/2021 - GaB/seMas 

19 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Participar de audiência de instrução e Julgamento, além de iden-
tificar atividades irregulares ou ilícitas durante o período de fiscalização, 
bem como, atender a solicitação do Ministério Público.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Nova Timboteua/Pa e aurora do Pará/Pa
Período: 24/11 a 26/11/2021 – 02 e ½ diária.
Servidores:
- 5136857/1 - ANTONIO CARLOS DA SILVA NOBRE – (Engenheiro Sani-
tarista)
- 5954945/1 - BrUNo friaS caraciolo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731029
Portaria Nº 2174/2021 - GaB/seMas 

19 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Visita técnica no Núcleo regional de Marabá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 25/11 a 26/11/2021 – 01 e ½ diária
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida - (Secretário de Esta-
do de Meio ambiente e Sustentabilidade)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 731252
Portaria Nº 2180/2021 - GaB/seMas 

22 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Participar da oficina de elaboração do Plano de Uso Público Tran-
sitório da rESEX Marinha Mestre lucindo, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marapanim/Pa
Período: 22/11 a 24/11/2021– 02 e ½ diárias
Servidores:
- 5840503/3 - iolENE frEiTaS dE aZEVEdo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 54187134/4 - Maria da coNcEicao SilVa roSa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731473
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Portaria Nº 2185/2021 - GaB/seMas 
22 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: Participar da inauguração do novo prédio do Nure Marabá e visita 
de Gestão.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 24/11 a 26/11/2021 – 02 e ½ diárias.
Servidora:
- 5922809/2 – ELISAMA CANCIO MOREIRA – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731604
Portaria Nº 2181/2021 - GaB/seMas 

22 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Visita técnica ao NUrE, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 24/11 a 26/11/2021 – 2 e ½ diárias
Servidoras:
- 5914585/5 - lilia Marcia raMoS rEiS - (diretora)
- 5893083/3 - JESSica BrilHaNTE MacHado - (assessora)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731592

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 792 de 22 de NoVeMBro de 2021
autorizar o afastamento da servidora Neusa renata Emin de lima, matrí-
cula n° 5953411, no período de 23 a 26/11/2021, com destino a cametá 
e Mocajuba-Pa. objetivo: Participar de uma visita técnica. as despesas de 
viagem serão de responsabilidade do icMBio.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 791 de 19 de NoVeMBro de 2021
rEGiMENTo iNTErNo do coNSElHo GESTor do ParQUE ESTadUal 
cHaraPUcU o coNSElHo GESTor do Parque Estadual charapucu, no uso 
de suas atribuições, resolve estabelecer seu regimento interno.
art. 1° fica aprovado o regimento interno do coNSElHo GESTor do 
ParQUE ESTadUal cHaraPUcU, nos termos que se seguem.
caPÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares
art. 2° o conselho Gestor do Parque Estadual charapucu, instituído 
pela PorTaria Nº 774/2013-GaB/SEMa dE 12 dE aBril dE 2013 e 
renovado pela PorTaria Nº 367 de 23 de julho de 2020 do instituto de 
desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, é regido 
pela lei federal 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, pelo presente 
regimento interno e demais normas aplicáveis.
art. 3º o conselho Gestor do Parque Estadual charapucu, é um órgão 
consultivo, integrante da estrutura da Unidade de conservação e atuará 
em conjunto com o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da 
BiodiVErSidadE do ESTado do Pará (idEflor-Bio).
caPÍtULo ii
das atriBUiÇÕes, deVeres e VedaÇÕes
art. 4° as atribuições do conselho Gestor do Parque Estadual charapucu 
(PEc) são:
i - manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de conservação;
ii - estimular o protagonismo dos setores na gestão e no monitoramento 
da Unidade de conservação;
iii - apoiar a efetividade da conservação da biodiversidade e a implemen-
tação dos objetivos de criação da Unidade de conservação;
iV - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de con-
servação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos ambientais e 
sociais, bem como sobre a gestão da Unidade;
V - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa e 
de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, edu-
cação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo que promo-
vam a conservação dos recursos naturais das Unidades de conservação, 
sua Zona de Amortecimento ou território de influência;
Vi - propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualida-
de de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias 
da Unidade de conservação;
Vii - incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem 
sua organização formal perante a sociedade;
VIII - oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse pú-
blico por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspon-
dente;
iX - promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de conser-
vação e as iniciativas para sua implementação;

X - formalizar recomendações e moções, registradas em ata de reu-
nião correspondente;
Xi - acompanhar e propor ações para a elaboração, implementação, moni-
toramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão da Unidade de 
conservação, em especial os Planos de Gestão;
Xii - estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a 
efetiva participação da sociedade na gestão da Unidade de conservação;
XIII - propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
XiV - debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da Uni-
dade de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas sus-
tentáveis;
XV - criar, quando convier, Grupos de Trabalho e câmaras Técnicas para 
análise e encaminhamento de especificidades da Unidade de Conservação, 
facultada a participação de representantes externos, se pertinente.
art. 5° São deveres dos membros e conselheiros:
i - estimular as práticas ambientalmente corretas, através de suas próprias 
ações;
ii - repassar as informações e decisões tomadas nas reuniões do conselho 
gestor à sua respectiva organização e/ou comunidade;
iii - manter idoneidade moral;
iV - substituir imediatamente seu representante em caso de infração com-
provada.
art. 6° São vedados aos membros e conselheiros:
i - pronunciar-se em nome do conselho Gestor em qualquer circunstância, 
a não ser que assim legitimado na forma deste regimento interno;
ii - utilizar suas prerrogativas para promoção institucional, pessoal, políti-
co-partidário e para fins comerciais;
iii - promover ações que ofendam a imagem do mesmo.
art. 7° a ocorrência de uma ou mais infrações previstas no artigo antecedente 
deverá ser levada por qualquer um de seus membros ao conhecimento do 
presidente do conselho, que submeterá o caso à assembleia Geral.
Parágrafo único. comprovada a infração por parte do conselheiro, a as-
sembleia Geral deverá solicitar à organização membro que o substitua de 
imediato.
caPÍtULo iii
da coMPosiÇÃo
seção i
disposições Gerais
art. 8° o conselho Gestor do Parque Estadual charapucu observará o se-
guinte:
i - será composto por representantes titulares e respectivos suplentes de 
órgãos governamentais e da sociedade civil organizada, assim constituído, 
desde que habilitado e devidamente definido por portaria específica;
ii - composição do conselho deve garantir a representação majoritária da 
sociedade civil quando não for possível a paridade;
iii - as comunidades locais poderão ser representadas por instituições le-
galmente
constituídas, ou por organizações sociais que as representem mesmo que 
não legalmente constituídas, ou por membro da comunidade escolhido co-
letivamente entre seus pares;
§ 1° a representação do Poder Público deverá contemplar os órgãos de 
apoio à gestão da Uc.
§ 2° a representação da sociedade civil deverá contemplar a população 
residente, ou do entorno, e quando houver, associações, cooperativas ou 
fundações que apoiem a gestão da Uc, de acordo com os objetivos do 
SNUc.
art. 9° São instâncias do conselho:
I – Presidência;
ii - Secretaria administrativa;
iii - câmara Técnica Temporária;
iV - assembleia Geral.
seção ii
da Presidência
art. 10. compete ao Presidente do conselho:
i - convocar e presidir as assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias;
ii - acionar as câmaras Técnicas;
iii - assinar documentos e representar o conselho perante a sociedade civil 
e órgãos do poder público;
iV - cumprir e fazer cumprir as normas deste regimento;
V - estabelecer a ordem do dia, bem como, determinar as execuções 
das deliberações do plenário através da secretaria administrativa;
Vi - credenciar, a partir de solicitação dos membros do conselho, pessoas 
ou entidades públicas ou privadas, para participar de cada reunião, com 
direito à voz e sem direito a voto;
Vii - tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação 
em reunião extraordinária da assembleia Geral, convocada imediatamente 
após a ocorrência do fato;
Viii - na ausência do(a) Secretário(a) administrativo(a) e de seu suplente 
nas reuniões do conselho, indicar entre os membros do conselho presen-
tes um substituto;
IX – promover, a partir das deliberações da Assembleia Geral e juntamente 
com os representantes do conselho, a articulação com os diversos seg-
mentos públicos e da sociedade civil organizada, locais e regionais;
X - em caso de empate de votos na assembleia Geral, o presidente dará o 
voto de minerva;
Xi - prestar apoio à participação dos conselheiros nas reuniões, sempre 
que solicitado e devidamente justificado, sendo que esse apoio não restrin-
ge aquele que possa ser prestado por outras organizações;
Parágrafo único. o Presidente do conselho será o gerente do Parque Es-
tadual charapucu e em sua ausência ou impedimento será substituído por 
seu suplente.
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seção iii
da secretaria administrativa
art. 11. São atribuições da Secretaria administrativa:
i - lavrar as atas das reuniões da assembleia Geral e distribuí-las após 
cada reunião;
ii - redigir e enviar, relatórios, comunicados e demais documentos neces-
sários, mediante aprovação do Presidente do conselho;
iii - receber todos os documentos endereçados ao conselho e encaminhá
-los ao Presidente, para as providencias necessárias;
iV - manter atualizado e organizado o arquivo de documentos do conselho;
V - adotar as medidas necessárias para o funcionamento do conselho e 
dar encaminhamento às proposições da assembleia geral;
Vi - dar publicidade às decisões do conselho, com prazo determinado em ata;
Vii - cumprir e fazer cumprir as normas deste regimento.
seção iV
das câmaras técnicas
art. 12. compete às câmaras Técnicas proporcionar o suporte técnico e 
científico, específicos e necessários às decisões do Conselho do Parque Es-
tadual Charapucu em matérias específicas.
§1° os integrantes de cada câmara Técnica serão indicados pelas organi-
zações que compõem o conselho, e nomeados por instrumento legal.
§2° as câmaras Técnicas serão compostas por conselheiros e técnicos es-
pecializados em diversas áreas, convidados pelo conselho a colaborar, em 
caráter eventual, em assuntos de elevado interesse da Unidade de con-
servação.
§3° cada câmara Técnica terá um coordenador, preferencialmente con-
selheiro, eleito entre seus membros, ao qual caberá agendar e convocar 
reuniões e relatá-las à Secretaria administrativa.
§4° o coordenador da câmara Técnica deverá submeter à assembleia ge-
ral os pareceres e demais manifestações para apreciação, considerações e 
aprovações.
§5° as câmaras Técnicas serão acionadas sempre que necessário e por 
período pré-determinado, apoiadas pela Secretaria administrativa, sendo 
dissolvida quando esgotados os assuntos relativos às matérias submetidas 
a sua apreciação ou por decisão do Presidente do conselho.
seção V
da assembleia Geral
art. 13. a assembleia Geral é a instância soberana do conselho do Parque 
Estadual charapucu:
I – acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Ma-
nejo;
ii - zelar pelo cumprimento do Plano de Manejo do Parque Estadual cha-
rapucu;
iV - apreciar e aprovar o Plano de atividades do conselho do ano subse-
quente;
V - aprovar e alterar, quando necessário, o regimento interno;
Vi - outras atribuições previstas neste regimento;
VII – instituir Câmaras Técnicas de caráter consultivo, com suas ativida-
des especificadas, no ato de sua criação.
caPÍtULo iV
dos MeMBros e coNseLHeiros
seção i
disposições Gerais
art. 14. considera-se:
I – membro do conselho: instituição que representa no conselho um setor 
do poder público, da sociedade civil, ou setor privado; podendo ser:
a) pessoa jurídica da administração pública;
b) organizações da sociedade civil, privilegiando as organizações Sociais 
(oS) e organização da Sociedade civil de interesse Público (oSciPs);
c) associação de moradores e representações de populações residentes na 
Unidade ou em seu entorno, concebidos no conceito de povos e comunida-
des tradicionais, ainda que sem personalidade jurídica constituída.
II – conselheiro: a pessoa física com mandato para representar um mem-
bro e manifestar-se perante o conselho;
III – presidente do conselho: é o gerente da Unidade de Conservação de-
signado por ato do poder público, cuja eficácia se comprove por ato admi-
nistrativo publicado em Diário Oficial.
§1° Para fins deste regimento, considera-se o órgão gestor e o presidente 
como membro e conselheiro, respectivamente, quando não houver confli-
tos de disposições.
§2° a cada membro cabe a indicação de, pelo menos, um suplente de 
conselheiro, que atuará perante o conselho quando da ausência do con-
selheiro.
§3° A população tradicional poderá ser dividida geograficamente em po-
los ou comunidades, em razão das atividades desenvolvidas ou do local 
de moradia, de modo que possibilite constituição de mais de um membro 
perante o conselho.
art. 15. o mandato pertencerá ao membro e será de dois anos, renovável 
por igual período.
Parágrafo único. o mandato e a representação dos conselheiros não se-
rão remunerados e serão consideradas atividades de relevante interesse 
público.
art. 16. o direito a voto deverá ser exercido pelos membros presentes 
em assembleia Geral, por meio da pessoa indicada como conselheiro titu-
lar ou, na sua ausência, por seu suplente.
seção ii
da Nomeação
art. 17. caberá ao presidente nomear os conselheiros e os novos mem-
bros, em caráter original ou de substituição.
Parágrafo único. a nomeação de membro será promovida pela presidência 
por meio de resolução, e a nomeação de conselheiro poderá ser promovida 
por meio de resolução ou deliberação em ata de reunião.

art. 18. a nomeação de membro ocorrerá a partir da apresentação dos 
seguintes documentos, em via original ou cópia autenticada:
I – tratando-se de Poder Público:
a) ofício dirigido pelo chefe do órgão público, ou entidade, indicando dois 
servidores a representá-lo;
b) documentos de identidade e cPf dos conselheiros.
II – tratando-se de organização da sociedade civil:
a) cNPJ e ato constitutivo atualizados;
b) ata de eleição da atual diretoria;
c) documento que comprove atuação mínima de dois anos na região da 
Unidade de conservação;
d) ata de eleição ou outro documento que comprove a eleição para conse-
lheiros da organização;
e) documento de identidade e cPf dos representantes eleitos.
art. 19. a nomeação dos conselheiros será realizada mediante solicitação 
formal da organização membro, assinada por sua chefia, contendo o nome 
e os dados pessoais de um conselheiro e um suplente, que será dirigido 
à presidência para a homologação da indicação, ou modificação de repre-
sentantes.
Parágrafo único. a indicação de conselheiro da sociedade civil deverá 
ser acompanhada de instrumento que comprove a eletividade do repre-
sentante, salvo alegação fundada de urgência, hipótese em que será con-
cedido prazo de 10 dias para a juntada da ata de eleição.
art. 20. Tratando-se de comunidades locais sem constituição jurídica, a 
assembleia geral decidirá, na oportunidade, seu modo de ingresso e a indi-
cação dos conselheiros será decidido pela comunidade, podendo dividir as 
representações em polos ou comunidades delimitadas.
seção iii
da substituição
art. 21. o presidente promoverá a substituição de membro nas seguintes 
situações:
i - vacância e destituição;
ii - término do mandato da sociedade civil, por meio da renovação;
III – término do mandato do Poder Público, mediante aprovação da propos-
ta de ingresso de novo órgão público pela assembleia geral.
art. 22. a renovação da sociedade civil atingirá a totalidade de seus res-
pectivos membros e ocorrerá no período terminal dos mandatos, em aten-
ção ao princípio da participação.
§1° a renovação das associações, cooperativas e fundações será iniciada 
com a publicação de resolução de chamada pública na ioEPa, prevendo 
prazo prorrogável de 30 dias para a propositura de organizações.
§2° Poderá a presidência, em todo caso, reconduzir os membros de 
maior importância ao conselho, conforme decisão da assembleia geral, 
por meio da prorrogação de seus mandatos, desde que não comprometa 
a aplicação do princípio da participação, e o que dispõe o art. 17 § 5° do 
decreto 4.340/2002 do Sistema Nacional de Unidades de conservação.
art. 23. a substituição de conselheiro ocorrerá nas seguintes situações:
i - a pedido do membro ou representante, em solicitação formal;
II – vacância e destituição;
iii - perda de vínculo com a organização membro.
Parágrafo único. Na ocorrência dos casos acima descritos, o membro deve-
rá indicar novo conselheiro idôneo.
caPÍtULo V
dos atos do coNseLHo
art. 24. São atos do conselho:
I – resolução;
II – parecer;
iii - relatório;
IV – moção;
V - ata de reuniões.
art. 25. as resoluções são atos típicos da presidência e da assembleia ge-
ral, no âmbito de suas atribuições.
Parágrafo único. dentre outros, caberá à portaria:
I – nomeação de membros e conselheiros, e os demais atos de adminis-
tração do conselho;
II – aprovação e alterações do regimento interno;
III – criação de comissões e câmaras técnicas.
art. 26. os pareceres e relatórios serão emitidos pelas comissões e apro-
vados pela assembleia geral.
Parágrafo único. a assembleia geral vetará os pareceres e relatório que 
contenham imprecisão, falta de técnica, contrariedade à gestão ambiental 
ou ilegalidade.
art. 27. as moções são manifestações de repúdio ou congratulação dirigi-
das a organizações que causem impacto no âmbito da Unidade ou em sua 
gestão ambiental.
Parágrafo único. Poderá qualquer conselheiro encaminhar proposta de re-
dação da moção a ser votada em assembleia geral que, após aprovada, 
conterá a subscrição de “conselho do Parque Estadual charapucu”.
art. 28. a ata de reunião conterá a síntese dos acontecimentos relevantes 
da assembleia geral e poderá abrigar suas deliberações.
art. 29. Todos os atos do conselho serão públicos e disponibilizados pela 
presidência.
caPitULo Vi
das reUNiÕes
art. 30. o conselho do Parque Estadual charapucu, juntamente com suas 
instâncias, reunir-se-á ordinariamente três (03) vezes ao ano, de forma 
quadrimestral, e extraordinariamente, sempre que necessário.
I - As Assembleias ordinárias pré-definidas em calendário anual serão con-
vocadas pelo Presidente do conselho por meio de convocação formal aos 
membros do conselho (ofício, e-mail, rádio, grupo de Whatsapp, etc.) en-
caminhado até 30 (trinta) dias corridos antes da data de sua realização, 
contendo o local, data, horário e pauta para discussão;
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ii - as assembleias extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do 
conselho por meio de convocação formal aos membros do conselho (ofício, 
e-mail, rádio, grupo de Whatsapp, etc.) até 15 (quinze) dias antes da data 
de sua realização, contendo o local, data, horário e pauta para discussão;
iii - as assembleias extraordinárias poderão ser solicitadas, se motivadas, 
por um terço dos membros do conselho, desde que encaminhadas ao pre-
sidente, que as convocará;
IV – As Assembleias extraordinárias terão que ser realizadas num prazo 
máximo de 20 (vinte) dias corridos a partir da data da solicitação;
V - a não realização da reunião será registrada em ata da reunião subse-
quente, sendo que o não comparecimento dos membros deverá ser justi-
ficado.
§1° as reuniões devem ser públicas, com pauta pré-estabelecida no ato 
da convocação, e realizada em local de fácil acesso.
§2° as reuniões da assembleia Geral terão início, respeitando o número de 
membros presentes, de acordo com a seguinte ordem de abertura:
a) em primeira convocação, com presença de pelo menos dois terços de 
seus membros;
b) em segunda convocação com 30 minutos, após a primeira convocação, 
com presença de pelo menos metade mais um de seus membros;
c) em caso do não atendimento dos critérios das convocações anteriores, 
a reunião poderá ocorrer, mas não poderá haver votação, se for o caso.
Parágrafo único. Somente terão direito a voto os membros titulares e, na 
ausência destes, os seus respectivos suplentes.
art. 31. as deliberações da assembleia Geral serão tomadas por metade 
mais um dos votos dos membros presentes.
Parágrafo único. as deliberações relativas às propostas de alteração do re-
gimento interno serão tomadas por maioria simples de votos dos membros 
do conselho do Parque Estadual charapucu em assembleia Geral.
art. 32. Será lavrada ata em cada assembleia Geral, que após sua leitura 
e aprovação serão assinadas preferencialmente ao término da reunião, e 
na impossibilidade disto, na reunião subsequente, pelo Presidente, pelo 
Secretário e por todos os membros presentes e colocadas à disposição 
dos membros do Conselho, a fim de dar publicidade aos atos do Conselho.
art. 33. além dos indicados pelos membros do conselho, terão direito à 
voz, sem direito a voto, todo e qualquer cidadão presente na reunião.
Parágrafo único. o Presidente do conselho estabelecerá o número máximo 
de inscritos e o tempo máximo de cada fala, de modo a permitir que todos 
os inscritos credenciados tenham acesso à palavra garantida a participação 
de todos os membros do conselho e observado o princípio da igualdade.
art. 34. Propostas e sugestões de matérias emanadas pelos conselheiros 
para apreciação do conselho deverão ser encaminhadas no prazo de até 
40 dias antes das reuniões ordinárias, por escrito, à Presidência ou à Se-
cretaria administrativa, que as incluirá na pauta da reunião subsequente.
Parágrafo único. Havendo convergência de propostas e sugestões, a Presi-
dência e a Secretaria administrativa poderão juntá-las em uma única pro-
posta ou sugestão, devendo encaminhá-la a assembleia geral, juntamente 
com as originais, para deliberação.
caPÍtULo Vii
da Perda do MaNdato e da VacÂNcia
art. 35. Perderá a condição de membro do conselho do Parque Estadual 
charapucu a instituição ou organização que:
I – deixar de comparecer as 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas, 
sem justificativa aceita pela plenária na assembleia geral;
II - solicitar oficialmente ao Presidente do Conselho seu descredenciamento;
iii - for extinta ou deixar de atuar na região.
§1° a falta do representante das instituições e das entidades membro 
será comunicada ao gestor da mesma por escrito pelo Presidente do con-
selho.
§2° A justificativa de falta deverá ser feita por escrito ao Presidente do 
conselho, pela autoridade máxima da instituição membro, no prazo máxi-
mo de 15 (quinze) dias úteis;
Parágrafo único. instituições e entidades que não são constituídas formal-
mente ficam isentas das condições descritas no §2°.
§3° Será solicitada a substituição do representante da instituição membro 
do conselho ou de seu suplente, quando:
a) for descredenciado pela instituição que representa, devendo a mesma 
oficializar seu substituto;
b) cometer falta grave por ocasião de sua atuação no conselho, de acordo 
com o disposto no cap.ii deste regimento, a qual será avaliada em as-
sembleia.
§4° a perda do mandato do membro do conselho ou de seus representan-
tes será efetivada a partir de resolução em assembleia Geral, sancionada 
pelo Presidente do conselho.
caPÍtULo Viii
das disPosiÇÕes Gerais, traNsitÓrias e FiNais
art. 36. as indicações para renovação do conselho serão realizadas no 
período máximo de 60 (sessenta) dias e no mínimo de 30 (trinta) dias que 
antecedem o término dos mandatos vigentes, mediante ofício do Presiden-
te do conselho para todas as instituições representadas.
art. 37. Em caso de exclusão de algum membro, novas instituições pode-
rão candidatar-se a participar do conselho.
Parágrafo único. A análise e aprovação do novo membro ficam a cargo do 
conselho.
art. 38. os casos omissos deste regimento interno serão resolvidos em 
assembleia Geral.
art. 39. o conselho atuará e se posicionará de forma independente do 
órgão gestor do Parque Estadual charapucu.
art. 40. Este regimento interno entra em vigor na data de sua aprovação.
fábio campos Pamplona ribeiro
Presidente do conselho consultivo do Parque Estadual charapucu

Protocolo: 731574

diÁria
.

Portaria Nº 760 de 12 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1266215 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Apoio as ações conjuntas de fiscalização ambiental nos municí-
pios que abrangem o Mosaico lago de Tucuruí
origem: Belém-Pa
destino: Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Ja-
cundá, Nova ipixuna, itupiranga e Marabá-Pa.
Período: 14 a 20/11/2021 -  6,5 (seis e meia) diárias
Servidor: Jossandra carvalho da rocha Pinheiro - 55585772 - Técnico em 
Gestão de Pesca e aquicultura
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 731583

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1733/2021-saGa BeLÉM, 22 de NoVeMBro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 98 cc a línea a do inciso i do art. 99 da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações Pú-
blicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo n°2021/1226768
rESolVE: conceder 60(sessenta) dias de licença Prêmio a servido-
ra roSaNGEla NaZarÉ GoMES liMa, assistente administrativo, Mf nº 
702412/1, referente aos triênios de 2003/2006 (30 dias),2006/2009(30 
dias), no período de 01.10.2021 a 29.11.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 731589

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 25/2021-FisP cLassiFicaÇÃo do 
oBJeto:aQUisiÇÃo de MateriaL PerMaNeNte.

data de assinatura: 17/11/2021, Vigência: 17/11/2021 à 16/11/2022, 
Processo nº 2021/752551. objeto: contratação de empresa para aquisição 
de notebook lenovo thinkpad E14, ouriundos da ata de registro de preço 
nº 09/2021-cPl/PMPa. Valor total: r$ 13.100,00 (treze mil e cem reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programação: 44.101.06.182.1502.7563
Natureza: 449052
fonte: 0141 e 0341
contratado: SaNET coMErcio SErViÇoS iNforMaTica EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 11.329.948/0001-01. MarcElo aMaro da GaMa - 
diretor e ordenador de despesa do fiSP / EliaBio aMaro do NaSciMEN-
To - SaNET coMErcio SErViÇoS iNforMaTica EirEli

Protocolo: 731387

.

.

diÁria
Portaria Nº 1718/2021-saGa

oBJETiVo: Para apoio a SESPa no transporte de vacinas.
 fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 19 à 20.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, Mf: 57193016
carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1719/2021-saGa
oBJETiVo: Para transporte de servidores da casa Militar.
 fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo fEliX do XiNGU/Pa
PErÍodo: 15 à 16.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
arTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1720/2021-saGa
oBJETiVo: Para transporte de servidores.
 fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
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MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aMaPá/aP
PErÍodo: 09 à 10.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): aMaUri MorEira doS SaNToS, Mf: 5957745
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1722/2021-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
 fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 19 à 20.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): Márcio EMÍdio PErEira caMÊlo, Mf: 5917284-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1723/2021-saGa
oBJETiVo: para participar da operação “Segurança Por Todo Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaGoMiNaS/Pa
PErÍodo: 16 à 18.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628
SGT PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1724/2021-saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PorTEl, cUrraliNHo E BrEVES/Pa
PErÍodo: 15 à 25.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor(ES): aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1725/2021-saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “Segurança por todo o Pará.”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaGoMiNaS/Pa
PErÍodo: 16 à 18.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): dÉBora BaNdEira MoraES TriNdadE, Mf: 5956158
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 731449
Portaria Nº 1726/2021-saGa

oBJETiVo: para participar da “operação Boas festas”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 24 à 26.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): cB BM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES):clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 
54196767
lUiS JorGE lEal GoNÇalVES, Mf: 5156645
MarilÚcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1727/2021-saGa
oBJETiVo: para participar da “operação Boas festas”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 31.12.2021 à 02.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): cB BM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES):clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 
54196767
lUiS JorGE lEal GoNÇalVES, Mf: 5156645
MarilÚcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1728/2021-saGa
oBJETiVo: para participar da “operação Boas festas”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 31.12.2021 à 02.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada

SErVidor(ES): TEN PM EldEr JaiME carValHo da rocHa, Mf: 
5579376-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES):JoÃo PaUlo araGÃo coSTa, Mf: 5939159
daVi aMaral dE araÚJo, Mf: 5949526
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956763
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1729/2021-saGa
oBJETiVo: para participar da “operação Boas festas”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 31.12.2021 à 02.01.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): EdilSoN BriTo coSTa, Mf: 59153-1
MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
carla roSiMar PiNTo coSTa, Mf: 5902620
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1730/2021-saGa
oBJETiVo: para apoio a equipe da aScoM. “operação Proclamação da 
república”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 12 à 16.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): caroliNa fErrEira dE oliVEira, Mf: 5917821-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1731/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 11 à 18.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): cB PM WaSHiNGToN dE aViZ cHaVES, Mf: 57222254-1
SGT PM JoÃo dE JESUS dE SENa aNTUNES, Mf: 54194835
cB PM EdNEY PErEira dE SoUZa, Mf: 4219344-1
cB PM lUciaNa doS SaNToS QUadroS, Mf: 57221825-1
cB PM aNGlESoN doS SaNToS MacEdo, Mf: 57200280-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1732/2021-saGa
oBJETiVo: para participar da “operação Boas festas”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 24 À 26.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): TEN PM EldEr JaiME carValHo da rocHa, Mf: 
5579376-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES):JoÃo PaUlo araGÃo coSTa, Mf: 5939159
daVi aMaral dE araÚJo, Mf: 5949526
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956763
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1734/2021-saGa
oBJETiVo: para participar da “operação Boas festas”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 24 À 26.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): EdilSoN BriTo coSTa, Mf: 59153-1
MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
carla roSiMar PiNTo coSTa, Mf: 5902620
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1735/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 25 à 30.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES): MaJ PM JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Mf: 50209561
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): WaNdo diaS MiraNda, Mf: 8014251-2
EdU roSa oliVEira SilVa, Mf: 57175314
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1736/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 02 à 06.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM MarcoS NEi doS SaNToS caMPoS, Mf: 
5729980-1
EdU roSa oliVEira SilVa, Mf: 57175314
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Portaria Nº 1737/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 19 à 26.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM arNaldo da coNcEiÇÃo BriTo JÚNior, Mf: 
54195583-1
cB PM EdNEY PErEira dE SoUZa, Mf: 4219344-1
TEN PM EUValdo BEZErra raPoZo JÚNior, Mf: 5938228-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1738/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 08 à 15.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): Sd PM diEGo criSTHiaN SaNTa roSa riBEiro, Mf: 
6039155-2
cB PM aNGlESoN doS SaNToS MacEdo, Mf: 57200280-2
SGT PM raNGEl fErrEira VElaSco, Mf: 57199749-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1739/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 02 à 09.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): TEN PM JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS SalES, Mf: 5589134-1
cB PM lUciaNa doS SaNToS QUadroS, Mf: 57221825-1
cB PM GiSElY liMa SilVa, Mf: 57231915-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 731658
Portaria Nº 1740/2021-saGa

oBJETiVo: para participar do Programa “Segurança por todo o Pará.”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 08 à 10.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): cB BM dHiEGo SaNToS da SilVa, Mf: 5721805-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1741/2021-saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “Segurança por todo o Pará.”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 08 à 10.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): BrUNa ValÉria GEMaQUE QUEiroZ, Mf: 6045670-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1742/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): UliaNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 11 à 17.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor(ES): cB PM GiSElY liMa SilVa, Mf: 57231915-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1743/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): JacUNdá/Pa
PErÍodo: 03 à 07.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): dEidY GoMES da SilVa SaNTaNa, Mf: 57207614
KaUÊ JoSÉ PiMENTEl PoNTES, Mf: 57174586
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1744/2021-saGa
oBJETiVo: para cobertura jornalística na “operação Proclamação da república”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 12 à 16.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1745/2021-saGa
oBJETiVo: para cobertura jornalística na “operação Proclamação da república”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 12 à 16.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa, Mf: 57219599-3
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1746/2021-saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): NoVo rEParTiMENTo E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 06 à 14.12.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): alEXaNdrE coSTa dE SoUZa, Mf: 5891588
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1747/2021-saGa
oBJETiVo: para capacitação de operadores do sistema de videomonito-
ramento.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 15 à 20.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): EdUardo PaUlo MarQUES raiol, Mf: 54195019
rHUaN VENicio ElErES BarroS, Mf: 5950962
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 731816

oUtras MatÉrias
.

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/42

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

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 147252424 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P

02 147253001 a 
147253003 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204532 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

 Gilson de oliveira Brandão 
 

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/43

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

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 14035a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G
02 14038a a 14045a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P
03 14052a a 14055a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M
04 14057a a 14060a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204542 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

JoB XaViEr PalHETa JÚNior 

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis .2021/48

Órgão de origem: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social
Órgão de destino: MUNicÍPio dE BoM JESUS do TocaNTiNS

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 147252527 a 
147252531 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204586 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 da cUNHa rocHa

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/52

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

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 147252351 a 
147252356 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P

02 1472560 a 147252712 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

03 147253208 a 
147253304 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G

04 147253495 a 
147253504 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. GG

05 147253549 a 
147253552 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P
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06 147253622 a 
147253624 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. M

07 147253682 a 
147253683 colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. G

Tendo em vista o Processo n° 2021/1204627 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

PaUlo SErGio rodriGUES TiTaN

Protocolo: 731725
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato de coModato QUe eNtre si ceLeBraM eNtra a sc2 
sHoPPiNG ParÁ Ltda e a PoLicia MiLitar do estado do ParÁ- 
PMPa, Para fiNS ESPEcifico; cUJo o oBJETo: É a cessão de uso de 
referente ao SUc nº 107aB localizado no piso l1, com área total de 465 
m², situado na rodovia Br 316, km 4, nº 4.500, coqueiro, ananindeua/Pa. 
Como a finalidade de abrigar a sede do Comando de Policiamento da Re-
gião Metropolitana–CPRM. Este termo de comodato tem o prazo de 5 anos, 
podendo ser prorrogado por acordo entre as partes. o presente termo de 
entra em vigência a partir da data da sua publicação; comodante: Sc2 
SHoPPiNG Pará lTda; cNPJ: 14.097.230/0001-25; comodatário: Poli-
cia MiliTar do Pará sendo representado pelo Sr. JoSÉ dilSoN MElo 
DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044. Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 731430

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 
016/2016-daL/PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente Termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato adminis-
trativo nº 016/2016-dal/PMPa, pelo valor total de r$ 600.000,00 (seis-
centos mil reais). data da assinatura: 05/11/2021. Vigência: 07/11/2021 
a 06/1/2022; a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: 
Programa: 1508 – Governança Pública; Ação (projeto/atividade): 26/8233 
– Edição e Publicação de Atos da Administração Pública; Natureza da Des-
pesa:3.3.91.39–Outros Serv. Terc. Pj-Op.Intra Orçamentaria.; Plano Inter-
no:4120008233c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários); Empre-
sa: iMPrENSa oficial do ESTado-ioEPa; cNPJ nº04.835.476/0001-01, 
Travessa do chaco nº 2271, Bairro do Marco, Belém/Pa; ordENador: 
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Coman-
dante Geral da PMPa.

Protocolo: 731593

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 047/2021 – CPL/PMPA – PAE n° 2021/968452, que tem 
por objeto a aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e 
considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 
combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20, lei com-
plementar federal nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente 
da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
01 – HOMOLOGAR a decisão adotada pela Pregoeira da PMPA, designada 
através da PORTARIA Nº 004/2021 – CPL/PMPA, de 13 de setembro de 
2021, que adjudicou as propostas de preço apresentadas pelas empresas, 
conforme quadro a seguir:

GrU-
Po/
iTEM

dEScriÇÃo do GrUPo/iTEM VENcEdora
raZÃo Social/cNPJ

Valor da 
ProPoSTa

G2 arMárioS E arQUiVoS 2TlB coMÉrcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 19.758.320/0001-33

r$ 
707.052,70

G4 ESTaÇÃo dE TraBalHo 
(ilHa)

J lEMoS dE carValHo
cNPJ: 12.294.602/0001-88

r$ 
277.506,30

G5 arMárioS EM aÇo Para 
coPa

PaUlo HENriQUE lUciaNo coMErcio dE MoVEiS
cNPJ: 35.263.905/0001-39

r$ 
44.097,00

G6 MESa E cadEiraS Para coPa
aNdradE alcaNTara coMErcio dE GENEroS 

aliMENTicioS lTda,
cNPJ: 27.934.956/0001-17

r$ 
15.686,37

17 cadEira coM BraÇo 
rEdoBrado

aracUa coMErcio dE MoVEiS EirEli
cNPJ: 09.313.600/0001-84

r$ 
225.743,00

18 loNGariNa 3 lUGarES V S da S BriTo EirEli
cNPJ: 26.863.315/0001-56

r$ 
33.107,80

19 Sofá dE 2 lUGarES
iNdÚSTria E coMÉrcio colcHÕES orTHoVida 

lTda
cNPJ: 07.628.070/0001-38

r$ 
25.295,75

20 PraTElEira dE fErro V S da S BriTo EirEli
cNPJ: 26.863.315/0001-56

r$ 
32.660,28

22 BaNco dE VESTiário l carValHo coMErcio E SErVicoS EirEli
cNPJ: 20.991.432/0001-19

r$ 
18.423,12

23 BElicHE l carValHo coMErcio E SErVicoS EirEli
cNPJ: 20.991.432/0001-19

r$ 
105.499,29

24 colcHÃo coNfiaNca coMErcio dE ProdUToS lTda
cNPJ: 29.000.107/0001-11

r$ 
132.658,72

25 SUPorTE Para TElEViSÃo EVaNdro GoMES fErrEira 01619513250
cNPJ: 33.884.155/0001-97 r$ 3.959,91

26 SMarT TV lEd “65” METTa diSTriBUidora EirEli
cNPJ: 33.788.611/0001-03

r$ 
44.400,00

27 SMarT TV 32’ l carValHo coMErcio E SErVicoS EirEli
cNPJ: 20.991.432/0001-19

r$ 
18.918,90

28 iMPrESSora MUlTifUN-
cioNal

iMPErio do PaPEl coMErcio dE PaPEiS lTda
cNPJ: 20.081.724/0001-14

r$ 
44.550,00

29 caiXa acÚSTica BoHrEr EQUiPaMENToS dE aUdio E VidEo EirEli
cNPJ: 22.172.252/0001-30

r$ 
10.890,00

30 MicrofoNE BoHrEr EQUiPaMENToS dE aUdio E VidEo EirEli 
cNPJ: 2.172.252/0001-30

r$ 
13.141,80

31 ProJETor MUlTiMÍdia clEBEr NaSciMENTo da roSa
cNPJ: 11.142.525/0001-88

r$ 
20.000,00

33 QUadro MaGNÉTico coMPaKTo - diSTriBUidora E loGiSTica lTda
cNPJ: 14.136.133/0001-02

r$ 
11.880,00

35 friGoBar JEB coMErcio dE ElETroNicoS EirEli
cNPJ: 33.486.276/0001-80

r$ 
57.934,80

36 PUrificador dE áGUa 
ElETrÔNico

NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda, 
cNPJ: 07.041.480/0001-88

r$ 
28.332,78

37 GEladEira
MEGa BraSil coMErcio E SErVicoS dE coNS-

TrUcoES EirEli
cNPJ: 11.027.186/0001-99

r$ 
48.500,64

38 foGÃo dE 04 BocaS METTa diSTriBUidora EirEli, cNPJ
33.788.611/0001-03

r$ 
17.232,00

39 forNo MicrooNdaS
lS SErVicoS dE iNforMaTica E ElETroNica 

lTda
cNPJ: 10.793.812/0001-95

r$ 
18.258,00

40 ar coNdicioNado 12.000 
BTU/H

JEB coMErcio dE ElETroNicoS EirEli
cNPJ: 33.486.276/0001-80

r$ 
383.130,00

41 ar coNdicioNado 18.000 
BTU/H

NVf coMErcio E SErVicoS dE cliMaTiZacao 
EirEli

cNPJ: 41.401.446/0001-05
r$ 

20.860,00

42 ar coNdicioNado 48.000 
BTU/H

NVf coMErcio E SErVicoS dE cliMaTiZacao 
EirEli

cNPJ: 41.401.446/0001-05
r$ 

241.300,00

02 – DECLarar fracassados os grupos 01 (cadeiras) e 03 (mesas e gavetei-
ros); e os itens 21 (armário para armamento) e 32 (tela de projeção), em 
razão das propostas apresentadas não atenderam aos requisitos do edital;
03 – DETERMINAR ao Centro de Compras e Contratos que adote as medi-
das administrativas para a realização de novo certame para contemplar os 
grupos e itens fracassados, assim como para viabilizar a contratação das 
empresas vencedoras.
Quartel em Belém-Pa, 22 de novembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 731684

aPostiLaMeNto
.

2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
033/2019 – ccc/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 033/2019-CCC/PMPA, celebrado entra a PMPA e a Srª ANAN-
da NaSSar Maia, cujo objeto consiste na “locação de imóvel para abrigar 
a sede do ciNT, no município de Belém/Pa; onde se lê; Plano interno : 
1050008240c; leia-se: Plano interno: 1050008840c.Belém/Pa, 22 de No-
vembro de 2021.JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 
18044 comandante Geral da PMPa

Protocolo: 731434

diÁria
.

Portaria Nº 01/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino:oeiras do Pará-Pa; Período: 19 a 23/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel 
alexandre coelho Martins; cPf:449.562.582-91; Valor: r$ 923,16. SGT PM 
rafael ramalho de Sousa; cPf: 899.344.582-68; Valor: r$ 923,16. SGT PM 
Jaciane dias de Sá castelo Branco; cPf:668.745.722-53; Valor: r$ 923,16. 
ordenador:cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 02/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 19 a 23/11/2021; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM denis 
Santos de assis; cPf:656.852.102-72; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Glauber 
alencar Marinho; cPf:873.511.532-72; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Valnise 
de assis reis; cPf:941.059.442-15; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 03/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 15 a 16/11/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM 
leandro Novaes Santos; cPf:851.136.972-49; Valor: r$ 395,64. Sd 
PM Jhone Silva Santos; cPf:007.498.612-07; Valor: r$ 379,80. Sd PM 
José ayrton Barbosa de farias; cPf :003.522.232-86; 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 04/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 18 a 
23/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM daniel dos Santos Bezerra; cPf:392.473.172-
15 Valor: r$ 1.186,92. SGT PM darlene conceição Poiares de oliveira; 
cPf:745.122.772-34; Valor: r$ 1.186,92. cB PM carlos andré Souza 
azevedo; cPf:833.715.672-49; Valor: r$ 1.139,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 05/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 19 a 23/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM Neyla 
freitas dos Santos; cPf:817.759.462-15; Valor: r$ 886,20. Sd PM felipe 
Gomes dos Santos; cPf:017.639.952-67; Valor: r$ 886,20. Sd PM 
Magno Santa Brigida Sampaio; cPf:008.121.662-99; Valor: r$ 886,20. 
ordenador:cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 06/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Santarém-Pa; Período: 12 a 16/11/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Silvio 
rian dos Santos Silva; cPf: 576.280.252-34; Valor: r$ 1.186,92. cB PM 
rogerio costa arnaud; cPf: 906.827.002-82; Valor: r$ 1.139,40. Sd PM 
alexandre chaves lobo; cPf: 025.423.252-35; Valor: r$ 1.139,40. Sd PM 
leandro luiz Matias cardoso; cPf: 876.196.522-72; Valor: r$ 1.139,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 07/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 26/11 a 01/12/2021; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Maira Gleise 
lima da Silva; cPf: 559.551.932-00; Valor: r$ 1.186,92. SGT PM albertina 
da Silva; cPf:430.514.212-00; Valor:r$ 1.186,921. cB PM Manoel armando 
da Silva Neto; cPf: 005.811.922-14; Valor: r$ 1.139,40. Sd PM orlando 
rennan rodrigues da Silva; cPf: 020.915.902-23; Valor: r$ 1.139,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 08/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 26/11 a 01/12/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
SGT PM José rubens Marques da Silva; cPf: 595.169.502-30; Valor: r$ 
1.318,80. SGT PM augusto cesar Miranda Pinto; cPf: 381.506.032-04; 
Valor: r$ 1.318,80. cB PM Wendell rodrigues Barros; cPf: 806.685.422-
68; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 09/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 26/11 a 
01/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidor: cB PM ceres Marques Batista; cPf: 703.083.492-53; Valor: r$ 
1.139,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 10/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ENEM 
2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 26/11 a 01/12/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT 
PM allan Brito de carvalho; cPf: 687.596.222-53; Valor: r$ 1.318,80. Sd PM 
ivan Monteiro Barbosa; cPf: 951.230.082-68; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 11/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: oeiras do Pará-Pa; Período: 26/11 a 01/12/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Elias cabral de Souza; cPf: 828.822.822-49; Valor: r$ 1.139,40. 
cB PM cristiano alberto Pantoja de Moraes; cPf: 824.906.272-87; Valor: 
r$ 1.139,40. Sd PM daniel Hugo caminha Gonçalves; cPf: 021.900.192-
81; Valor: r$ 1.139,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 12/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM albertina 
da Silva; cPf: 430.514.212-00; Valor: r$ 923,16. SGT PM charlles 
Jonnathan de Sousa azevedo; cPf: 719.125.682-68; Valor: r$ 923,16. 
cB PM Manoel armando da Silva Neto; cPf: 005.811.922-14; Valor: r$ 

886,20. Sd PM orlando rennan rodrigues da Silva; cPf: 020.915.902-23; 
Valor: r$ 886,20. ordenador:cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 13/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ENEM 
2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Portel-Pa; Período: 19 a 23/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM alexandre dos Santos 
rodrigues; cPf: 375.481.152-53; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Elton denis 
de Brito carneiro; cPf: 900.685.802-15; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM rafael 
augusto figueiredo dos Santos; cPf: 020.706.302-85; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 14/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM Maria Pedrinha Gonçalves correa de oliveira; cPf: 854.973.472-
15; Valor: r$ 633,00. cB PM fabio Jorge da conceição cardoso; cPf: 
935.505.022-49; Valor: r$ 633,00. Sd PM Sergio Henrique Guedes da 
Silva; cPf: 025.569.752-02; Valor: r$ 633,00. ordenador:cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 15/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: limoeiro do ajuru-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT 
PM Wender do Nascimento lopes; cPf: 698.211.942-49; Valor: r$ 923,16. 
cB PM Wagner Bastos E Silva; cPf: 016.128.572-48; Valor: r$ 886,20. cB 
PM Brenda Mira de Souza lobato; cPf: 012.516.412-48; Valor: r$ 886,20. 
Sd PM Juliana ferreira da Silva; cPf: 014.234.342-00; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 16/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: limoeiro do ajuru-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM agnaldo de castro Silva; cPf: 257.104.002-20; Valor: r$ 923,16. 
cB PM Gleyce Sianne almeida da Silva; cPf: 810.450.692-72; Valor: r$ 
886,20. cB PM Mauro Jorge alves Júnior; cPf: 000.926.182-60; Valor: 
r$ 886,20. Sd PM João de Jesus Silva; cPf: 029.816.145-17; Valor: r$ 
886,20. ordenador:cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 17/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM regilmar 
Nobre feitosa; cPf: 843.902.202-68; Valor: r$ 886,20. cB PM denise 
Vilhena Monteiro; cPf: 948.693.752-49; Valor: r$ 886,20. cB PM Jeovane 
Silva Martins; cPf: 987.916.482-20; Valor: r$ 886,20. Sd PM Wendell da 
costa Bitencourt; cPf: 016.338.962-42; Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 18/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ENEM 
2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo 
Nonato almeida Saraiva; cPf: 402.504.582-68; Valor: r$ 791,28. SGT PM 
isaac duarte cordeiro; cPf: 855.119.002-49; Valor: r$ 791,28. cB PM 
Jose Nazareno de Sousa Junior; cPf: 983.551472-00; Valor: r$ 759,60. 
ordenador:cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 731482
Portaria Nº 29/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM fabio alex 
correa de Sousa; cPf:818.278.812-91; Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 30/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Sandro 
Miguel Sampaio Santos; cPf:782.542.302-00; Valor: r$ 923,16. cB PM 
deyvid dan ferreira Monteiro; cPf:983.396.132-00; Valor: r$ 886,20. cB 
PM roberto Gonçalves de Souza; cPf:938.225.962-72; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 31/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: Uruará -Pa; Período: 20 a 22/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM claudio 
rodrigues alves; cPf:570.475.102-49; Valor: r$ 659,40. SGT PM cleiton 
Silva damaceno; cPf:427.229.692-20; Valor: r$ 659,40. SGT PM antônio 
Sousa reis; cPf:379.995.162-87; Valor: r$ 659,40.ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 32/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ENEM 
2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM francinaldo 
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Barroso Quaresma; cPf:655.270.892-00 ;Valor: r$ 846,66. SGT PM leandro 
Novaes Santos; cPf:851.136.972-49; Valor: r$ 791,28. Sd PM Josimara 
Bessa da Silva; cPf:865.340.252-72; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 33/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 20 a 22/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM dhennys 
Thellyson Soares dos Santos; cPf:002.193.812-16; Valor: r$ 633,00. Sd 
PM Jefferson Pereira da Silva; CPF:101.751.824-69; Valor: R$ 633,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 34/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: Uruará-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Emilio 
cirne Bogea Umbuzeiro; cPf:396.042.172-91 ; Valor: r$ 923,16. SGT PM 
Salmo de Matos Mota; cPf:840.784.132-34; Valor: r$ 923,16. Sd PM luiz 
augusto Umbuzeiro Nascimento; cPf:002.706.782-39; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 35/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd PM Breno 
augusto Passos leal; cPf:035.565.772-40; Valor: r$ 886,20. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 36/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
TEN PM francinaldo Barroso Quaresma; cPf:655.270.892-00 ; Valor: r$ 
846,66. SGT PM Jucivaldo da Silva Pinheiro; cPf:594.401.712-00; Valor: 
r$ 791,28. SGT PM ricardo Silva assunção; cPf:007.596.743-02; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 37/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ENEM 
2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Paragominas-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM izaias ribeiro da 
Silva; cPf:401.407.502-82; Valor: r$ 923,16. SGT PM Edgar Thiago lameira 
ipiranga; cPf:002.658.422-04; Valor: r$ 923,16. Sd PM Jorge felipe da 
Silva lima; cPf:010.272.892-58; Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 38/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Glaydson José Vasconcelos lima; cPf:840.882.492-91; Valor: r$ 
923,16. SGT PM José Maria Balera; cPf:304.061.292-15; Valor: r$ 923,16. 
cB PM Milson Teixeira castro; cPf:002.434.952-69; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 731609
Portaria Nº 19/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
cB PM Gonçalves da Trindade Monteiro; cPf:730.319.922-53; Valor: 
r$ 886,20. cB PM rafael farias do carmo; cPf:915.910.902-53; Valor: 
r$ 886,20. cB PM david de araújo Pardal; cPf:807.859.802-53; Valor: 
r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 20/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 26/11 a 01/12/2021; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM Eldo 
Souza da costa; cPf: 002.554.972-37; Valor: r$ 1.139,40. cB PM Elielma 
lima Pereira; cPf:010.546.722-70; Valor: r$1.139,40. cB PM rômulo 
cesar do amaral Soares; cPf:740.747.412-53; Valor: r$1.139,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 21/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: MaJ PM Ney 
Nazareno Marques da luz; cPf:635.013.092-87; Valor: r$ 1.107,82. SGT 
PM alex Belém da costa ; cPf:399.788.342-49; Valor: r$ 923,16. cB PM 
Janete carvalho de abreu; cPf:743.689.152-91; Valor: r$ 886,20. cB 
PM felipe leon Miranda corrêa; cPf: 993.587.602-06; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 22/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM raimundo de Sousa Pantoja; cPf:428.871.862-72; Valor: 

r$ 923,16. SGT PM francylene Maria dos Santos Pinheiro cardoso; 
cPf:767.415.672-91; Valor: r$ 923,16. cB PM Paulo diego Madeira dos 
Santos; cPf:981.048.882-34; Valor: r$ 886,20. cB PM liliane Silvia de 
Mello Santos; cPf:924.927.112-34; Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 23/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM luis 
alberto da Silva costa; cPf:394.152.522-00; Valor: r$ 923,16. Sd PM rayza 
do Socorrro da costa Nunes;cPf:011.817.732-02; Valor: r$ 886,20.Sd PM 
Gilsomar rodrigues da Silva Júnior; cPf:006.815.952-80; Valor:r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 24/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd 
PM david carlos costa Trindade; cPf:041.289.942-60; Valor: r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 25/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM ivan 
ferreira rodrigues; cPf:873.981.502-10; Valor: r$ 923,16. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 26/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
itaituba-Pa; destino: NoVo Progresso-Pa; Período: 19 a 20/11/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT 
PM José da conceição araújo; cPf:437.545.202-10 ; Valor: r$ 395,64. Sd 
PM Maikilene rodrigues da Silva; cPf:022.707.892-61; Valor: r$ 379,80. 
Sd PM Saulo ricardo alves; cPf:873.610.512-00; 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 27/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 19 a 22/11/2021; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM daniel 
Souza araújo; cPf:748.355.642-00; Valor:r$ 923,16. cB PM Emerson 
luiz Baia Barata; cPf: 825.618.932-00; Valor:r$ 886,20. cB PM francisco 
ribeiro de Menezes Júnior; cPf:996.284.222-00; Valor:r$ 886,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 28/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
ENEM 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM alexandre 
Tavares leão; cPf:429.866.132-68 ; Valor: r$923,16. SGT PM chrisvaldo 
Pereira da Silva; cPf:518.056.932-04; Valor: r$923,16. cB PM diene 
Miranda Menezes; cPf:959.619.922-68; Valor: r$886,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 731733
Portaria Nº 2390/21/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Belo Horizonte-MG; Período: 23 a 25/11/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação, 02 de pousada e 02 de indenização de 
transporte; Servidor: cEl PM Elson luiz Brito da Silva; cPf: 307.591.882-
20; Valor: r$ 1.167,56. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 731747
GoVerNo do estado do ParÁ

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

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas– cFP/PMPa/2020
editaL Nº 36/cFP/PMPa/sePLad, de 22 de NoVeMBro de 2021 

retiFicaÇÃo do resULtado PreLiMiNar do teste de 
aVaLiaÇÃo FÍsica

A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – PMPA e SECRETARIA DE 
ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, no uso de suas 
atribuições legais torna pública a retificação do Edital nº 35-CFP-PMPA/
SEPlad, de 18 de novembro de 2021, para excluir do subitem 1.1.1 e do 
certame em questão os candidatos aNToNio carloS do NaSciMENTo 
JUNior, inscrição nº 272104948 e rodriGo do NaSciMENTo SoUZa, 
inscrição nº  272144414.
os candidatos que encontram-se relacionados acima foram eliminados do 
concurso público por descumprirem, quando da realização da 4ª Etapa – Teste 
de avaliação física, as norma(s) relacionadas no subitem 9.8 letras “a” e “b” 
do Edital Normativo nº cfP/PMPa/SEPlad, de 12 de novembro de 2020. 
Belém/Pa, 22 de novembro de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar ViEira
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício.

Protocolo: 731887
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 045/2021 
– FasPM, celebrado com a empresa SB coMErcio lTda (SB loG), cNPJ: 
04.429478/0001-92. Pelo presente fica apostilado ao Contrato Administra-
tivo supramencionado. objeto: Substituição de cNPJ
onde se lê:
(...) inscrita no cNPJ sob o n° 04.429.478/0001-92 (...)
Leia-se:
(...) inscrita no cNPJ sob o n° 04.429.478/0179-15 (...)
Belém/Pa, 22 de novembro de 2021
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 731699

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°128/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora Karla NaYaNa SalES PaES, Sd PM rG 
42421, cPf 000.727.822-50, Mf 572061932, rEPrESENTaNTE do faSPM 
- BrEVES, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 120,00 (cento e 
Vinte reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000, na 339033 (Passagens e despesas com locomo-
ção).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 22 de Novembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MOISES COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 731710
Portaria N°129/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora Mara cardoSo doS PaSSoS, Sd PM rG 
42405, cPf 947.260.192-87, Mf 59383391, rEPrESENTaNTE do faSPM 
- BrEVES, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 120,00 (cento e 
Vinte reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000, na 339033 (Passagens e despesas com locomo-
ção).
art. 2º determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 22 de Novembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MOISES COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 731729

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo ao contrato de credenciamento n° 005/2018- 
FUNsaU
objeto: inclusão de serviços na área da saúde.
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
Contratada: CLINICOR – MPW CARDIOLOGIA CLÍNICA E MÉTODOS DIAG-
NÓSTicoS EirEli - ME
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 731550

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1433/2021-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 17 de Novembro de 2021
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.240, de 01 de junho de 2020, 
que estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades 
da administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1053790, 
por meio do qual o Excelentíssimo Senhor alberto Henrique Teixeira de 
Barros, Presidente da fundação Parápaz, solicita a cessão do servidor rei-
naldo Marques Junior, delegado de Polícia civil, matrícula nº 57192620 
para aquela fundação;
coNSidEraNdo que a cessão do servidor em questão é excepcional às 
regras do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, pelo que foi analisada 
à luz do que dispõe o artigo 12 do referido dispositivo, consta nos autos 
a manifestação da Excelentíssima Secretária de Estado de Planejamento 
e administração, bem como a autorização da cessão pelo período de 04 
(quatro) anos, exarada pelo Excelentíssimo chefe da casa civil da Gover-
nadoria do Estado,
r E S o l V E:
i - cEdEr o servidor rEiNaldo MarQUES JUNior, delegado de Polícia 
civil, Matrícula nº 57192620, para a fUNdaÇÃo ParáPaZ, pelo período 
de 04 (quatro) anos, com ônus ao cedente, sem reembolso, a contar de 
01/10/2021 até 29/09/2025, em conformidade com o decreto Estadual nº 
795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 731315

.

.

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
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
JoSiaS GoMES caldaS
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
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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
* Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.772, de 22 de novembro de 2021.

Protocolo: 731635

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico - 30/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na confecção de crachás
Tipo de licitação: Menor Preço por lote
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: 14/12/2021
Hora da abertura: 09:00 (horário de Brasília/df)
Pregoeiro: leão da costa leão Neto

Protocolo: 731639

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 081/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
015/2015-dGPc/Pad, de 26/06/2015, que apurou irregularidades atribuí-
das ao servidor Escrivão K. A. C. S. – matrícula 57222146;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad n° 
015/2015- dGPc/Pad e a  Manifestação Jurídica nº 2450/2020-coNJUr, 
exarado pelo consultor Jurídico igor lopes duarte;
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 015/2015-dGPc/Pad de 26/06/2015, que apurou a conduta do servidor 
Escrivão K. A. C. S. – matrícula 57222146;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à Cor-
regedoria Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 082/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
023/2017-dGPc/Pad, de 22/11/2017, que apurou irregularidades atribuí-
das ao servidor Delegado A. C. B. – matrícula 57193399;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad n° 
023/2017- dGPc/Pad e a  Manifestação Jurídica nº 108/2019-coNJUr, 
exarado pelo consultor Jurídico osvaldo Silva Junior;
coNSidEraNdo ter sido constatada a ocorrência do instituto da Prescri-
ção, uma vez decorrido o prazo estabelecido pelo artigo 198, inciso ii, da 
lei nº 5.810/94, cessando a pretensão punitiva do Estado.
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 023/2017-dGPc/Pad de 22/11/2017, que apurou a conduta do servidor 
Delegado A. C. B. – matrícula 57193399, devendo o fato ser registrado nos 
assentamentos funcionais do servidor, conforme preceitua o artigo 226, da 
lei 5.810/94;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à Cor-
regedoria Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 083/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
024/2017-dGPc/Pad, de 22/11/2017, que apurou irregularidades atribuí-
das ao servidor Delegado L. R. N. B. – matrícula 54185862;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad n° 
024/2017- dGPc/Pad e a  Manifestação Jurídica nº 2357/2019-coNJUr, 

exarado pelo consultor Jurídico igor lopes duarte;
coNSidEraNdo ter sido constatada a ocorrência do instituto da Prescri-
ção, uma vez decorrido o prazo estabelecido pelo artigo 198, inciso ii, da 
lei nº 5.810/94, cessando a pretensão punitiva do Estado.
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 024/2017-dGPc/Pad de 22/11/2017, que apurou a conduta do servidor 
Delegado L. R. N. B. – matrícula 54185862, devendo o fato ser registra-
do nos assentamentos funcionais do servidor, conforme preceitua o artigo 
226, da lei 5.810/94;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à Cor-
regedoria Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 084/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
004/2018-dGPc/Pad, de 25/01/2018, que apurou irregularidades atribuí-
das à servidora Delegada M. M. B. – matrícula 397628;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad n° 
004/2018-dGPc/Pad e a  Manifestação Jurídica nº 1105/2020-coNJUr, 
exarada pelo consultor Jurídico ademildo Pantoja da Silva;
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar nº 
004/2018-dGPc/Pad de 25/01/2018, que apurou a conduta da servidora 
Delegada M. M. B. – matrícula 397628;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à Cor-
regedoria Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 085/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
008/2018-dGPc/Pad, de 23/02/2018, que apurou irregularidades atribuí-
das ao servidor Delegado C. L. D. O. – matrícula 63550;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad n° 
008/2018-dGPc/Pad e a  Manifestação Jurídica nº 1993/2019-coNJUr, 
exarada pelo consultor ademildo Pantoja da Silva, que concluíram pela 
responsabilização administrativa do Servidor;
r E S o l V E:
I – APLICAR a penalidade de 60 (sessenta) dias de suspensão ao servidor 
Delegado C. L. D. O. – matrícula 63550, por transgressão ao artigo 74, 
incisos XVii e Xli, da lei complementar nº 022/94, que deverá ser con-
vertida em multa, por conveniência ao serviço, na forma do art. 79, § 1º, 
da supracitada lei;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à 
corregedoria-Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de 
estilo ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 086/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
014/2018-dGPc/Pad, de 08/06/2018, que apurou irregularidades atribuí-
das à servidora Escrivã A. S. D. A. – matrícula 54181856;
coNSidEraNdo  o relatório da comissão Processante do Pad n° 
014/2018- dGPc/Pad e a  Manifestação Jurídica nº 1781/2019-coNJUr, 
exarado pelo consultor Jurídico osvaldino Silva Júnior;
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar nº 
014/2018-dGPc/Pad de 08/06/2018, que apurou a conduta da servidora 
Escrivã A. S. D. A. – matrícula 54181856;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à Cor-
regedoria Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 087/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
017/2018-dGPc/Pad, de 30/08/2018, que apurou irregularidades atribuí-
das ao servidor Delegado R. P. M. – matrícula 5203929;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad n° 017/2018 
– DGPC/PAD, que concluiu que o servidor Delegado R. P. M. – matrícula 
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5203929, transgrediu o que dispõe o art. 74, incisos XVii, XXXiX e Xli, 
da lei complementar 022/94, opinando pela responsabilização funcional 
do servidor;
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica nº 648/2019-coNJUr, que su-
geriu ao Exmº Sr. delegado-Geral de Polícia civil o arquivamento dos re-
feridos atos;
r E S o l V E:
I – DISCORDAR do relatório da Comissão Processante, e CONCORDAR com 
a Manifestação Jurídica nº 648/2019-coNJUr, da lavra do consultor Jurí-
dico osvaldino Silva Junior, que sugeriu o arquivamento do Processo admi-
nistrativo disciplinar nº 017/2018-dGPc/Pad;
II – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 017/2018-dGPc/Pad de 30/08/2018, que apurou a conduta do de-
legado R. P. M. – matrícula 5203929, devendo o fato ser registrado nos 
assentamentos funcionais do servidor, conforme preceitua o artigo 226, 
da lei 5.810/94;
III – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à 
corregedoria-Geral da Polícia civil, para que adotem as providências de 
estilo ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 088/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da Portaria 
025/2018-dGPc/Pad, de 20/12/2018, que apurou irregularidades atribuí-
das aos servidores: Investigador G. C. D. S. – matrícula 5865808; Inves-
tigador E. E. B. R. – matrícula 6038182; Investigador C. E. D. T. P. – ma-
trícula 5412285; Escrivão H. T. D. S. – matrícula 5631149; Motorista M. C. 
M. J. – matrícula 5463580;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad 025/2018-
dGPc/Pad, e a Manifestação Jurídica nº 1246/2021-coNJUr;
coNSidEraNdo a inexistência de elementos probantes hábeis a concluir 
que os servidores acima citados, vieram a cometer a transgressão denun-
ciada.
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 025/2018-dGPc/Pad, de 25/10/2018, que apurou a conduta dos servi-
dores: Investigador G. C. D. S. – matrícula 5865808; Investigador E. E. B. 
R. – matrícula 6038182; Investigador C. E. D. T. P. – matrícula 5412285; 
Escrivão H. T. D. S. – matrícula 5631149; Motorista M. C. M. J. – matrícula 
5463580;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à Cor-
regedoria Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 089/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 14 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
009/2013-dGPc/Pad, de 04/04/2013, que apurou irregularidades atribu-
ídas aos servidores Escrivão D. H. N. P. – matrícula 54187755; Investiga-
dora L. D. S. C. D. O. – matrícula 5291127; Investigador G. M. D. M. P. 
– matrícula 54197972;
coNSidEraNdo o relatório da comissão Processante do Pad n° 
009/2013- dGPc/Pad e a  Manifestação Jurídica nº 741/2013-coNJUr, 
exarado pelo consultor Jurídico osvaldino Silva Junior;
coNSidEraNdo não ter sido provada a prática das transgressões disci-
plinares que foram atribuídas ao servidor Escrivão D. H. N. P. – matrícula 
54187755;
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar nº 
009/2013-dGPc/Pad de 04/04/2013, em relação ao servidor Escrivão d. 
H. N. P. – matrícula 54187755;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à Cor-
regedoria Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de estilo 
ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 090/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 15 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
056/2002-dGPc/Pad, de 23/08/2002, que apurou irregularidades atribuí-
das ao servidor Investigador A. P. M. – matrícula 3328198;
coNSidEraNdo que a comissão Processante designada pela Portaria 
056/2002- dGPc/Pad apurou que não houve provas ou indícios de partici-
pação do referido servidor no evento delitivo;
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar nº 
056/2002-dGPc/Pad de 23/08/20002, que apurou a conduta do servidor 
Investigador A. P. M. – matrícula 3328198;

II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à 
corregedoria-Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de 
estilo ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 091/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
083/2002-dGPc/Pad, de 11/12/2002, que apurou irregularidades atribu-
ídas aos servidores: Escrivão J. M. D. S. H. – matrícula 5412757; Investi-
gador J. E. D. S. – matrícula 5703743; e Motorista C. A. A. B. – matrícula 
5463548;
coNSidEraNdo que a comissão Processante designada pela Portaria 
083/2002- dGPc/Pad apurou que não houve provas ou indícios de partici-
pação dos referidos servidores no evento delitivo.
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 083/2002-dGPc/Pad de 11/12/2002, que apurou fatos atribuídos aos 
servidores Escrivão J. M. D. S. H. – matrícula 5412757; Investigador J. E. 
D. S. – matrícula 5703743; e Motorista C. A. A. B. – matrícula 5463548;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à 
corregedoria-Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de 
estilo ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 092/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
037/2004-dGPc/Pad, de 25/03/2004, que apurou irregularidades atribuí-
das ao servidor Investigador S. D. J. F. V. – matrícula 2014548;
coNSidEraNdo que a comissão Processante designada pela Portaria 
037/2004 - dGPc/Pad apurou que não inexistirem elementos probantes 
suficientes que apontem o cometimento de infração disciplinar.
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 037/2004-dGPc/Pad de 25/03/2004, que apurou fatos atribuídos ao 
servidor investigador S. D. J. F. V. – matrícula 2014548;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à 
corregedoria-Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de 
estilo ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 093/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
155/2004-dGPc/Pad, de 28/12/2004, que apurou irregularidades atribuí-
das ao servidor Investigador R. M. R. – matrícula 5553229;
coNSidEraNdo que a comissão Processante designada pela Portaria 
155/2004 - dGPc/Pad apurou inexistirem elementos probantes suficientes 
que apontem o cometimento de infração disciplinar.
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar nº 
155/2004-dGPc/Pad, que apurou fatos atribuídos ao servidor investigador 
R. M. R. – matrícula 5553229;
II – Determinar à Chefia de Gabinete, à Diretoria de Administração e à 
corregedoria-Geral de Polícia civil, para que adotem as providências de 
estilo ao pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 094/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 18 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições que são conferi-
das pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os autos do Pad instaurado por meio da PorTaria Nº 
089-a/2005-dGPc/Pad, de 18/07/2005, que apurou irregularidades atri-
buídas ao servidor Investigador H. F. D. – matrícula 5463211;
CONSIDERANDO não terem sido encontrados elementos que justificassem 
a aplicação de penalidade;
r E S o l V E:
I – Determinar o ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 089-a/2005-dGPc/Pad de 18/07/2005, que apurou fatos atribuídos ao 
servidor Investigador H. F. D. – matrícula 5463211;
II – Determinar à Chefia de Gabinete e à Corregedoria-Geral de Polícia 
civil, para que adotem as providências de estilo ao pleno cumprimento do 
presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
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Portaria Nº 095/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) e...
coNSidEraNdo que os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
035/2012-dGPc/Pad, foram sobrestados por meio da Portaria 011/2016-
dGPc/Pad/diVErSoS, de 01/02/2016, em relação ao servidor Motorista 
M. C. S. – matrícula 5619394;
coNSidEraNdo a Manifestação Jurídica nº 2351/2019 -  coNJUr, exara-
do pelo consultor Jurídico osvaldino  Silva Junior, bem como  a conclusão 
do laudo Pericial nº 2020.01.000007-PSQ, referente ao exame de Sanida-
de Mental do servidor Motorista M. C. S. – matrícula 5619394, emitido pelo 
sistema “PeríciaNET”, que foi juntado aos autos de incidente de Sanidade 
Mental, apenso aos referidos autos.
r E S o l V E:
I – REVOGAR os termos da Portaria 011/2016-DGPC/PAD/DIVERSOS, de 
01/02/2016 – SOBRESTAMENTO, convalidando todos os atos já praticados;
II – CONSTITUIR NOVA COMISSÃO, com fulcro ao que dispõe o artigo 94 
da lei nº 022/94, para dar continuidade às apurações em relação a condu-
ta irregular atribuída ao servidor Motorista M. C. S. – matrícula 5619394, 
pela prática, em tese, das condutas que, se comprovadas, constitui trans-
gressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos Xiii, XXV , XXXiV, XXXV e 
XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
III – DESIGNAR os servidores OTTO HENRIQUE DIAS WIRTZ, CARMEN 
SUELY SOUZA DA SILVA – Delegados de Polícia Civil, e MARIA OFÉLIA 
ALBANO BAIMA – Escrivã de Polícia Civil, para, através de Processo Admi-
nistrativo disciplinar, sob a presidência do primeiro e em comissão, apu-
rarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações citadas contra 
o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa;
IV – À Corregedoria Geral da Polícia Civil a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 096/2021-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003-012-21/2021-cPad/cG/Pc-
Pa, de 28/09/2021, subscrito pelo Presidente, delegado GUSTaVo JoSÉ 
foNTENElE BarrEira, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da co-
missão Processante para a conclusão do Processo administrativo disci-
plinar nº 012/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 13/05/2021, publicado no doE 
34.598, de 28/05/2021, tendo em vista a necessidade de realizar diligên-
cias necessárias à instrução do processo, em relação ao servidor Papilosco-
pista B. S. D. S. – matrícula nº 57213704;
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR A COMISSÃO, composta pelos servidores GUSTAVO JOSÉ 
FONTENELE BARREIRA, LEOMAR NARZILA MAUÉS PEREIRA – Delegados 
de Polícia Civil, e JOSE GUILHERME DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR – Es-
crivão de Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar 
continuidade aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo 
administrativo disciplinar nº 012/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 13/05/2021, 
publicado no doE 34.598, de 28/05/2021, conforme preceitua o artigo 96, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 097/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 25 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003-007-21/2021-cPad/cG/Pc-
Pa, de 22/10/2021, subscrito pelo delegado GUSTaVo JoSÉ foNTENElE 
BarrEira, Presidente da comissão do Processo administrativo revisio-
nal nº 007/2021-dG/Pc/Pad/rEViSÃo, de 01/06/2021, publicado no doE 
34.620, de 24/06/2021, instaurado para revisar a decisão exarada por 
meio do Processo administrativo disciplinar nº 031/2008-dGPc/Pad, que 
ensejou na demissão do então servidor GilBErTo alEX SoUZa PErEira, 
tendo em vista a necessidade de realizar diligência necessárias à instrução 
do Processo;
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR A COMISSÃO, composta pelos servidores GUSTAVO JOSÉ 
foNTENElE BarrEira, lEoMar NarZila MaUÉS PErEira e lENa JaNNE 
BOTELHO DE ALMEIDA – Delegados de Polícia Civil, respectivamente Pre-
sidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios, 
visando à conclusão do Processo administrativo revisional nº 007/2021-
dG/Pc/Pad/rEViSÃo, de 01/06/2021, publicado no doE 34.620, de 
24/06/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 
022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 098/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 25 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003-008-21/2021-dGPc/Pad, de 
22/10/2021, subscrito pelo delegado GUSTaVo JoSÉ foNTENElE Bar-
rEira, Presidente da comissão do Processo administrativo revisional nº 
008/2021-dGPc/Pad/rEViSÃo, de 01/06/2021, publicado no doE 34.620, 
de 24/06/2021, para revisar a decisão exarada por meio do Processo ad-
ministrativo disciplinar nº 544/1987-dGPc/Pad, que ensejou na demissão 
dos então servidores alUiZio carrEira rodriGUES e JoSÉ lUiZ coSTa 
da SilVa, tendo em vista a necessidade de realizar diligências necessárias 
à instrução do Processo;
r E S o l V E
I – REDESIGNAR A COMISSÃO, composta pelos servidores GUSTAVO JOSÉ 
foNTENElE BarrEira, lEoMar NarZila MaUÉS PErEira e lENa JaNNE 
BOTELHO DE ALMEIDA – Delegados de Polícia Civil, respectivamente Pre-
sidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios, 
visando à conclusão do Processo administrativo revisional nº 008/2021-
dGPc/Pad/rEViSÃo, de 01/06/2021, publicado no doE 34.620, de 
24/06/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 
022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 099/2021-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 09 de novembro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 006/2021-cPad/cG/Pc-Pa, de 
08/11/2021, subscrito pela Presidente, delegada Maria do PErPÉTUo 
Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, por meio do qual solicita rE-
dESiGNaÇÃo da comissão Processante para a conclusão do Processo 
administrativo disciplinar nº 016/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 31/05/2021, 
publicado no doE 34.616, de 21/06/2021, tendo em vista a necessida-
de de realizar diligências necessárias à instrução do processo, em relação 
aos servidores: Delegado A. J. M. G. – matrícula nº 5332486, Escrivão 
Aposentado R. S. B. – matrícula nº 5130506, e Investigadores J. G. F. C. 
– matrícula nº 5411980, R. D. F. M. – matrícula nº 5290155, G. C. D. S. – 
matrícula 5865808, R. D. C. F. D. F. – matrícula nº 5397642;
r E S o l V E:
I – REDESIGNAR A COMISSÃO, composta pelos servidores Maria do PE-
rÉTUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, cYNTHia dE faTiMa 
DE SOUZA VIANA e SIMONE EDORON MACHADO ARAUJO – Delegados de 
Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar continui-
dade aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo adminis-
trativo disciplinar nº 016/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 31/05/2021, publicado 
no doE 34.616, de 21/06/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei 
complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 731477
Portaria Nº  189/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
21/10/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, dele-
gada carMEN SUElY SoUZa da SilVa, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 
pela PorTaria Nº 152/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 14/09/2021, publicado no 
doE nº 34.711, de 27/09/2021, com o intuito de apurar as circunstâncias 
em que ocorreu a morte do servidor investigador alEXaNdrE da SilVa 
ALVES – matrícula 8400764, fato ocorrido em 13/04/2021, referente ao 
auxílio-morte.
r E S o l V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de PRORROGAÇÃO DE PRAZO, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
152/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 14/09/2021, publicado no doE nº 34.711, de 
27/09/2021, a contar de 27/10/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  190/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
21/10/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, dele-
gada carMEN SUElY SoUZa da SilVa, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 
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pela PorTaria Nº 153/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 14/09/2021, publicado no 
doE nº 34.711, de 27/09/2021, com o intuito de apurar as circunstâncias 
em que ocorreu a morte do servidor investigador alEXaNdrE da SilVa 
ALVES – matrícula 8400764, fato ocorrido em 13/04/2021, referente à 
Pensão Especial.
r E S o l V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de PRORROGAÇÃO DE PRAZO, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
153/2021 – PA/DG/PC-PA de 14/09/2021, publicado no DOE nº 34.711, de 
27/09/2021, a contar de 27/10/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  191/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 002/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
15/10/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, dele-
gada carMEN SUElY SoUZa da SilVa, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 
pela PorTaria Nº 144/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 23/08/2021, publicado no 
doE nº 34.699, de 15/09/2021, com o intuito de apurar o ato de bravura 
atribuído ao servidor Delegado H. M. G. – matrícula 5914104.
r E S o l V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de PRORROGAÇÃO DE PRAZO, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
144/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 23/09/2021, publicado no doE nº 34.699, de 
15/09/2021, a contar de 15/10/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  192/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 002/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
20/10/2021, subscrito pelo Presidente do Processo administrativo, dele-
gado oTTo HENriQUE diaS WirTZ, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 
pela PorTaria Nº 154/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 21/09/2021, publicado no 
doE nº 34.708, de 23/09/2021, com o intuito de apurar o ato de bravura 
atribuído à servidora Delegada A. C. M. B – matrícula 54180059.
r E S o l V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de PRORROGAÇÃO DE PRAZO, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
154/2021 – PA/DG/PC-PA de 21/09/2021, publicado no DOE nº 34.708, de 
23/09/2021, a contar de 23/10/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  193/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 004/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
13/10/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, dele-
gada Maria do PErPÉTUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, 
por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do 
Processo administrativo, instaurado pela PorTaria Nº 106/2021- Pa/dG/
Pc-Pa de 27/07/2021, publicado no doE nº 34.687, de 01/09/2021, com o 
intuito de apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte do servidor Es-
crivão NELSON JORGE OSÓRIO LUCAS – matrícula 5232856, fato ocorrido 
em 27/03/2021, referente ao auxílio-morte.
r E S o l V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de PRORROGAÇÃO DE PRAZO, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
106/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 27/07/2021, publicado no doE nº 34.687, de 
01/09/2021, a contar de 01/10/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  194/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 004/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
13/10/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, delega-
da Maria do PErPÉTUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, por 
meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Proces-

so administrativo, instaurado pela PorTaria Nº 107/2021- Pa/dG/Pc-Pa 
de 27/07/2021, publicado no doE nº 34.687, de 01/09/2021, com o intuito 
de apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte do servidor Escrivão 
NELSON JORGE OSÓRIO LUCAS – matrícula 5232856, fato ocorrido em 
27/03/2021, referente à Pensão Especial.
r E S o l V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de PRORROGAÇÃO DE PRAZO, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
107/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 27/07/2021, publicado no doE nº 34.687, de 
01/09/2021, a contar de 01 /10/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  195/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
05/11/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, delega-
da cHYNTia dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa, por meio do qual solicita Pror-
roGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaura-
do pela PorTaria Nº 178/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 13/10/2021, publicado 
no doE nº 34.735, de 15/10/2021, com o intuito de apurar o ato de bravu-
ra atribuído ao servidor Delegado E. M. D. R. A. J. – matrícula 57233535.
r E S o l V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de PRORROGAÇÃO DE PRAZO, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
178/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 13/10/2021, publicado no doE nº 34.735, de 
15/10/2021, a contar de 14/11/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 196/2021-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 08 de novembro de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003/2021-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
08/11/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, delega-
da SiMoNE EdoroN MacHado araUJo, por meio do qual solicita Pror-
roGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaura-
do pela PorTaria Nº 132/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 25/08/2021, publicado 
no doE nº 34.711, de 27/09/2021, com o intuito de apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor Escrivão SEllMo NaZarEo doS 
SANTOS SARQUIS – matrícula 5130310, fato ocorrido em 01/06/2021, 
referente à Pensão Especial.
r E S o l V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
132/2021- Pa/dG/Pc-Pa de 25/08/2021, publicado no doE nº 34.711, de 
27/09/2021, a contar de 27/10/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 731737

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°375/21 de 19 de NoVeMBro de 2021 – GaB/dGcP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2021/1299241.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor rodriGo loPES da coS-
Ta, aux. Téc. de Perícias, matrícula n°54189294/3, de 01.12.2021 
a 30.12.2021, concedida pela PorTaria N°319//21-GaB/cPcrc de 
18.10.2021, publicada no doE nº 34.739 de 19.10.2021, para o período 
de 13.12.2021 a 11.01.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 19 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 731435
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Portaria N°374/21 de 19 de NoVeMBro de 2021 – GaB/dGcP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais, e conferidas pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2021/1304044.
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, a contar de 16.11.2021, do gozo de férias da servidora 
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra, corregedora, matrícula 
n° 73504231/2, por necessidade de serviço, concedida inicialmente pela 
PorTaria N° 291/21-GaB/cPcrc de 28.09.2021, publicada no doE nº 
34.717 de 30.09.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 19 de Novembro 
de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 731432
Portaria N°373/2021 de 19 de NoVeMBro de 2021 – GaB/dG-
cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais, e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo 
n°2021/1221226.
r E S o l V E:
TraNSfErir, por superior interesse público, o gozo de férias do servidor 
dUrVal PoNTES fErrEira, Perito criminal, matrícula n°5187990/2, no 
período 05.11.2021 a 28.11.2021, concedidas inicialmente pela PorTaria 
N°291/2021-GaB/cPcrc de 28.09.2021, publicada no doE nº 34.717 de 
30.09.2021, para posterior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 19 de Novem-
bro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 731440

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 405 de 18 de Novembro de 2021 – daF/cPcrc
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro usando das atribuições le-
gais conferidas através da PORTARIA N° 181/18 de 27.07.2018 - GAB – 
Publicada no doE n° n° 33.784 de 18.01.2019.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda os termos do Processo n° 2021/1193903.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria N ° 384/21, publicado no doE N ° 
34.769 de 18.11.2021, licença Prêmio do servidor Edson Vand frota Pan-
toja, Perito criminal, matrícula n° 54188128/2.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES, Belém, 18 de No-
vembro de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 731358

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 4296/2021-dG/cGP, de 22/11/2021
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
rETificar a vigência da Portaria 4178/2021-dG/cGP, que nomeou a ser-
vidora aNa roSa TEiXEira cardoSo, auxiliar Técnico, para exercer o 
cargo em comissão, daS-04, de coordenadora do Núcleo de Planejamen-
to, desenvolvendo atividades na Chefia de Gabinete deste Departamento, 
onde se lê entrarão em vigor a partir de 16/11/2021 leia-se retroagirão a 
08/11/2021.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 731804

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 741/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 19 de novembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais
CONSIDERANDO o disposto na Manifestação Jurídica nº 1.414/2021 – 
coNJUr/SEaP, constante à seq. 3 do processo 2021/1152206;
coNSidEraNdo que há indícios de inexecução do contrato administrativo 
072/2021/SEaP;
coNSidEraNdo que o princípio da supremacia do interesse público impõe 
ao administrador o poder-dever de aplicar as sanções administrativas ao 
contratado faltoso;
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 104 ao 125 da lei Estadual de Pro-
cesso administrativo, lei nº 8.972
rESolVE:
art. 1º instaurar Procedimento administrativo para apurar falta cometida 
pela empresa diGiSErVE TradiNG EirEli, referente ao contrato admi-
nistrativo nº 072/2021, celebrado com a SEcrETaria dE ESTado dE ad-
MINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP.
art. 2º designar os servidores Sra. ana Maria chada da Silva, MaT 
54181465/GBio/daB/SEaP; Sr. laurimar cassundé de Queiroz, MaT 
57211173/GBio/daB/SEaP Sra Sandra Maria Miranda álvares, MaT 
57198077/CSP/DAB/SEAP para compor a comissão processante, a fim de 
instruir o processo de apuração de infração administrativa.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 731382

.

.

errata
.

errata das Portarias Nº 3043/2021 e 3149/2021, licEN-
Ça PaTErNidadE dos servidores abaixo, publicada no doE 34.772, de 
22/11/2021.
SaYro fErrEira NoVaES
onde se lê: período de 14/11/2021 a 23/11/2021
Leia-se: período de 14/11/2021 a 03/12/2021
oSEiaS fErNaNdES liMa
onde se lê: período de 11/11/2021 a 20/11/2021
Leia-se: período de 11/11/2021 a 30/11/2021

Protocolo: 731657

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2625/2021 – 1084467 – PeM iii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE acara
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: MariTUBa
dESTiNo: acara
SErVidor (ES):  JoÃo PaUlo fEliX dE SoUSa GoMES - MaTricU-
la 5957702 aGENTE PriSioNal- rENaTo fErraZ aVila - MaTricUla 
5957678 AGENTE PRISIONAL. FABIO DAMASCENO QUADROS – MATRICU-
la 5954344 aGENTE PriSioNal.
PErÍodo.05/10/2021 - diária(S): 01 (UMa)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731608
Portaria Nº 2112/2021 -805079 – PeM iii
objetivo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE acara.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino: acara
Servidor (es): LUCIANO DELFINE PIVETTA - MATRICULA – 5950056 
AGENTE PRISIONAL – SIDNEY NONATO MACHADO BORGES - MATRICULA 
5947038 aGENTE PriSioNal, Marcio aUrElio BriTo da SilVa- MaTri-
CULA – 57174095 AGENTE PRISIONAL.
Período: 02/08/2021 - diária(s): 01 (UMa)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731541
Portaria Nº 1621/2021- 805935 - crc
oBJETiVo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caMETa
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: BElÉM
dESTiNo: caMETa
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SERVIDOR (ES):  ERIVALDO ALVES PEREIRA - MATRICULA – 57209058 
AGENTE PRISIONAL – RUBESNALDO BITTENCOURT DA SILVA - MATRICULA 
54181891 - aGENTE PriSioNal.
PErÍodo: 03/08/2021 - diária(S): 01 (UMa)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731542
Portaria Nº 2113/2021 – 806541 – crPP V
oBJETiVo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
TriBUNal do JÚri Na coMarca dE N. rEParTiMENTo/TUcUrUi
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: SaNTa iSaBEl
dESTiNo: N. rEParTiMENTo/TUcUrUi
SERVIDOR (ES):  DANIEL TORRES COSTA - MATRICULA – 5927756 - 
AGENTE PRISIONAL – MILTON IVAN LIMA FRANCO JUNIOR- MATRICULA 
5935162 - AGENTE PRISIONAL – EDILSON CARLOS SOUSA LOPES JUNIOR 
-MATRICULA 5953940 – AGENTE PRISIONAL
PErÍodo: 26 a 29/07/2021 - diária(S): 03 ½ (TrÊS E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731543
Portaria Nº 2121/2021 – 809002 – crPP V
oBJETiVo: coNdUZir iNTErNo a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE MaraBa
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: SaNTa iSaBEl
dESTiNo: MaraBa
SErVidor (ES):  ilKE EMErSoN BalTaZar liMa MaTricUla 
5953997AGENTE PRISIONAL – REINALDO DE ALMEIDA MACHADO - MA-
TricUla 5938797- aGENTE PriSioNal- fErNaNdo fErrEira doS SaN-
ToS MaTricUla 5949706 aGENTE PriSioNal
PErÍodo: 27 a 31/07/2021 - diária(S): 04 1/2 (QUaTro E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731544
Portaria Nº 2772/2021 - 947745 – ctM ii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE acara
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: aNaNiNdEUa
dESTiNo: acara
SErVidor (ES):  SErGio HENriQUE da SilVa ParENTE MaTricU-
la 5520711 aGENTE PriSioNal- oZiNEi caMPElo loPES MaTricUla 
54181536 – AGENTE PRISIONAL – CLEITON MUNIZ DOS SANTOS MATRI-
cUla 5950104 aGENTE PriSioNal.
PErÍodo .01/09/2021 - diária(S): 1 (UMa)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731553
Portaria Nº 2146/2021 - 789339 – cadeia PUBLica de Pa-
raUaPeBas
oBJETiVo: coNdUZir iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE MaraBa
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: ParaUaPEBaS
dESTiNo: MaraBa
SErVidor (ES):  JoSE icaN diorGiS PicaNco iVaNoViTcH - MaTricU-
LA 5949882 - AGENTE PRISIONAL – JONIEL ARAUJO NORONHA - MATRI-
cUla 5949871- aGENTE PriSioNal- cESar da SilVa cHaVES MaTricU-
la 5954090 - aGENTE PriSioNal
PErÍodo: 05/07/2021 - diária(S): 1 (UMa)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731546
Portaria Nº 2145/2021 - 790651 – cadeia PUBLica de Pa-
raUaPeBas
oBJETiVo: coNdUZir iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE MaraBa
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: ParaUaPEBaS
dESTiNo: MaraBa
SErVidor (ES):  JoSE icaN diorGiS PicaNco iVaNoViTcH - MaTri-
CULA 5949882 - AGENTE PRISIONAL – JONIEL ARAUJO NORONHA - MA-
TricUla 5949871- aGENTE PriSioNal- fraNciSco dE SoUSa BriTo 
- MaTricUla 5950141 aGENTE PriSioNal, WalMar dE SoUSa GoMES 
– MATRICULA 5963493 -AGENTE PRISIONAL,
PErÍodo: 02/07/2021 - diária(S): 1 (UMa)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731547
Portaria Nº 2171/2021 – 895604 – PeM ii
oBJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE SESSÃo do TriBU-
Nal do JÚri Na coMarca dE alTaMira
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: MariTUBa
dESTiNo: alTaMira
SErVidor (ES):  JoHNaTaN GoNÇalVES dE arrUda - MaTricUla 
5949844 AGENTE PRISIONAL – IGOR PEDROSA ARAUJO - MATRICULA 
5949826- aGENTE PriSioNal-
PErÍodo: 22 a 27/05/2021 - diária(S): 5 ½ (ciNco E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731548
Portaria Nº 2111/021 – 790146 – PeM iii
oBJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE MUaNa
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: MariTUBa

dESTiNo: MUaNa
SErVidor (ES): daNilo lEal BarroS - MaTricUla 6402549- aGENTE 
PriSioNal- roSiVaN da SilVa E SilVa - MaTricUla 5952978 - aGENTE 
PRISIONAL, GENIERBERT COELHO LOPES – MATRICULA 80015615 -AGEN-
TE PriSioNal,
PErÍodo: 04 a 06/08/2021 - diária(S): 2 ½ (dUaS E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731549
Portaria Nº 2950/2021 – 914237 – PeM i
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do Tri-
BUNal do JÚri Na coMarca dE BraSil NoVo
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: MariTUBa
dESTiNo: BraSil NoVo
SErVidor (ES):  oSirES loBaTo dE SoUSa MaTricUla 5920122- 
aGENTE PriSioNal.
PErÍodo: 22 a 27/07/2021 - diária(S): 5 ½ (ciNco E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731551
Portaria Nº 2633/2021 – 1001015 – ctM ii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE SESSÃo do TriBU-
Nal do JUri Na coMarca dE aNaJaS.
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: aNaNiNdEUa
dESTiNo: aJaNaS
SErVidor (ES):  rafaEla Garcia E SilVa - MaTricUla 5949997 aGEN-
TE PRISIONAL- JORGE LUIZ DOS REIS GALVÃO -80846619 – AGENTE PRI-
SIONAL –RONALDO HENriQUE BoTElHo - MaTricUla 55414113 - aGEN-
TE PriSioNal.
PErÍodo. 27/09 a 02/10/2021 - diária(S): 4 ½ (QUaTro E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731560
Portaria Nº 2772/2021 - 947745 – ctM ii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE acara
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: aNaNiNdEUa
dESTiNo: acara
SErVidor (ES):  SErGio HENriQUE da SilVa ParENTE MaTricU-
la 5520711 aGENTE PriSioNal- oZiNEi caMPElo loPES MaTricUla 
54181536 – AGENTE PRISIONAL – CLEITON MUNIZ DOS SANTOS MATRI-
cUla 5950104 aGENTE PriSioNal.
PErÍodo01/09/2021 - diária(S): 1 (UMa)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731562
Portaria Nº 2773/2021 – 995395 – PeM i
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE aBaETETUBa.
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: MariTUBa
dESTiNo: aBaETETUBa
SErVidor (ES):  THiaGo dE SoUSa GoMES - MaTricUla 5954371- 
aGENTE PriSioNal- JoÃo daMaScENo loPES NETo MaTricUla 
5949880 – AGENTE PRISIONAL – OSIRES LOBATO DE SOUSA – MATRICU-
la  5920122 -aGENTE PriSioNal.
PERÍODO – 10/09/2021 - DIÁRIA(S): ½ (MEIA)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731555
Portaria Nº 2634/2021 – 996001 – ctM ii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caSTaNHal
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: aNaNiNdEUa
dESTiNo: caSTaNHal
SErVidor (ES): clEBEr aUGUSTo Maia doS SaNToS MaTricUla 
5934500 aGENTE PriSioNal- MarcoS oTaVio araUJo SErra - MaTri-
CULA 5954321 AGENTE PRISIONAL – FRANK DANNY COSTA BECKMAN - 
MaTricUla 5949693- aGENTE PriSioNal.
PErÍodo. 30/09/2021 - diária(S): ½ (MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731558
Portaria Nº 2639/2021/1112134 -ctMii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE acara
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM:aNaNiNdEUa
dESTiNo. acara
SErVidor (ES):  aMiNTaS rodriGUES doS SSaNToS - MaTricUla 
5812038 - aGENTE PriSioNal- rafaEla Garcia E SilVa - MaTricUla 
5949997 AGENTE PRISIONAL –MANOEL JORGE SANTOS DA CONCEIÇÃO - 
MaTricUla .7565545 aGENTE PriSioNal.
PErÍodo.13/10/20021- diária(S): ½ (MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731580
Portaria Nº 2636/2021 – 1060531 - cPasi
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a caraTEr dE TraNSfErENcia Para a 
coMarca dE aBaETETUBa.
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: BElEM
dESTiNo: aBaETETUBa
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SErVidor (ES):  WilliaM GiBSoN oliVEira MoUra - MaTricUla 
5947043 aGENTE PriSioNal- MarcoS roBErTo da SilVa TriNdadE - 
MATRICULA 5953953 – AGENTE PRISIONAL – MATRICULA 5950104 AGEN-
TE PriSioNal.
PErÍodo. 18 a 19/09/2021 - diária(S): 1 ½ (UMa E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731573
Portaria Nº 2637/2021 – 1062751 PeM iii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do Tri-
BUNal do JÚri Na coMarca dE TUcUMa
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: MariTUBa
dESTiNo: TUcUMa
SErVidor (ES):  MaNoEl daMiÃo da SilVa loPES - MaTricUla 
54188725 - aGENTE PriSioNal- ocidEMar SilVa carValHo MaTricUla 
5797764 AGENTE PRISIONAL – MANOEL SOARES MONTEIRO MATRICULA 
5953901aGENTE PriSioNal.
PErÍodo.04 a 08/10/20021- diária(S): 4 ½ (QUaTro E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731576
Portaria Nº 2638/2021 -1082734 -
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do Tri-
BUNal do JÚri Na coMarca dE TailaNdia
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: SaNTa iZaBEl
dESTiNo: TailaNdia
SErVidor (ES):  EdEr TriNdadE laMEira - MaTricUla 54188200 
- aGENTE PriSioNal- HErMES PErEira GoMES MaTricUla 5953952 
- AGENTE PRISIONAL – PAULO CESAR OLIVEIRA CURY - MATRICULA 
5152658 aGENTE PriSioNal.
PErÍodo.04 a 06/10/2021 - diária(S): 1 ½ (UMa E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731577
Portaria Nº 2774/2021 – 1014979 - crPP V
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE rio Maria
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: SaNTa iSaBEl
dESTiNo: rio Maria
SErVidor (ES):  aldo Polaro caSTro MaTricUla 5949738 aGENTE 
PriSioNal- JEffErSoN lUiZ dE aZEVEdo E SilVa MaTricUla 5953910 
– AGENTE PRISIONAL – ALBERTO RODRIGUES SANTOS JUNIOR MATRICU-
la 5954155 aGENTE PriSioNal.
PErÍodo.19 a 23/09/2021 - diária(S): 4 ½ (QUaTro E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731565
Portaria Nº 2632/2021 – 1011671 – PeM iii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do Tri-
BUNal do JÚri Na coMarca dE caPaNEMa
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: MariTUBa
dESTiNo: caPaNEMa
SErVidor (ES):  aNdrE dE oliVEira liMa- MaTricUla 590203 aGEN-
TE PriSioNal- WilliaME arTHUr SoUSa PacHEco MaTricUla 5950547 
AGENTE PRISIONAL – ORIVALDO SANTOS LEITE - MATRICULA 54188519 
aGENTE PriSioNal.
PErÍodo. 06/10/2021 - diária(S): 1 (UMa)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731567
Portaria Nº 2896/2021 – 1023036 – crPP iii
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE JacUNda
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: SaNTa iZaBEl
dESTiNo: JacUNda
SErVidor (ES):  JoSE GoMES da SilVa NETo - MaTricUla 593885 
AGENTE PRISIONAL- JOSE DIVALDO VIANA - MATRICULA 5954426 – 
AGENTE PRISIONAL – DONIZEDECK CARDOSO DE MIRANDA - MATRICULA 
5898642 AGENTE PRISIONAL ELTON JOSE FERREIRA DA SILVA – MATRI-
CULA 5949672 – AGENTE PRISIONAL
PErÍodo. 20 a 22/09/2021 - diária(S): 2 ½ (dUaS E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731568
Portaria Nº 2631/2021 – 1040828 - cPJa
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE SESSÃo do TriBU-
Nal do JÚri Na coMarca dE BarGaNÇa
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: SaNTa iZaBEl
dESTiNo: BraGaNÇa
SErVidor (ES):  KlEVErSoN SoarES SilVa- aGENTE PriSioNal- Sid-
NEI AGUIAR PORTILHO - MATRICULA 5954377 – AGENTE PRISIONAL.
PErÍodo. 21 a 22/09/2021 - diária(S): 1 ½ (UMa E MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731570
Portaria Nº 2635/2021 – 1053618 - crF
BJETiVo: coNdUZir iNTErNo a dE ParTiciPar dE aUdiENcia do iNS-
TrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE caSTaNHal
fUNdaMENTo lEGal: arT. 145 da lEi 5.810/94
oriGEM: aNaNiNdEUa

dESTiNo: caSTaNHal
SErVidor (ES):  SaNdra HElENa carNEiro BarroSo - MaTricUla 
5950153 aGENTE PriSioNal- aNToNia NaYaNNa doS SaNToS PiNTo 
- MATRICULA 5954627 – AGENTE PRISIONAL – BRUNO CEZAR PINHEIRO 
SarMENTo MaTricUla 57217195 aGENTE PriSioNal.
PErÍodo. 30/09/2021 - diária(S): ½ (MEia)
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 731572

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°3154/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 22 de novembro de 2021.
dESiGNar o servidor JoSE oScar fErrEira daMaScENo JUNior, matrí-
cula funcional n° 5950073/1, para exercer a Função Gratificada de Super-
visor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação na cadeia Pública Jovens 
e adultos - cPJa, no período de 03/11/2021 a 02/12/2021, em substituição 
ao titular WESlEY MarQUES MElo, matrícula funcional n° 5949938/1, que 
está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 731614
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 3155/2021 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 22 de NoVeMBro de 2021.
Nome: JaiME roNaldo doS rEiS SaNTiaGo, Matrícula nº 5952826/1 
cargo: assistente de informática.
assunto: licença Paternidade
Período: 08/11/2021 a 17/11/2021.

Protocolo: 731803
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 3156/2021 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 22 de NoVeMBro de 2021.
Nome: GENiErBErTH coElHo loPES, Matrícula nº 80015615/1 cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença Paternidade
Período: 12/11/2021 a 01/12/2021.

Protocolo: 731807
Portaria Nº 3157/2021-dGP/seaP
Belém-Pa, 19 de novembro de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto na lei n° 8.937, de 2 de dezembro de 2019;
coNSidEraNdo as diretrizes de gestão pública do Governo do Estado do 
Pará;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ, Matrí-
cula nº 5959230, para responder, cumulativamente, pela coordenadoria do 
Núcleo de Tecnologia da informação, a contar de 23 de novembro de 2021 
até ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 731888
tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 23/11/2021
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: fErNaNdo lUcaS ValENTE BarroS
Matrícula: 57206096/1 - função: aGENTE PENiTENciario
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretária de Estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 731889
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
escoLa de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
Processo seLetiVo iNterNo Para seLeÇÃo de PoLiciais Pe-
Nais Para o cUrso do GrUPo de aÇÕes PeNiteNciÁrias
(GaP)
editaL de Nº 011/2021 – eaP/seaP/Pa – resULtado FiNaL do 
teste de aPtidÃo FÍsica - Psi Nº 01/2021- seaP-Pa, de 06 de 
JULHo de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 
neste termo e demais normas pertinentes à matéria, TorNa PÚBlico o 
edital do resultado final do Teste de Aptidão Físico, referente ao EDITAL N° 
01/2021 – PSI/SEAP, 06 DE JULHO DE 2021, conforme segue:
art. 1º fica divulgado no aNEXo i deste Edital, o resultado fiNal do do 
TESTE dE aPTidÃo fÍSica, conforme os critérios estabelecidos no item 9 
do EDITAL N° 01/2021 – PSI/SEAP, 06 DE JULHO DE 2021, dos candidatos 
convocados.
art. 2° fica divulgada no aNEXo ii deste Edital a relação dos candidatos 
considerados iNaPToS E dESclaSSificadoS no Teste de aptidão físico.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 23 de novembro de 2021.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.
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aNeXo i
id Nº dE iNScriÇÃo NoME coMPlETo rESUlTado PoNTUaÇÃo
1 PSi 2021115 alaN SaNTa roSa da SilVa aPTo 48
2 PSi 2021173 alEXaNdrE VicTor doS SaNToS riBEiro larraT aPTo 60
3 PSi 2021019 aNdErSoN lUiS XaViEr raMoS aPTo 60
4 PSi 2021174 aNdrÉ BraNdÃo dE oliVEira aPTo 48
5 PSi 2021063 aNdrÉ da SilVa adriÃo aPTo 50
6 PSi 2021086 aNdrÉ loPES cordEiro aPTo 58
7 PSi 2021061 aNToNio BaraTa PiNTo JUNior aPTo 50
8 PSi 2021081 BrUcE dicKiNSoN da SilVa cUNHa aPTo 56
9 PSi 2021177 carloS EdUardo MarTiNS fErrEira aPTo 56
10 PSi 2021055 cEcÍlio JÚNior MoTa ViEira aPTo 48
11 PSi 2021155 cÉSar ViTal MorEira aPTo 40
12 PSi 2021001 claUcio do Socorro da SilVa aPTo 60
13 PSi 2021056 clEMildo GoES dE oliVEira aPTo 48
14 PSi 2021207 daNiEllE ToloSa ModESTo aPTo 64
15 PSi 2021142 dEYViT oTáVio SoUSa aPTo 56
16 PSi 2021048 diEGo MoNTEiro SaNTaNa aPTo 54
17 PSi 2021147 EdiENE rEiS MorEira BarroS aPTo 40
18 PSi 2021113 EdiKlilToN SilVa NaSciMENTo aPTo 42
19 PSi 2021098 EdNEY MarQUES araÚJo aPTo 50
20 PSi 2021057 EliEl dE PaUla Varao aPTo 54
21 PSi 2021146 ElToN JoHN MiNEiro PalaVra aPTo 48
22 PSi 2021168 EricSoN GEoVaNNi PEdroSo dE aBrEU aPTo 42
23 PSi 2021095 EriKo coSTa criSPiNo aPTo 52
24 PSi 2021074 ErloN da coSTa PiNHEiro aPTo 46
25 PSi 2021094 ESlaiNE alVES alMEida aPTo 64
26 PSi 2021087 EWErToN BrENo SoUSa do NaSciMENTo aPTo 38
27 PSi 2021135 fraNciSco da coNcEiÇÃo aPTo 58
28 PSi 2021075 fraNciSco dE aMoriM GoMES PErEira aPTo 60
29 PSi 2021071 fraNciSco rEGiNaldo PErEira doS SaNToS aPTo 48
30 PSi 2021065 GENiErBErTH coElHo loPES aPTo 48
31 PSi 2021209 GENildo liMa da coNcEiÇÃo aPTo 54
32 PSi 2021036 GEorGE PoNTES cHaVES aPTo 40
33 PSi 2021210 GiBSoN doS aNJoS airES aPTo 50
34 PSi 2021211 GilciaNo aNdradE do NaSciMENTo aPTo 58
35 PSi 2021137 HErlloN JEffErSoN SoUZa dE araUJo aPTo 48
36 PSi 2021179 irENilda MariaNo dE MElo aPTo 48
37 PSi 2021016 JaNio NaSciMENTo dE oliVEira aPTo 62
38 PSi 2021096 JEfSoN VaScoNcEloS SaraiVa aPTo 30
39 PSi 2021050 JoÃo corrÊa caBral NETo aPTo 36
40 PSi 2021097 JoÃo MarcoS SoUSa da SilVa JUNior aPTo 44
41 PSi 2021079 JoElSoN foNSEca daS NEVES aPTo 34
42 PSi 2021025 JoSÉ afoNSo SilVa oliVEira aPTo 54
43 PSi 2021070 JoSÉ criSTiaNo fErrEira dE QUEiroZ aPTo 56
44 PSi 2021039 JoSÉ Nildo da coNcEiÇÃo da SilVa. aPTo 66
45 PSi 2021038 JoSÉ WallacE roBSoN fErrEira foNSEca aPTo 44
46 PSi 2021187 JUlio cESar VENcESlaU NEriS aPTo 42
47 PSi 2021126 JUNior da SilVa araUJo aPTo 52
48 PSi 2021123 KliNcio VaNdro fErrEira alMEida aPTo 44
49 PSi 2021162 laiSa TocaNTiNS MUrTa coSTa aPTo 62
50 PSi 2021007 lEoNaN PErEira coSTa aPTo 48
51 PSi 2021022 liNdEMBErG BaTiSTa PErEira aPTo 62
52 PSi 2021214 lUcaS EMiQUEli MarQUES aPTo 54
53 PSi 2021191 lUciaNa SUElY fiGUEirEdo riBEiro aPTo 34
54 PSi 2021006 MarcElo coElHo ViaNa aPTo 56
55 PSi 2021080 Marcio lUiZ PiNHEiro GoMES aPTo 46
56 PSi 2021012 MarcUS ViNiciUS dE SoUZa NoBrE aPTo 28
57 PSi 2021034 MariSTEla da VEra crUZ PErEira aPTo 46
58 PSi 2021014 MicHEl aNdErSoN dE PiNa loPES aPTo 44
59 PSi 2021013 MoNiQUE alVES QUarESMa aPTo 60
60 PSi 2021072 orlaNdo roNaN loPES roSa aPTo 50
61 PSi 2021060 rafaEl BrUNo rodriGUES aPTo 50
62 PSi 2021027 rafaEl da SilVa daMaScENo aPTo 46
63 PSi 2021160 rafaEl ViNaGrE SidoNio aPTo 50
64 PSi 2021196 raiMUNda clEidiaNE SilVa NaSciMENTo aPTo 58
65 PSi 2021043 rENaM dE SoUSa alVES aPTo 42
66 PSi 2021106 roMUaldo TriNdadE coSTa aPTo 52
67 PSi 2021140 roNY doS SaNToS BarroS aPTo 50
68 PSi 2021067 SHEYSSoN coElHo NUNES aPTo 50
69 PSi 2021101 SidNEY SaNToS da coNcEiÇao aPTo 58
70 PSi 2021030 SUEllEN Mara oliVEira dE oliVEira aPTo 34
71 PSi 2021182 TarciSio JardiM TSUJi aPTo 36
72 PSi 2021011 THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS aPTo 52
73 PSi 2021035 ValdEcir dE claUdio dE liMa aPTo 46
74 PSi 2021046 WElliNGToN fErrEira doS SaNToS aPTo 60
75 PSi 2021176 WilcElY coSTa PiNHEiro dE alMEida aPTo 34
76 PSi 2021198 WilliaME arTHUr SoUSa PacHEco aPTo 42
77 PSi 2021010 WilSoN SoUSa fErrEira aPTo 60
78 PSi 2021062 WlladSoN icaro dE SoUSa BiaVa aPTo 46

aNeXo ii
id Nº dE iNScriÇÃo NoME coMPlETo rESUlTado
1 PSi 2021149 aBÍlio TaVarES fErrEira foNSEca iNaPTo
2 PSi 2021024 adEMilSoN liMa do carMo iNaPTo
3 PSi 2021042 ariaS SoUSa da SilVa JUNior iNaPTo
4 PSi 2021128 aUGUSTo cESar BaTiSTa fiGUEira iNaPTo
5 PSi 2021117 clEiToN MacHado da SilVa iNaPTo
6 PSi 2021114 clEiToN MUNiZ doS SaNToS SÔNia iNaPTo

7 PSi 2021005 daNiElToN liMa da coSTa iNaPTo
8 PSi 2021121 daNilo PiNHEiro fariaS iNaPTo
9 PSi 2021020 EdMilSoN doS PraZErES MENdES JUNior iNaPTo
10 PSi 2021208 EdSoN da SilVa riBEiro iNaPTo
11 PSi 2021009 EdSoN MaToS doS SaNToS iNaPTo
12 PSi 2021077 faBio MoNTEiro SEiXaS iNaPTo
13 PSi 2021026 faBricio HENriQUE NaSciMENTo SilVa iNaPTo
14 PSi 2021197 fraNciS JoSÉ coUTiNHo iNaPTo
15 PSi 2021040 GilSa PiNHEiro dE SoUZa iNaPTo
16 PSi 2021090 GiSEllE do NaSciMENTo fraNco iNaPTo
17 PSi 2021112 GlaUBEr oliVEira da SilVEira iNaPTo
18 PSi 2021131 HEliSoN PorTal da crUZ iNaPTo
19 PSi 2021181 HErMESSoN ENriQUE liMa doS SaNToS iNaPTo
20 PSi 2021189 JEffErSoN MarQUES da SilVa iNaPTo
21 PSi 2021051 JoSÉ BENTo NoGUEira NETo iNaPTo
22 PSi 2021213 JoSiMar GUEdES dE alENcar iNaPTo
23 PSi 2021111 JUlio SilVa TaVarES iNaPTo
24 PSi 2021017 lEaNdro MorEira dE araUJo iNaPTo
25 PSi 2021183 lEaNdro WEScHE PiNa iNaPTo
26 PSi 2021203 liValdo corrEa dE araÚJo iNaPTo
27 PSi 2021132 lUiS carloS loUrEdo do NaSciMENTo iNaPTo
28 PSi 2021145 MaciEl dE aBrEU SaNToS iNaPTo
29 PSi 2021088 MailSoN Eloi BaSilio iNaPTo
30 PSi 2021169 Marcio PErEira Porfirio iNaPTo
31 PSi 2021032 MaZaK SoUZa dE oliVEira iNaPTo
32 PSi 2021127 NaTaNaEl BarroS da SilVa iNaPTo
33 PSi 2021052 NaTHaNaEl PaTriK BarBoSa fErrEira PEQUENo iNaPTo
34 PSi 2021033 odilENo raiol alMEida iNaPTo
35 PSi 2021078 PaTricia da coSTa BraNcHES BriTo iNaPTo
36 PSi 2021102 raiMUNdo PErEira BEZErra iNaPTo
37 PSi 2021152 THiaGo alEXaNdrE doS SaNToS TEiXEira iNaPTo
38 PSi 2021164 VaNdErSoN SaNToS dE MaToS iNaPTo
39 PSi 2021125 WElliNGToN raMoS doS SaNToS iNaPTo

id Nº dE iNScriÇÃo NoME coMPlETo rESUlTado
1 PSi 2021165 fraNciSco WalTEr dE araÚJo raMoS dESclaSSificado

Protocolo: 731895

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 646 de 19.11.2021
Servidor: EMaNoEl fErNaNdES dE oliVEira JUNior
Matrícula nº:5950207/1
cargo: coordENador dE PESQUiSa/SiMM
Objeto: Designado como fiscal do Termo de Cooperação Técnica a ser cele-
brado entre a Secretaria de Estado de cultura- SEcUlT e a  Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica - SEC-
TET, para a execução de Tour virtual em 360° para atender os seguintes 
museus: Espaço cultural casa das onze Janelas, igreja de Santo alexan-
dre, Museu de arte Sacra, Museu do forte do Presépio, Museu do círio e 
Memorial Verônica Tembé, equipamentos do Sistema integrado de Museus 
e Memoriais/SiMM-SEcUlT.

Protocolo: 731389

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01546
ProcESSo Nº 2021/1154472
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 13 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: MARILZA DO SOCORRO AMARAL TAVARES – CPF Nº 
586.441.562-68
ENdErEÇo: PaSS. Sao MiGUEl, 114, GUaMá, cEP: 66.075-250 BElÉM, 
Pará.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 731601
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.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 578/2021
PaE: 2021/1257898
objeto: ProJETo “coNEcTado coM a MÚSica” no qual os artistas aN-
drEa MilÉo, BETo fariaS, cHUcKY, cariMBÓ da Maria, EVErToN Mc, 
lENNE BaNdEira, dHiaNa liMa, WillY liMa, PEGada do aXÉ, NEW 
WaVE, ZoNa rUral, BaNda XEiro VErdE E PaUla rUfiNo se apresen-
tarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos nos dias 22/11/2021 
das 09h às 21h, 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 767/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215235; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-
00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
578/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 578/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 1.214 de 22 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/ 
1257898
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “coNEcTado 
coM a cUlTUra” referente à iN 578/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor 
JoSE aUGUSTo rodriGUES da SilVa matrícula nº: 57205072 cargo: 
aux. operacional, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto 
o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 579/2021
PaE: 2021/ 1237825
objeto: ProJETo “rEcoNHEcENdo a cUlTUra ParaENSE” no qual os 
artistas MUKa, dENNEr ciGaNo, HEricK rafEl, cÉZar fariaS, carMEN 
PENicHE, JoElSoN PaNToJa, MEll PiNEHrio, BaNda NicoBaTES E oS 
aMadorES, Trio cHaMoTE, BiNo, PirÔ, MarQUiNHo MElodia E BaN-
da, EUdES fraGa, BaNda BlacKoUT, SaNdro SaNdiM, iGor MENdES, 
TRIO LUZ DE TIETA se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações 
de vídeos em 24/11/2021, no Município de Belém/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 770/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00474; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: MVc MaGNo ProdUÇÕES E EVENToS lTda, de nome fanta-
sia fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
579/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 579/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 1.221 de 22 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/ 
1237825
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rEcoN-
HEcENdo a cUlTUra ParaENSE” referente à iN 579/2021 - fcP, fiscal 
Titular, o servidor Pedro Henrique cardoso Braz matrícula nº: 5899706/1 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substi-
tuto 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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 580/2021
PaE: 2021/ 1270358
objeto: ProJETo “foNTE dE cUlTUra” no qual os artistas BaNda TroPa 
do BrEGa, BaNda aÇaÍ PiMENTa, BaNda forrÓ TUdÃo, BaNda BEiJo 
dEla, BaNda loS BrEGaS, BaNda MEGa PoP SHoW, BaNda PaNKdÃo 
do forrÓ, MicHElE aMador, caNTor JarBaS liMa, BrUNo MEScoU-
To, cHiQUiNHo do acordEoN E BENiGNa SaMSElKi E BaNda, diEGo 
aBrEU, rafaEl SaNcHES, aNNY loPES, ElMa MaUÉS, iZiS QUarES-
MA E DUPLA LUCAS E IRON se apresentarão em formato digital – LIVE e 
gravações de vídeos nos dias 23/11/2021 das 09h 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 769/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00518; 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: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
580/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 580/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 1.222 de 22 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/ 
1270358
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “foNTE dE 
cUlTUra” referente à iN 580/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor PEdro 
HENriQUE cardoSo BraZ matrícula nº: 5899706/1 cargo: coordE-
Nador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto o servi-
dor 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: 731894

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.210 de 22 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 
2021/1269969
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ao SoM Ma-
raJoara” referente à iN 573/2021 - 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 
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: 731469
Portaria Nº 1.208 de 22 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-
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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 
2021/1237789
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “PiSEiro Ma-
raJoara” referente à iN 574/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor Ângelo 
Sergio franco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2 cargo: Téc. Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto a servido-
ra ruth celeste iglesias comesanha fernandes, matrícula nº: 54182472/3 
cargo: ass. 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: 731462
Portaria Nº 1.209 de 22 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 
2021/1180653
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE for-
roZÃo EM caSa” referente à iN 575/2021 - fcP, fiscal Titular, a servido-
ra ruth celeste iglesias comesanha fernandes matrícula nº: 54182472/3 
cargo: ass. cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substi-
tuto 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: 731522
Portaria Nº 1.211 de 22 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 
2021/1180683
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE GaraN-
TiNdo a MÚSica” referente à iN 576/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor 
HUGo BiSPo SaNToS do NaSciMENTo matrícula nº: 57201059/1 cargo: 
ass. 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: 731559
Portaria Nº 1.213 de 22 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 
2021/1258223
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaTUQUES 
MaraJoaraS” referente à iN 577/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora 
Maria de fátima lima Barroso matrícula nº: 32026/1 cargo: agente admi-
nistrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servi-
dor 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: 731839

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 575/2021
PaE: 2021/1180653
objeto: ProJETo “PiSEiro MaraJoara” no qual os artistas aNToNio 
MarcoS, aNdrEY ViaNa, lENNoN forroZEiro, daNiEl araÚJo, GÊME-
oS do forrÓ, MaTHEUS cUNHa, lEoZiNHo forroZEiro, ZEZiNHo doS 
TEcladoS, MoNiQUE Moral, laiS criSTo E dioGo se apresentarão em 
evento a ser realizado em formato digital – LIVE e gravações de vídeos 
nos dias 25/11/2021 das 13h às 23h, no Município de Santarém Novo/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 766/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 

4049250; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: 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: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 575/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 575/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731523
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 574/2021
PaE: 2021/1237789
objeto: ProJETo “PiSEiro MaraJoara” no qual os artistas MUKa, dEN-
NEr ciGaNo, HEricK rafaEl, cEZar fariaS, carMEN PENicHE, JoEl-
SoN PaNToJa, MEll PiNHEiro, NicoBaTES E oS aMadorES, Trio cHa-
MoTE, BiNo, PirÔ, MarQUiNHo MElodia, EUdES fraGa, BlacKoUT, 
SaNdro SaNdiM, iGor MENdES E Trio lUZ dE TiETa se apresentarão 
em evento a ser realizado em formato digital – LIVE e gravações de vídeos 
nos dias 22/11/2021 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 762/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00341; 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: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 574/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 574/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731463
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 573/2021
PaE: 2021/1269969
objeto: ProJETo “ao SoM MaraJoara” no qual os SaNdro SaNdiM, 
dENNEr ciGaNo, BiNo, cEZar fariaS, JoElSoN PaNToJa, MEll Pi-
NHEiro, BlacKoUT, NicoBaTES E oS aMadorES, Trio cHaMoTE, Trio 
lUZ dE TiETa, PirÔ, MarQUiNHo MElodia, EUdES fraGa, iGor MEN-
dES, iVaN NEVES E HEricK rafaEl se apresentarãoa ser realizado em 
formato digital – LIVE e gravações de vídeos em 24/11/2021, no Município 
de Belém/Pa, das 09h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 764/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
21dEMP00520; 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: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 573/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 573/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731468
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 576/2021
PaE: 2021/1180683
objeto: ProJETo “liVE GaraNTiNdo a MÚSica” no qual os artistas Mo-
NiQUE Moral, ZEZiNHo doS TEcladoS, BaNda rP2, EliSEU rodri-
GUES, lEoZiNHo forroZEiro, farra do VaQUEiro, aNToNio Mar-
coS, daNiEl araÚJo, GEMEoS do forro, lENNoN forroZEiro, ro-
DOLPHO OLIVEIRA se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações 
de vídeos nos dias 22/11/2021 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 765/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049249; 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 
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Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: aT ENTrETENiMENTo inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, 
rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 576/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 576/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731557
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 577/2021
PaE: 2021/1258223
objeto: ProJETo “BaTUQUES MaraJoaraS” no qual os artistas MarQUi-
NHo MElodia E BaNda, Trio lUZ dE TiETa, Trio cHaMoTE, MEll Pi-
NHEiro, carMEM PENicHE, SaNdro SaNdiM, MUKa, JoElSoN PaNToJa, 
iGor MENdES, HEricK rafaEl, EUdES fraGa, dENNEr ciGaNo, cÉZar 
fariaS, BiNo, BaNda PirÔ, NicoBaTES E oS aMadorES, BaNda Bla-
CKOUT se apresentarão em formato digital – LIVE e gravações de vídeos 
nos dias 22 e 23/11/2021, no Município de Belém/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 768/2021 – PROJUR/FCP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 
215236; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: MVc MaGNo ProdUÇÕES E EVENToS lTda, de nome fanta-
sia fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 577/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 577/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 22/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 731837

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1205 - cGP/FcP de 19 de NoVeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1298739-SEBP/fcP, datados 
de 12/11/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias o servidor abai-
xo mencionado, a fim de acompanhar e registrar por meio de vídeos e 
fotos, as atividades do sistema estadual de bibliotecas na organização do 
espaço da Biblioteca Pública de Palestina do Pará, que será inaugurada dia 
13/12/2021.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária
WEllYNGToN aUGUSTo coElHo da SilVa 5962097 coordENador 07 a 14/12/2021 7,5

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

Protocolo: 731611

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 33/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pela harpista diana Nikolova 
Todorova, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, 
que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na 
cidade de Belém-Pa, conforme processo nº 2021. 1243674(PaE).

da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731738
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 32/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo violinista Yerko francisco 
Pinto Tabilo, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, 
que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na 
cidade de Belém-Pa, conforme processo nº 2021. 1243640(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional programática: 47201 13 392 1503, Elemento de despesa: 
339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731735
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 31/2021
 ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
 do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pela violoncelista adriana Ve-
likova, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade 
de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021/124367430(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731732
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 34/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo oboísta Hristo Hristov Ga-
nev, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade 
de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021. 1243633(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731743
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 34/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo oboísta Hristo Hristov Ga-
nev, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade 
de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021. 1214655(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731750
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 29/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo contrabaixista Miroslava 
Traykova Krastanova, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - 
fiMUPa, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 
2021 na cidade de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021.1243617(PaE)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
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liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731702
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 30/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
DO OBJETO: Prestação e serviços artísticos pela flautista Tatiana Gerassi-
mova, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade 
de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021. 1243610(PaE)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731703
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 28/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo violoncelista claudomiro 
lucas amaro de freitas, no XXXiii festival internacional de Música do Pará 
- fiMUPa, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 
2021 na cidade de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021.1243605(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731694
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 26/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo trompista assen anguelov, 
no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocorrerá 
no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade de Be-
lém-Pa, conforme processo nº. 2021. 1243219(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731688
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 27/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo clarinetista Vadzim iva-
nou, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade 
de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021.1243605(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731689
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 41/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo violoncelista raUl Mar-
TiNS, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade 
de Belém-Pa, conforme processo nº. 2021. 1221418(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.

Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731781
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 42/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo trombonista alessandro 
Santos, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade 
de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021.1243655(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731786
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 39/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo contrabaixista Jorge luiz 
Sousa da Silva, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMU-
Pa, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 
na cidade de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021.1243297(PaE)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731774
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 36/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo violinista Nykolay Muta-
fchiev, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que 
ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade 
de Belém-Pa, conforme processo Nº 2021. 1243661(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731758
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 37/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pelo violista Vladmir rusev, no 
XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocorrerá no 
período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade de Belém-
Pa, conforme processo Nº 2021.1243671(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731761
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 38/2021.
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
4.700.157/0001-34, e a empresa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.862.295/0001-15.
do oBJETo: Prestação e serviços artísticos pela violinista irina Glibka, no 
XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocorrerá no 
período de 31 de outubro a 07 de novembro de 2021 na cidade de Belém-
Pa, conforme processo Nº 2021.1243697(PaE)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
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1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 05.11.2021

Protocolo: 731768

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 29/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do contra-
baixista Miroslava Traykova Krastanova para participar do XXXiii festival 
internacional de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme proces-
so nº. 2021/1243617 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG

Protocolo: 731806
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 30/2021, para contratação da empresa 
NASCIMENTO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA visando a participação da flau-
tista Tatiana Gerassimova para participar do XXXiii festival internacio-
nal de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1243610 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém, Pa, 05 de Novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG

Protocolo: 731811
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 31/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação da vio-
loncelista adriana Velikova para participar do XXXiii festival internacio-
nal de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1243630 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém, Pa, 05 de novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG

Protocolo: 731818
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 28/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do vio-
loncelista claudomiro lucas amaro de freitas para participar do XXXiii 
festival internacional de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme 
processo nº. 2021/1243270 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG

Protocolo: 731802
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 27/2021, para contratação da empre-
sa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do 
clarinetista Vadzim ivanou para participar do XXXiii festival internacio-
nal de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1243605 (PaE).
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Belém, Pa, 05 de Novembro de 2021.

Protocolo: 731799
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 26/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do trom-
pista assen anguelov para participar do XXXiii festival internacional de 
Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de novem-
bro de 2021 na cidade de Belém-Pa. conforme processo nº 2021/1243219 
(PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém, Pa, 05 de Novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG

Protocolo: 731793
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 36/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do vio-
linista Nykolay Mutafchiev para participar do XXXiii festival internacio-
nal de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1243661 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém, Pa,05 de Novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG

Protocolo: 731838

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 35/2021, para contratação da empre-
sa NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do 
fagotista alexandre Mourzitch para participar do XXXiii festival interna-
cional de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1243655 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém, Pa, 05 de Novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG

Protocolo: 731835
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 33/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação da har-
pista diana Nikolova Todorova para participar do XXXiii festival interna-
cional de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1243674 (PaE).
Valor: r$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais).
Belém, Pa, 05 de Novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG

Protocolo: 731829
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 34/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do obo-
ísta Hristo Hristov Ganev para participar do XXXiii festival internacio-
nal de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1243633 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG

Protocolo: 731832
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 32/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do violi-
nista Yerko francisco Pinto Tabilo para participar do XXXiii festival inter-
nacional de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 
2021/1243640 (PaE).
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG

Protocolo: 731826
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 39/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do con-
trabaixista Jorge luiz Sousa da Silva para participar do XXXiii festival in-
ternacional de Música do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1243297 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém/Pa,05 de novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG

Protocolo: 731846
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a Superintendente da fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 37/2021, para contratação da empresa 
NaSciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação do violista 
Vladmir rusev para participar do XXXiii festival internacional de Música 
do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 2021/1243671 
(PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém/Pa, 05 de novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG

Protocolo: 731842
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 38/2021, para contratação da empresa NaS-
ciMENTo ProdUÇÃo MUSical lTda visando a participação da violinista 
irina Glibka para participar do XXXiii festival internacional de Música do 
Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 2021/1243697 (PaE).
Valor: r$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais).
Belém, Pa, 05 de Novembro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG

Protocolo: 731843

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 741 de27 de outubro de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
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7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a PorTaria Nº 624 de 01 de setembro de 2021, publi-
cadono doE nº 34.690, no dia 03 de setembro de 2021.
art. 2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados, 
para a função de fiscal Titular e Suplente do contrato citado abaixo:
coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

14/2021
Prestação de Serviçosde 

Manutenção de ar 
condicionado

GrUPo NordESTE rEfriGEraÇÃo 
lTda

Maria Goreti de Melo Hamoy 
(TiTUlar)

TaMYrES SaNToS NEGrEi-
roS (SUPlENTE)

5067642/1
5954279/1

 

Está Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 731660
Portaria Nº 739 de 27 de outubro de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a PorTaria Nº 390 de 15 de junho de 2021, publicado 
no doE nº 34.620, no dia 24 de junho de 2021.
art. 2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados, 
para a função de fiscal Titular e Suplente do contrato citado abaixo:
coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

12/2021
Prestação de Serviçosde 

Manutenção de ar 
condicionado

TaM coMÉrcio dE PEÇaS E 
SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 

lTda-EPP

Eraldo carloS TaVarES 
cUNHa (TiTUlar)

  SErGio ricardo aGE
(SUPlENTE)

5946555/1
28800/1

 

Está Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 731646
Portaria Nº 740 de 27de outubro de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a PorTaria Nº 530 de 23 de agosto de 2021, publicado 
no doE nº 34.685, no dia 30 de agosto de 2021.
art.2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionada, para 
a função de fiscal Titular e suplente de contrato citado abaixo:
coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

13/2021 Serviços de Manutenção 
de ar condicionado.

Parafrios refrigeração comércio e 
Serviços lTda-EPP

Sergio ricardo age (TiTUlar)
renan raiol aires(SUPlENTE)

28800/1
5939563/2

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 731655
Portaria Nº 742 de 28 de outubro de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a PorTaria Nº 082 de 11 de março de 2021, publicado 
no doE nº 34.516, no dia 12 de março de 2021.
art.2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionada, para 
a função de fiscal Titular e Suplente de contrato citado abaixo:

coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

008/2020
Prestação de serviço 

especializada na locação 
de veículos

Unidas Veículos Especiais S.a

Valdemir chaves de Sousa
(TiTUlar)

flavia Moreira Garcia de 
lima ( SUPlENTE)

7003447/1
5958199/1

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 731662

Portaria Nº 743 de 27 de outubro de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º - rEVoGar a PorTaria N° 153 de 11 de março de 2021, publicada 
no doE nº 34.516 de 12 de março de 2021.
art.2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionada, para 
a função de fiscal Titular e Suplente de contrato citado abaixo:
coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

006/2020 Prestação de serviço de 
manutenção predial

Executiva Serviços Técnicos 
Especializados

Valdemir chaves de Sousa 
(TiTUlar)

renan raiol aires (SUPlENTE)

7003447/1
5939563/2

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 731664
Portaria Nº 744 de 27de outubro de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º- rEVoGar a PorTaria Nº 165 de 11 de março de 2021, publicado 
no doE nº 34.516, no dia 12 de março de 2021.
art.2º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionada, para 
a função de fiscal Titular e Suplente de contrato citado abaixo:

coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

003/2021 aquisição de Equipamen-
tos Fotográficos

ToMada 1 aUdioViSUal 
EirElli - EPP

Valdemir chaves de Sousa
  (TiTUlar)

Nathalia lima Kahwage
(SUPlENTE)

7003447/1
5957631/1

 

Está portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 731770

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

Publicação nº 730706
Diário Oficial Nº 34.772– Pág. 64
Segunda-feira, 22 de novembro de 2021
Termo aditivo nº 002/2021
Processo: 2020/342678
contrato: 018/2019
dispensa de licitação Nº 003/2019
oNde se LÊ:
Vigência: 20/11/2020 à 20/11/2021
Leia-se:
Vigência: 20/11/2021 à 20/11/2022

Protocolo: 731322

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2021
coNtrato N. º 016/2021
ProcESSo N. º 2021/19599
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto acrescer em 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor global contratado,
conforme demanda.
data de assinatura: 10/11/2021
Valor: r$ 46.862,46 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais 
e quarenta e seis centavos).
Justificativa: art. 65, §1º da Lei n° 8.666/93;
Unidade orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 4120008338c
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contratado: MaPfrE Vida S/a
cNPJ: 54.484.753/0001-49
Endereço: à av. das Nações Unidas, n° 14261, andar 17 ao 21, ala a, 
bairro Vila Gertrudes -
cEP.04.794-000, São Paulo/SP
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 731331
terMo aditiVo Nº 003/2021
coNtrato N. º 077/2019
ProcESSo N. º 2019/69009-fUNTElPa
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 077/2019 pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 759.000,00 (Setecentos e cinquenta e nove mil reais)
fundamento legal: art. 57, ii  da lei federal nº 8.666 de 1993.
data assinatura: 16/11/2021
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.126.1508.8238
Elemento: 339040
fonte: 0101
Pi: 412.000.8238c
contratado: EMBraTEl TV SaT TElEcoMUNicaÇÕES S/a
cNPJ: 09.132.659/0001-76
Endereço: avenida Presidente Vargas, 1012, centro,
cEP: 20.071-910, rio de Janeiro, rJ, Brasil.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 731814
terMo aditiVo N° 003/2021
coNtrato N. º 076/2019
ProcESSo N. º 2019/352304-fUNTElPa
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 005/2019
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original nº 076/2019 pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 393.792,00 (trezentos e noventa e três mil setecentos e 
noventa e dois reais).
fundamento legal: art. 57, ii da lei federal nº 8666/93;
data assinatura: 12/11/2021
data de vigencia:01/01/2022 à 01/01/2023
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.813.1499.8795
Elemento: 339040
fonte: 0101
Pi: 103cParaZao
Pi: 103coPVErdE
Pi: 103coPEladE
Pi: 103ElENoUTr
funcional: 65.201.24.392.1503.8423
Elemento:309040
Pi: 103EVENfEST
Pi: 103EVENciri
Pi: 103EVENcair
Pi: 103EVENoUTr
contratado: EMBraTEl TV SaT TElEcoMiNicaÇÕES S/a
cNPJ: 09.132.659/0001-76
Endereço: avenida Presidente Vargas, 1012, centro, cEP: 20.071-910, rio 
de Janeiro, rJ, Brasil.
Telefone: (21) 2121-9362
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 731813

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria torNar s/ eFeito Nº 1.706/2021-GaB/Pad 
Belém, 22 de setembro 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 1.177/2021-GaB/Pad, de 06 de agosto de 
2021, publicada no doE, edição nº 34.663 de 09/08/2021;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do processo nº 
1233252/2018 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de
r E S o l V E:
I – TORNAR SEM EFEITO o Processo Administrativo Disciplinar nº 
11.177/2021-GaB/Pad, de 06 de agosto de 2021, publicada no doE, edi-
ção nº 34.663 de 09/08/2021.
II – Unir o processo nº 1233252/2018 ao PAD – 72/2018-GAB/PAD, de 20 
de março de 2018, publicado no doE, edição nº 33.589 de 3/04/2018, por 

se tratar do mesmo objeto;
III – 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 torNar s/ eFeito Nº 1.707/2021-GaB/Pad 
Belém, 22 de setembro de 2021.
O OUVIDOR DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 155/2018-GaB/Pad, de 06 de junho de 2018, 
publicada no doE, edição nº 33.632 de 07/06/2018;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do processo nº 
1193158/2018 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de
r E S o l V E:
I – TORNAR SEM EFEITO o Processo Administrativo Disciplinar nº 155/2018-
GaB/Pad, de 06 de junho de 2018, publicada no doE, edição nº 33.632 
de 07/06/2018.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 1.708/2021-GaB/Pad  
Belém, 22 de novembro de 2021.
O OUVIDOR DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PORTARIA Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do processo nº 
1266679/2018 e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer 
dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 244/2019 exarada pela consultora Ju-
rídica do Estado - aSJUr/SEdUc;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
I – DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
Nar em desfavor dos servidores o.J.r.a.S., Mat. nº 5298032-2; e S.P.o., 
Mat nº 5845033-2, pelo cometimento de transgressões, em tese, ao que 
dispõe os arts. 177, Vi; 178, V, c/c 190, iV e Xiii da lei Estadual nº 
5.810/94;
II – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores RENATA SANTOS DA 
foNSEca, Mat. nº 57176254-2, raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS SaNToS, 
Mat. nº 404071-2 e GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 406910-1, 
para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (ses-
senta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniên-
cia e necessidade da administração Pública;
III – DELIBERAR que a Comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
IV – DETERMINAR que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 1709/2021-GaB/siNd.  
Belém, 22 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 o despacho exarado pela então ouvidora da SEdUc, de 
09 de setembro de 2021;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
I – SUBSTITUIR a servidora ADRIANA GUERRA DA FONSECA, Mat. nº 
57212235-1 designada pela portaria de instauração n° 26/2020 GaB/
SiNd, de 12/08/2020, publicada pelo doE n° 34.310, de 13/08/2020, e a 
servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, Mat. 303860-
1, designada pela portaria de substituição n° 621/2021 GaB/SiNd, dE 
20/05/2021, publicada no doE n° 34.592 de 24/05/2021, pelos servidores 
criSTiaNE dE NaZarÉ SilVa carValHo, Mat. n° 57212403-1 e GEorGi-
Na TaVarES SarMENHo, Mat. n° 301973-1 na qualidade de Presidente e 
membro, nesta ordem;
II – Revogam-se as disposições em contrário.
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 731438
Portaria de sUBst/redes. Nº 1.710/2021-GaB/Pad. 
Belém, 22 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 02/2021, de 22 de novem-
bro de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
I – SUBSTITUIR o servidor EDSON MATOS DOS SANTOS JÚNIOR, Mat. 
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nº 80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, 
Mat. nº 57176508-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 177/2020-GaB/Pad de 26/11/2020, publicada no doE n° 34.421 de 
30/11/2020, na qualidade de Presidente;
II – REDESIGNAR, de acordo com o disposto no art. 208, da Lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
III – CONVALIDAR os atos praticados pela Comissão Processante.
IV – Revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc.

Protocolo: 731631

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 522/2021-caPitÃo PoÇo
Nome: MoNica TEMBE
cargo: ProfESSor
Vigência: 22/11/2021 a 21/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 2021/493680, autorizado
em 12/11/2021.

Protocolo: 731815

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 087/2021 - GaB saeN
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 961 de 19 de julho de 2019, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termos de cooperação firmados pelos órgãos e 
entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo que a Portaria retrocitada delega aos Secretários adjun-
tos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc competência para a prá-
tica, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de portaria para 
designação de servidor, lotado na sua respectiva Secretaria adjunta, para 
as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e 
de acordo com os termos do processo PaE nº 2019/382596,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, a contar de 22/11/2021, a servidora roSElENE aYaN 
MESQUiTa, matrícula nº 5345448-2, Especialista em Educação classe 
ii, lotada na coordenadoria de Educação Especial - coEES/SaEN, para 
acoMPaNHar E fiScaliZar o TErMo dE foMENTo Nº 154/2019, cele-
brado entre a Secretaria de Estado de Educação e o PrEVENTÓrio SaNTa 
TErEZiNHa, cujo o presente instrumento tem por objeto a adequação e 
estruturação para implantação de Sala de recursos Multifuncional (SrM), 
visando oferta de serviços educacionais especializados, capacitação de 
professores e atendimento a pais e responsáveis dos alunos atendidos, as-
sim como, oportunizar espaço de estágio acadêmico no acompanhamento 
e práticas educativas para alunos com necessidades especiais, tendo como 
SUPlENTE dE fiScal, SUElEN PaTrÍcia BaraTa PErEira, matrícula nº 
5938666-2, Nutricionista, lotada na coordenadoria de Educação Especial 
- coEES/SaEN.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria adjunta de Ensino, Belém, 22 de novembro de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 731730
Portaria Nº 088/2021 - GaB saeN
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 961 de 19 de julho de 2019, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termos de cooperação firmados pelos órgãos e 
entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo que a Portaria retrocitada delega aos Secretários adjun-
tos da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc competência para a prá-
tica, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de portaria para 
designação de servidor, lotado na sua respectiva Secretaria adjunta, para 
as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e 
de acordo com os termos do processo PaE nº 2021/765574,

rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, a contar de 22/11/2021, o servidor diEGo HENriQUE 
MoNTEiro Maia, matrícula nº 5890077-1, Professor classe i, lotada na 
coordenação do Ensino Médio - coEM/SaEN, para acoMPaNHar E fiSca-
liZar o TErMo dE foMENTo Nº 031/2021, celebrado entre a Secretaria 
de Estado de Educação e a aSSociaÇÃo dE ProfESSorES MEGa STaTUS 
- aPMS, cujo o presente instrumento tem por objeto a execução de desen-
volvimento educacional, com revisão para o ENEM em escolas públicas do 
Ensino Médio, com apoio da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc 
Pa, por meio do Projeto @cESSo/fUTUro (aUlaS dE PrÉ VESTiBUlar), 
tendo como SUPlENTE dE fiScal, cilENE do Socorro BraGa WaNZE-
lEr, matrícula nº 5954214-1, coordenadora, lotada na diretoria de Edu-
cação Básica - dEB/SaEN.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria adjunta de Ensino, Belém, 22 de novembro de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 731790

.

.

coNtrato
.

contrato: 115/2021
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na Estrada do 40 
horas, Pass. Moreira, nº 104, coqueiro, no município de ananindeua /Pa, 
para funcionamento da EEEfM, João carlos Batista, da Secretaria de Esta-
do de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação nº 034/2021-Nlic/SEdUc
Valor: r$ 14.700,00
dotação orçamentária:
fonte: 0104 Produto: 2227 – Funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– Projeto Atividade: 8904. – Natureza de Despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/PA.
locador: doriedison rego Silva, cPf: 477.531.372-04, residente e do-
miciliado na estrada do 40 horas, Pass. Moreira, nº 268, coqueiro, cEP: 
67.120-535, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 22/11/2021
Vigência: 22/11/2021 a 21/11/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 731610

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 6
contrato: 024/2016
objeto do contrato: locação de imóvel urbano para funcionamento da 
EEEF. Rainha dos Corações – Belém/PA, para uso da Secretaria de Estado 
de Educação /SEdUc.
objeto do aditivo: Alterar a Cláusula Quarta – do Valor e a Cláusula Sé-
tima — do Prazo de Vigência, alterar o valor mensal para r$ 4. 997,73 
(quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) 
justificado pelo reajuste do IPCA e prorrogando a vigência por mais 12 
(doze) meses.
dispensa de licitação nº 024/2016-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
Fonte: 0104 Produto: 2227 – Funcional Programática: 16.101.12.361.1509 
– Projeto Atividade: 8904. – Natureza de Despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/PA.
locador: Jaci Nascimento de Melo, cPf: 087.497.282-53, residente e do-
miciliada à rua São José, s/n, cabanagem, cEP: 66.625-010, Belém/ Pa.
data de assinatura: 22/11/2021
Vigência: 15/12/2021 a 14/12/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 731620

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 50421/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: dESPESaS dE PEQUENo VUlTo.
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
cPf: 10134751272
NoME: EliaNa JorGE cardoSo
MaTrÍcUla: 761842
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
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NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731844
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 49116/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: SoliciTo o Valor dE r$2. 000, 00 (doiS Mil rEaiS) 
Para dESPESaS dE PEQUENo VUlTo, EM SErViÇoS dE PESSoa JUrÍdi-
ca Para USE 11.
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ESPEcial / docENTE
cPf: 39944484253
NoME: Maria BErNadETE SaNToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5619831
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339039
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731849
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 49115/2021
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: SoliciTo o Valor dE r$ 2. 000, 00 (doiS Mil rEiaS) 
Para dESPESaS dE PEQUENo VUlTo EM MaTErial dE coNSUMo Para 
USE 11.
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ESPEcial / docENTE
cPf: 39944484253
NoME: Maria BErNadETE SaNToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5619831
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731859

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 50417/2021
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: Marcia do Socorro MarQUES da SilVa
MaTrÍcUla: 5189322
cPf: 29632692268
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731669
Portaria de diarias No. 50439/2021
OBJETIVO: Conduzir servidor para fiscalização da entrega, instalação, bem 
como realizar tombamento, assinatura no termo de movimentação de bens 
móveis e recebimento eletrônico no sistema de patrimônio - SiPSPaT (WEB 
LOUSAS DE VIDROS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA 4ª URE MARABA.
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: aNdrEY coSTa aBoiM
MaTrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731670
Portaria de diarias No. 50457/2021
oBJETiVo: dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo 
rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES. EEEM Prof. HÉlio froTo, EEEM dr. GioNiSio 
BENTES dE carValHo -SEdE E EEEM Maria SilVia doS SaNToS -SEdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBEl fiGUEirEdo / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1
aBEl fiGUEirEdo / roNdoN do Para / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº 
diárias: 1
roNdoN do Para / BoM JESUS do TocaNTiNS / 18/11/2021 - 
19/11/2021 Nº diárias: 1
BoM JESUS do TocaNTiNS / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: raiMUNda araUJo TaVarES
MaTrÍcUla: 761052
cPf: 55921493287

carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731680
Portaria de diarias No. 49968/2021
oBJETiVo: assessoramento Técnico - Pedagógico nas aldeias que atendem 
indígenas no Sistema de organização Modular de Ensino.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
MaE do rio / ParaGoMiNaS / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
ParaGoMiNaS / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria cElia BorGES
MaTrÍcUla: 298786
cPf: 05770033215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731681
Portaria de diarias No. 49970/2021
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá realizar assessoramento Técni-
co - Pedagógico nas aldeias que atendem indígenas no Sistema de organi-
zação Modular de Ensino.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
MaE do rio / ParaGoMiNaS / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
ParaGoMiNaS / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa
MaTrÍcUla: 57209915
cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731682
Portaria de diarias No. 50433/2021
oBJETiVo: fiscalização da entrega, instalação, bem como realizar tom-
bamento, assinatura no termo de movimentação de bens móveis e re-
cebimento eletrônico no sistema de patrimônio - SiPSPaT (WEB de ares 
condicionares - contrato 116/19 na EScola dE ProdUÇÃo Pará ETPP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 22/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 4
BrEVES / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731731
Portaria de diarias No. 50348/2021
oBJETiVo: fiscalizar a entrega do ônibus escolar nas Prefeituras dos Mu-
nicípios, bem como tombar e coletar assinatura do Prefeito responsável 
pelo recebimento do termo de doação do objeto, emitido pela Gerência de 
Patrimônio Mobiliário/GPaM.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aNaPU / 22/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 4
aNaPU / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731739
Portaria de diarias No. 50593/2021
oBJETiVo: Participação nas Paralimpíadas Escolares 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
Sao PaUlo / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SiMoNE cElESTE doS SaNToS NUNES
MaTrÍcUla: 54188260
cPf: 44085184253
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731723
Portaria de diarias No. 49844/2021
oBJETiVo: rEaliZar aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS 
aUToS doS Pads Nº PorTaria Nº 153/2018-GaB/Pad E PorTaria Nº 
151/2019-GaB/Pad. PErÍodo: 22/11 À 26/11/2021. MUNicÍPio: Mara-
Bá. MEMo. 1459/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 22/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro
MaTrÍcUla: 5897320
cPf: 90649982215
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 731746



80  diário oficial Nº 34.773 Terça-feira, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Portaria de diarias No. 50445/2021
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo dE coNJUNTo alUNo cEJa06 dESK 
colHEr aSSiNaTUra No TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE rESPoNSa-
BilidadE TraNSfErENcia dE doS BENS No SiSPaT WEB ProcESSo 
2021/987161 4ª URE MARABA EEEM GABRIEL SALES, EEEM ONEIDE DE 
SoUZa TaVarES EEEEM PEQUENo PriNciPE.
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: HEliaNa dE faTiMa Maia MorEira
MaTrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731691
Portaria de diarias No. 50512/2021
oBJETiVo: conduzir servidores da drTi em viagem com objetivo de rea-
lizar vistoria técnica para aprovação dos terrenos visando a construção de 
creches padrão SEdUc nos Municípios de altamira, Medicilândia, Uruará, 
Santarém, Mojuí dos campos e Senador José Porfírio.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
alTaMira / MEdicilaNdia / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
MEdicilaNdia / SaNTarEM / 19/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / SENador JoSE Porfirio / 20/11/2021 - 22/11/2021 Nº 
diárias: 2
SENador JoSE Porfirio / MoJUi doS caMPoS / 22/11/2021 - 
23/11/2021 Nº diárias: 1
MoJUi doS caMPoS / BElEM / 23/11/2021 - 25/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: EdiNaldo SoUZa E SilVa
MaTrÍcUla: 57216801
cPf: 30099897253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731686
Portaria de diarias No. 50341/2021
oBJETiVo: coNdUZir a coMiSSÃo do NdE, Para rEaliZar a aPUra-
ÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS aUToS do Pad 207/2018-GaB/
Pad. PErÍodo: 16/11 À 19/11/2021. MUNicÍPio: 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: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944
cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731687
Portaria de diarias No. 50458/2021
oBJETiVo: dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo 
rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES. EEEM Prof. HÉlio froTo, EEEM dr. GioNiSio 
BENTES dE carValHo -SEdE E EEEM Maria SilVia doS SaNToS -SEdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBEl fiGUEirEdo / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1
aBEl fiGUEirEdo / roNdoN do Para / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº 
diárias: 1
roNdoN do Para / BoM JESUS do TocaNTiNS / 18/11/2021 - 
19/11/2021 Nº diárias: 1
BoM JESUS do TocaNTiNS / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: MarcElo da SilVa MENdES
MaTrÍcUla: 5890593
cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731676
Portaria de diarias No. 50455/2021
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: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731696

Portaria de diarias No. 50459/2021
oBJETiVo: dESfaZiMENTo E iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo 
rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa di-
NHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SE-
NHaS doS GESTorES. EEEM Prof. HÉlio froTo, EEEM dr. GioNiSio 
BENTES dE carValHo -SEdE E EEEM Maria SilVia doS SaNToS -SEdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBEl fiGUEirEdo / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº diárias: 1
aBEl fiGUEirEdo / roNdoN do Para / 17/11/2021 - 18/11/2021 Nº 
diárias: 1
roNdoN do Para / BoM JESUS do TocaNTiNS / 18/11/2021 - 
19/11/2021 Nº diárias: 1
BoM JESUS do TocaNTiNS / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: fraNciSca fErrEira SENa
MaTrÍcUla: 449083
cPf: 42795699249
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731698
Portaria de diarias No. 50215/2021
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: claUdio oliVEira NEGrEiroS
MaTrÍcUla: 942073
cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731700
Portaria de diarias No. 50414/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos que farão a 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: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731701
Portaria de diarias No. 50494/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar vistoria técnica para aprova-
ção dos terrenos para construção de creches padrão SEdUc nos Municípios 
de altamira, Medicilândia, Uruará, Santarém, Mojuí dos campos e Senador 
José Porfírio.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM alTaMira 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
alTaMira MEdicilaNdia 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
MEdicilaNdia SaNTarEM 19/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM SENador JoSE Porfirio 20/11/2021 - 22/11/2021 Nº diá-
rias: 2
SENador JoSE Porfirio MoJUi doS caMPoS 22/11/2021 - 23/11/2021 
Nº diárias: 1
MoJUi doS caMPoS BElEM 23/11/2021 - 25/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: lUiZ flaVio da SilVa SaNTiaGo
cPf: 58760350253

Protocolo: 731706
Portaria de diarias No. 50599/2021
oBJETiVo: Participação nas Paralimpíadas Escolares 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
Sao PaUlo / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciMara SoUSa BarroS
MaTrÍcUla: 5628520
cPf: 46331379215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731712
Portaria de diarias No. 50595/2021
oBJETiVo: Participação nas Paralimpíadas Escolares 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
Sao PaUlo / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: KaTia HElENYr TadaiESKY liMa dE liMa
MaTrÍcUla: 525804
cPf: 13714481249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731717
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Portaria de diarias No. 50440/2021
oBJETiVo: realizar entrega de material permanente para atender a Escola 
Nova com 12 salas no Município de itaituba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
iTaiTUBa / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731840
Portaria de diarias No. 50577/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches Padrão SEdUc nos Municípios de São Sebastião da Boa Vista, 
Breves e anajás.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa 22/11/2021 - 23/11/2021 Nº di-
árias: 1
Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa BrEVES 23/11/2021 - 24/11/2021 Nº 
diárias: 1
BrEVES aNaJaS 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aNaJaS BElEM 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaQUiM aNToNio MoNTEiro NETo
cPf: 18622828204
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731824
Portaria de diarias No. 50435/2021
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dE TEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo dE iNTErNETE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM NoVo / 22/11/2021 - 22/11/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM NoVo / NoVa TiMBoTEUa / 22/11/2021 - 23/11/2021 Nº di-
árias: 1
NoVa TiMBoTEUa / PEiXE-Boi / 23/11/2021 - 24/11/2021 Nº diárias: 1
PEiXE-Boi / SaliNoPoliS / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
SaliNoPoliS / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: THaiSSa rodriGUES GEMaQUE
MaTrÍcUla: 5896630
cPf: 77723791291
carGo/fUNÇÃo: aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731831
Portaria de diarias No. 50442/2021
oBJETiVo: realizar entrega de material permanente para atender a Escola 
Nova com 12 salas no Município de itaituba/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
iTaiTUBa / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731834
Portaria de diarias No. 50637/2021
oBJETiVo: Participação nas Paralimpíadas Escolares 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM Sao PaUlo 21/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 6
Sao PaUlo BElEM 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarclEY MoNTEiro liMa
cPf: 65602030263
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731780
Portaria de diarias No. 50448/2021
oBJETiVo: conduzir servidores para realizar a entrega de material perma-
nente para atender a Escola Nova com 12 salas no Município de itaituba/
Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
iTaiTUBa / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo GilSoN da SilVa PErEira
MaTrÍcUla: 941468
cPf: 10980156220
carGo/fUNÇÃo:aGENTE dE arTES PraTicaS / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731771
Portaria de diarias No. 50434/2021
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE 
BENS MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaNda da EEEM MaGalHÃES BaraTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cHaVES / 22/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 4
cHaVES / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5

NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731764
Portaria de diarias No. 49843/2021
oBJETiVo: rEaliZar aPUraÇÃo dE dENÚNciaS coNSTaNTES NoS 
aUToS doS Pads Nº PorTaria Nº 153/2018-GaB/Pad E PorTaria Nº 
151/2019-GaB/Pad. PErÍodo: 22/11 À 26/11/2021. MUNicÍPio: Mara-
Bá. MEMo. 1459/2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 22/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNTao SiMoES
MaTrÍcUla: 57229140
cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 731754
Portaria de diarias No. 50602/2021
oBJETiVo: Participação nas Paralimpíadas Escolares 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
Sao PaUlo / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roSaNa MarGarETH da SilVa fEiToSa
MaTrÍcUla: 5307201
cPf: 30433150220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731809
Portaria de diarias No. 50598/2021
oBJETiVo: Participação nas Paralimpíadas Escolares 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
Sao PaUlo / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: KEllEN criSTiNa SilVa MacHado
MaTrÍcUla: 5519359
cPf: 39158764291
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731821
Portaria de diarias No. 50636/2021
oBJETiVo: Participação nas Paralimpíadas Escolares 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
Sao PaUlo / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: liNdaNor Maria riBEiro fErrEira
MaTrÍcUla: 5063019
cPf: 17457343253
carGo/fUNÇÃo:ENfErMEiro / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731788
Portaria de diarias No. 50604/2021
oBJETiVo: Participação nas Paralimpíadas Escolares 2021.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao PaUlo / 22/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 5
Sao PaUlo / BElEM / 27/11/2021 - 27/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNGEla Maria PErEira aMaral
MaTrÍcUla: 454583
cPf: 14619849200
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 731798

.

.

oUtras MatÉrias
.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 9675/2021 de 19/11/2021
de acordo com o Processo nº 778851/2020
formalizar a dispensa da servidora MarilENE SaNTaNa rodriGUES, Ma-
trícula nº 57208325/1, Especialista em Educação, da função de Vice-di-
retor (GEd-2) da EEEf Nossa Senhora de Nazare/Barcarena, a partir de 
29/09/2020, para fins de regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 9662/2021 de 19/11/2021
Nome:MoNica NaZarE SaNcHES fiGUEirEdo ViaNa
Matrícula:5401658/3 cargo:Professor
lotação:EE centro de inform da Educação/Belém
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:17/11/09 a 16/11/12
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Portaria Nº. 9663/2021 de 19/11/2021
Nome: rafaEl MaciEl dE MoUra
Matrícula:5715474/1 cargo:Professor
Lotação:EEEM Profª Maria das Graças E Cerqueira/Itaituba
Período:01/12/21 a 29/01/22 – 30/01/22 a 30/03/22
Triênios:23/04/06 a 22/04/09 – 23/04/09 a 22/04/12
Portaria Nº. 9664/2021 de 19/11/2021
Nome: flaVio WilliaM SilVa coSTa
Matrícula:57225562/1 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:07/11/21 a 05/01/22
Triênios:23/03/16 a 22/03/19
Portaria Nº. 9665/2021 de 19/11/2021
Nome: JoSE NaTaNaEl cErQUEira da SilVa
Matrícula:5784395/3 cargo:Professor
lotação: EE luiz Nunes direito/ananindeua
Período:04/12/21 a 01/02/22
Triênios:17/03/10 a 16/03/13
Portaria Nº. 9666/2021 de 19/11/2021
Nome: Nara claUdia alVorEdo da crUZ
Matrícula:5454824/3 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:16/12/21 a 13/02/22 a 14/02/22 a 14/04/22
Triênios:02/09/11 a 01/09/14 – 02/09/14 a 01/09/17
Portaria Nº. 9661/2021 de 19/11/2021
Nome: TElMa lUcia oliVEira BarroS
Matrícula:116939/2 cargo:assist. Tecnico refe. XXVii
lotação:Erc instituto felipe Smaldone/Belém
Período:23/11/21 a 21/01/22
Triênios:01/07/99 a 30/06/02
Portaria Nº.9669/2021 de 19/11/2021
Nome:Maria doS SaNToS
Matrícula:351806/1cargo:agente de Portaria
lotação: diretoria de assistência ao Estudante/Belém
Período: 30/08/2021 a 28/10/2021
Triênios: 01/03/2016 a 28/02/2019
Portaria Nº.9668/2021 de 19/11/2021
Nome: fraNciSca SolaNGE da coSTa aTaÍdE
Matrícula:731617/1cargo:Escrevente datilografo
lotação: depto de inspenção e documentação Escolar/Belém
Período: 30/12/2021 a 27/02/2022
Triênios: 01/11/2001 a 31/10/2004
Portaria Nº.9672/2021 de 19/11/2021
Nome: clEoNicE dE VaScoNcEloS corrEa aMaNaJáS
Matrícula:5308925/3cargo:Professor
lotação: EEEf Bento XV/Belém
Período: 20/09/2021 a 18/11/2021 – 19/11/2021 a 17/01/2022
Triênios: 22/01/2003 a 21/01/2006 - 22/01/2006 a 21/01/2009
LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.: 9680/2021 de 19/11/2021
conceder licença casamento a MarlUcia oliVEira SilVa, matricula nº 
5902822/1,Professor, lotada na 4 UrE/Maraba, no período de 05/11/2021 
a 12/11/2021.
Portaria Nº.: 9679/2021 de 19/11/2021
conceder licença casamento a SaraH da SilVa loPES, matricula nº 
5938384/2,Professor, lotada na EE Prof anizio Teixeira/Maraba, no período 
de 20/10/2021 a 27/10/2021.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.: 9681/2021 de 19/11/2021
conceder licença Maternidade a caMila NaSciMENTo SilVa, matricula nº 
5957053/1,Professor, lotada na EE Gonçalo ferreira sede vinc/curuça, no 
período de 30/10/2021 a 27/04/2022.
Portaria Nº.: 9682/2021 de 19/11/2021
conceder licença Maternidade a aPoloNia Maria QUiTEria da coSTa, 
matricula Nº 5936995/1,Professor, lotada na EEEM liberdade (anexo i) 
Maraba, no período de 19/10/21 a 16/04/22.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.: 9678/2021 de 19/11/2021
conceder licença Paternidade a EdiNaldo coSTa da SilVa, matricula 
nº 57198604/2,Professor, lotado na anexo da EEEf Benvinda de araujo 
Pontes/abaetetuba, no período de 31/10/21 a 09/11/21.
Portaria Nº.: 9677/2021 de 19/11/2021
conceder licença Maternidade a HEraldo clEUMar dE VaScoNcEloS 
raBElo, matricula nº 5914512/2,Professor, lotado no colegio Est. Ens. 
Medio Pres. fernando Henrique/Monte alegre, no período de 22/10/21 a 
31/10/21.
Portaria Nº.: 9676/2021 de 19/11/2021
conceder licença Paternidade a Eloi PiNHEiro NEGrao, matricula nº 
57211970/1,Vigia, lotado na EE Prof Bernardo P Barros/abaetetuba, no 
período de 03/11/21 a 12/11/21.
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:9667/2021 de 19/11/2021
Nome: Maria BETaNia dE liMa PErEira
Matrícula:756598/1 Período:17/01 à 15/02/22Exercício:2020
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria Nº.:9649/2021 de 18/11/2021
Nome: rEGiNa cElli SaNToS alVES
Matrícula: 5895810/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:9650/2021 de 18/11/2021
Nome:KlEBEr dE oliVEira MarQUES
Matrícula: 5900228/1Período:02/01 à 31/01/22Exercício:2020
Unidade:divisão de Transporte/Belém

Portaria Nº.:9651/2021 de 18/11/2021
Nome: iVETE MiriaN doS rEiS SEPEda
Matrícula: 6400337/1Período:04/01 à 02/02/22Exercício:2021
Unidade:divisão de Patrimônio imobiliário/Belém
Portaria Nº.:083/2021 de 05/08/2021
Nome: MarlUcia fariaS coSTa
Matrícula: 5889735/1Período:01/09 à 15/10/21Exercício:2020
Unidade:21ª URE/Parauapebas
Portaria Nº.: 23/2021 de 14/06/2021
Nome:alaN EVErToN lEal fErrEira
Matrícula:57209790/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM dr Sergio Mota/Muana
Portaria Nº.: 184/2021 de 17/11/2021
Nome:JorGE NoGUEira PicaNÇo
Matrícula:5841283/2Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2019
Unidade:EEEM antnio candido Machado/Terra Santa
Portaria Nº.: 9699/2021 de 22/11/2021
Nome:roSilENE oliVEira arcaNJo
Matrícula:57217098/1Período:03/01/22 a 16/02/22 Exercício:2021
Unidade:6 UrE/Monte alegre
Portaria Nº.: 469/2021 de 26/07/2021
Nome:lUcY MarY doS SaNToS fErrEira
Matrícula:5951362/1Período:01/10/21 a 30/10/21 Exercício:2021
Unidade:EE apolonia Pinheiro/capanema
Portaria Nº.: 532/2021 de 03/09/2021
Nome:SiMoNE dE caSSia GoMES PirES
Matrícula:57211387/1Período:16/11/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM cel aluizio ferreira/Bragança
Portaria Nº.: 542/2021 de 30/08/2021
Nome:aNToNio MarcoS corrEa rodriGUES
Matrícula:57208632/1Período:16/11/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre dubois/Salinopolis
Portaria Nº.: 543/2021 de 30/08/2021
Nome:darcirENE fiGUEirEdo da coSTa
Matrícula:5891469/1Período:01/11/21 a 30/11/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre dubois/Salinopolis
Portaria Nº.: 131/2021 de 03/09/2021
Nome:Maria daS GraÇaS oliVEira BorGES
Matrícula:57208252/1Período:21/10/21 a 04/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Pacifico Leao da Costa/Garrafao do Norte
Portaria Nº.: 146/2021 de 17/09/2021
Nome:carMEM lUcia BaTiSTa dE SoUZa
Matrícula:57198362/2Período:21/11/21 a 04/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEFM Profª Terezinha Bezerra Siqueira/Capitao Poço
Portaria Nº.: 34/2021 de 08/09/2021
Nome:MaTEUS GoNÇalVES alMEida
Matrícula:5893645/1Período:18/10/21 a 16/11/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Joelson dos Santos rodrigues/Ponta de Pedras
retiFicar
Portaria Nº.:9670/2021 de 19/11/2021
Retificar na PORTARIA Nº 012792/2000 de 29/06/2000, que concedeu 
60 dias de licença Especial, o Triênio de 02/03/1992 a 01/03/1995 para 
22/01/1994 a 21/01/1997, no Período de 01/09/2000 a 30/10/2000, a 
servidora clEoNicE dE VaScoNcEloS corrEa aMaNaJáS, matricula 
5308925/3, Professor, lotada na EEEF Bento XV /Belém, para fins de regu-
larização funcional
Portaria Nº.:9671/2021 de 19/11/2021
Retificar na PORTARIA Nº 015359/2003 de 16/09/2003, que concedeu 
120 dias de licença Especial, os Triênios de 02/03/1995 a 01/03/1998 
e de 02/03/1998 a 01/03/2001 para 22/01/1997 a 21/01/2000 e de 
22/01/2000 a 21/01/2003, nos períodos de 01/10/2003 a 29/11/2003 e 
de 30/11/2003 a 28/01/2004 a servidora clEoNicE dE VaScoNcEloS 
corrEa aMaNaJáS, matrícula 5308925/3 Professor, lotada na EEEf Bento 
XV/Belém, para fins de regularização funcional
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:9673/2021 de 19/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 001957/2021 dE 20/04/2021, que con-
cedeu 45 dias de férias, no período de 01/06/2021 a 15/07/2021, a servi-
dora ViViaNE doS aNJoS PErEira dE SoUZa , matricula nº 57196069/2, 
Espec em Educação, lotado na EE aldebaro cavalero de Macedo Klautau/
Belém, referente ao exercício de 2020, para fins de regularização funcional.
errata
errata da Portaria Nº.:150/2021 de 05/10/2021
Nome:iriSlENE oliVEira MarTiNS XaViEr
onde se lê:Período:01/11/2020 a 15/12/2020
Leia-se:Período:09/11/2020 a 23/12/2020
Publicada no Diário Oficial nº. 34772 de 22/11/2021
errata na Publicação da Portaria Nº.: 9656/2021 de 
18/11/2021
Nome: SilVaNa aUGUSTa PEdroSo PErEira
onde se lê:Port. 8656/2021 de 18/11/2021
Leia-se:Port. 9656/2021 de 18/11/2021
Publicada no Diário Oficial nº 34.772/2021 de 22/11/2021
errata da Portaria Nº.: 9615/2021 de 17/11/2021
Nome: caTariNa laBoUrE da SilVa MiraNda
onde se lê:Trienio:02/01/13 a 01/10/16
Leia-se:Trienio:02/01/13 a 01/01/16
Publicada no Diário Oficial nº 34.772/2021 de 22/11/21

Protocolo: 731713
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Portaria
.

adicioNaL de iNsaLUBridade.
e - Protocolo: 2021/1027951
Portaria N° 2360/21, de 18 de novembro de 2021
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) no 
caMPUS dE TUcUrUÍ/caMPUS Xiii/ UEPa, adicioNal dE iNSalUBrida-
DE – GRAU MÉDIO, a contar de 16.09.2021.
SErVidor id. fUNcioNal
MiriaN lETÍcia carMo BaSToS 5950976/ 1
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 731569
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo.
e - Protocolo: 2021/850843
Portaria N° 2353/21, de 18 de novembro de 2021
I – AUTORIZAR, o afastamento INTEGRAL do servidor GLEIDSON MAR-
QUES PErEira, id. funcional nº 5911518/ 1, cargo de ProfESSor aS-
SiSTENTE, lotado no caMPUS dE MaraBa, para participar de curso de 
Pós-Graduação em Nível de doutorado em ciências ambientais, pela Uni-
versidade do Estado do Pará, no período de 09.08.2021 a 31.07.2025.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 09.08.2021 
a 31.07.2025, nos termos da resolução 3038/16-coNSUN de 14.09.2016.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 731561
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- edi-
tal nº 018/2021.
e - Protocolo: 2021/1089592
Portaria N° 2356/21, de 18 de novembro de 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO a Lei nº 6.839, 
de 15.03.2006, publicada em 17.03.2006, que dispõe sobre a atualização 
do Plano de carreira, cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará,
CONSIDERANDO finalmente o resultado final do Concurso Público para 
provimento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade 
do Estado do Pará, referente ao EdiTal Nº 18/2021-UEPa coNcUrSo PÚ-
Blico Para ProViMENTo dE carGo dE ProfESSor da carrEira do 
MaGiSTÉrio SUPErior da UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UE-
Pa2021(caMPUS MaraBá) conforme o solicitado o Processo eletrônico nº 
2021/1089592 de 29.09.2021;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
JaQUEliNE MiraNda dE oliVEira, para exercer o cargo de ProfESSor 
aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento Gestão, interação Ensino, Ser-
viço e comunidade (GiESc) e Estágio curricular obrigatório de formação 
em Serviço-internato-Saúde coletiva, lotado(a) no caMPUS dE MaraBá.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e - Protocolo: 2021/1089667
Portaria N° 2282/21, de 18 de novembro de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO a Lei nº 6.839, 
de 15.03.2006, publicada em 17.03.2006, que dispõe sobre a atualização 
do Plano de carreira, cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará,
CONSIDERANDO finalmente o resultado final do Concurso Público para 
provimento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade 
do Estado do Pará, referente ao EdiTal Nº 18/2021-UEPa coNcUrSo PÚ-
Blico Para ProViMENTo dE carGo dE ProfESSor da carrEira do 
MaGiSTÉrio SUPErior da UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UE-
Pa2021(caMPUS MaraBá) conforme o solicitado o Processo eletrônico nº 
2021/1089667 de 29.09.2021;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
lUiGi carlo da SilVa coSTa, para exercer o cargo de ProfESSor aUXi-
LIAR I - 40H, na área de conhecimento Habilidades Profissionais e Estágio 
curricular obrigatório de formação em Serviço Saúde do adulto e idoso 
cirúrgica 1 e 2, Urgência e Emergência do adulto e idoso cirúrgica-inter-
nato, lotado(a) no caMPUS dE MaraBá.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
e - Protocolo: 2021/1089640
Portaria N° 2355/21, de 18 de novembro de 2021.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 34.600 de 01.06.2021, CONSIDERANDO a Lei nº 6.839, 
de 15.03.2006, publicada em 17.03.2006, que dispõe sobre a atualização 
do Plano de carreira, cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará,
CONSIDERANDO finalmente o resultado final do Concurso Público para 
provimento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade 

do Estado do Pará, referente ao EdiTal Nº 18/2021-UEPa coNcUrSo PÚ-
Blico Para ProViMENTo dE carGo dE ProfESSor da carrEira do 
MaGiSTÉrio SUPErior da UNiVErSidadE do ESTado do Pará - UE-
Pa2021(caMPUS MaraBá) conforme o solicitado o Processo eletrônico nº 
2021/1089640 de 29.09.2021;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
KETlYN diaS Will, para exercer o cargo de ProfESSor aUXiliar i - 40H, 
na área de conhecimento Estágio de formação em serviço (internato) Saú-
de da Mulher 1, Saúde da Mulher 2 e Urgências e Emergências na Mulher, 
lotado(a) no caMPUS dE MaraBá.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 731554

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
e - Protocolo: 2021/1229590
Portaria N° 2359/21, de 18 de novembro de 2021.
coNcEdEr a servidora JÉSSica alMEida BaTiSTa GoMES, id. funcional 
nº 5954723/1, cargo de TÉcNico a, lotada no PlaNETário SEBaSTiÃo 
da GaMa, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período 
de 18.10.2021 a 15.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 731566

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
Processo nº 2021/761162
O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 49/2021-UEPa, cujo objeto é a aquisição de material 
permanente e de consumo (iNforMáTica) para atender as demandas do 
data center da Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 29.846.708/0001-40 - 7 daTa diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS Ei-
rEli , Grupos 1, 2. Valor da proposta r$ 357.737,80.
Belém, 22 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 731471

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2391/2021, de 22 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: Joao HaMilToN PiNHEiro dE SoUZa
Matrícula funcional: 55586758/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 731627

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 92/2021-UePa
Processo seLetiVo UNiFicado Para PrecePtores do Pro-
GraMa estadUaL de iNceNtiVo À QUaLiFicaÇÃo de ProFis-
sioNais da saÚde – QUaLiFicasaÚde 2021
A Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA e a Universidade do 
Estado do Pará-UEPa, nos termos da lei 9.319, de 29/09/2021, lançam o 
presente Edital para concessão de bolsa de incentivo do Programa Estadual 
de Incentivo à Qualificação de Profissionais da Saúde – QUALIFICASAÚDE, 
que contemplará profissionais de saúde que atuam como preceptores em 
saúde vinculados às instituições participantes do Editais 042/2020 UEPa 
(Processo Seletivo Para Residência Multiprofisisonal e em Área Profissional 
em Saúde 2021) e Nº 041/2020 - UEPA (Processo Seletivo Unificado Para 
os Programas de Residência Médica do Estado do Pará – PSU/2021).
o Processo Seletivo será executado pela Universidade do Estado do Pa-
rá-UEPa, por meio da Pró-reitoria de Graduação-ProGrad / diretoria de 
acesso e avaliação-daa.
as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet por meio do endereço 
https://www2.uepa.br/qualificasaude2021, no período de 25/11 a 09/12/2021.
o edital, na íntegra, está disponível no site https://www.uepa.br
Maiores informações: fone: (91) 3299-2216 / 3244-4009
Belém, 23 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 731424
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

errata
.

errata de Portaria
errata da Portaria Nº 1.049/2021 – seaster de 19 de outubro 
2021, publicada no diário
Oficial do Estado nº 34.740, pag. 181 de 20 de outubro de 2021.
oNde se LÊ:
... capanema,
Leia-se:
... São francisco do Pará,
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 22 de novembro de 2021
iNocENcio rEaNTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda

Protocolo: 731581
.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 58/2021/seaster
Processo nº 2021/737921
objeto: aquisição de 51 veículos tipo de passeio (zero quilometro)
convênio nº 887683/2019 e contrato de repasse nº 39558/2019 - Minis-
tério do desenvolvimento Social e combate a fome.
Pregão Eletrônico nº 10/2021/SEaSTEr
data da assinatura: 17/11/2021
Vigência: 17/11/2021 à 16/11/2022
orçamento:
Unidade orçamentária: 43.101.
funcional Programática: 08.244.1505.8863
fonte:  7106008208  r$ 3.000,000,00 / 6101008208 r$ 315.000,00
Valor global: r$3.315000,00
Natureza de despesa: 4490.52
ação detalhada: 268.907
contratado: MÔNaco VEÍcUloS lTda
cNPJ: 18.548.319/0001-11
Endereço: Rod. Br 316 km 02 s/nº - Bairro Guanabara – Ananindeua/PA
cEP: 67.010.000
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 731586
.

diÁria
.

Portaria Nº 1186/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/ 1261917
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 E ½ (QUaTro e meia)diárias Para a SErVi-
dora ciTado aBaiXo:
SHirlENE NaZarÉ carNEiro lEÃo,54195000,aSSiSTENTE Social,a-
driaNo TaVraES rocHa,5942381,SEcrETário EXEcUTiVo do cE-
dPi,riaNE rEiS da SilVa,colaBoradora EVENTUal que se deslocará 
aos municípios de Paragominas,ipixuna do Pará,aurora do Pará,MÃE do 
rio e iriTUia no Período de 29/11 a 03/12/2021, com objetivo de realizar 
reunião com as Gestões municipal referente ao Pacto Nacional em parceria 
com o cEdPi.laNdoaldo coSTa fErrEira,MoToriSTa MaTricUla Nº 
5096723/1 conduzir o veiculo com técnicos da SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.104 – 08.422.1505.8402 F : 0166006357/0166 254.233 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 731556
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria N° 841/2021-GP/GeMPs de 22 de novembro 2021
TraNSfErir gozo de férias regulamentares dos servidores abaixo relacio-
nados: por necessidade de trabalho.

ProcESSo MaTricUla NoME TraNSfErENcia PorTa-
ria Nº doE

2021/1317644 57174951/1
Maria José 

Gibson Vala-
dares

de: 01/12/2021 a 
30/12/2021

759/21 34.740 de 
20/10/2021Para:01/05/2022 a 

30/05/2022
ordenador responsável luiz celso da Silva

Protocolo: 731641

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo:  22.11.2021
- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 116/2021
ParTES: faSEPa E JoEVErToN arriSoN MarQUES corrEia
carGo: Monitor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo/2021 
de 29/04/2021
NoVo coNTraTo, autorizado através ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - 
Processo 2021/453266 - autorizo/2021 de 29/04/2021
- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 115/2021
ParTES: faSEPa E lEaNdro HENriQUE PErEira PiNTo
carGo: Monitor
PraZo: 12 (doze) meses
ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - Processo 2021/453266 - autorizo/2021 
de 29/04/2021
NoVo coNTraTo, autorizado através ofÍcio: 0030/2021-GrH/faSEPa - 
Processo 2021/453266 - autorizo/2021 de 29/04/2021
ORDENADOR RESPONSÁVEL: LUIZ CELSO DA SILVA – PRESIDENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 731321

.

.

errata
.

errata da Portaria 840/21-GrH datado eM
18 dE NoVEMBro dE 2021, PUBlicado No doE Nº 34.770
dE 19 dE NoVEMBro dE 2021:
onde se lê:
José Mourão da Silva 21/22 03/01/2022 à 02/02/2022
Leia-se:
José Mourão da Silva 20/21 03/01/2022 à 02/02/2022
ordenador: luiz celso da Silva

Protocolo: 731446
errata da Portaria 840/21-GrH datado eM
18 dE NoVEMBro dE 2021, PUBlicado No doE Nº 34.770
dE 19 dE NoVEMBro dE 2021:
onde se lê:
José reinaldo da costa Monte 20/21 20/12/2021 à 18/01/2022
Leia-se:
José reinaldo da costa Monte 20/21 27/12/2021 à 25/01/2022
ordenador: luiz celso da Silva

Protocolo: 731636
errata da Portaria 759/21-GrH datado eM
18 dE oUTUBro dE 2021, PUBlicado No doE Nº 34.740
dE 20 dE oUTUBro dE 2021:
onde se lê:
ildene Miranda Soeiro 24/01/2006 19/20 13/12/2021 11/01/2021
Leia-se:
ildene Miranda Soeiro 24/01/2006 19/20 20/12/2021 18/01/2022
ordenador: luiz celso da Silva

Protocolo: 731623

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 838 de 16 de NoVeMBro de 2021 - resoLVe:
I – EXCLUIR dos servidores abaixo relacionados, a Gratificação de Tempo 
Integral – GTI.
Servidora: lUZia fErrEira doS SaNToS matricula nº 3192873/1, cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, a referida exclusão a partir de 01. 11.2021.
Servidor: MaNoEl roBErTo corrEa SaNToS JUNior matricula nº 
54189635/1, cargo MoNiTor, a referida exclusão a partir de 01.11.2021.
II – CONCEDER aos servidores abaixo relacionados à Gratificação de Tem-
po Integral – GTI.
Servidor: lUiZ rENaTo dE SoUSa ViEira matricula nº 80846344/4, cargo 
MoNiTor, a referida concessão a partir de 01.11.2021.
Servidor: EriNEi SaNToS dE SoUZa matricula nº 5935459/2, cargo Mo-
NiTor, a referida concessão a partir de 01.11.2021.
lUiZ cElSo da SilVa- Presidente

Protocolo: 731323
errata da Portaria nº 443/21 de 22.06.21, doe Nº 34.622 de 
28.06. 21
onde se lê: 2001/2004
Leia – se: 1998/2001 complemento
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 731357
errata da Portaria Nº 794 de 04.11.21 publicada no doe Nº 
34.764 de 12.11.21
onde se lê: 01.11.2012/2015
Leia – se: 2000/2003 complemento; 01.11.2012/2015 e 01.11.2015/2018.
lUiZ cElSo da SilVa-Presidente

Protocolo: 731630
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secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 04/2021
Processo nº 2021/1259465
Pregão Eletrônico SrP nº 01/2021
ata de registro de Preços n. 01/2021
Processo nº 2021/759481
contratante: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS 
– SEJUDH, CNPJ nº 05.054.895/0001-60.
contratada: aTa coMErcio E SErViÇoS dE iNforMáTica lTda, cNPJ/
Mf nº 09.571.988/0001-13, estabelecida à SHiS Qi 5 Bloco f, Sala 206, 
cEP: 71.615-560, Brasília/df, Tel: (61) 3550-7726, representada pelo seu 
diretor de operações, Sr. frEdErico alMEida dE MENdoNÇa KUSEl, 
brasileiro, rg nº 2019878 - SSP/df, cPf. Nº 004.761.821-31.
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de solução 
de datacenter, com serviços de instalação e serviços de operação assistida, 
com Suporte contínuo de forma remota.
Vigência: 12 (doze) meses contados da Nota de empenho.
Valor: r$ 1.998.652,36
dotação: aÇÃo: 271876. PTrES: 188338. Plano interno: 4120008338E.
Natureza de despesa: 449052. fonte: 0101. Valor: r$ 454.066,00.
Natureza de despesa: 449040. fonte: 0101. Valor: r$149.961,52
Plano interno: 4120008338E. Natureza da despesa: 449039. fonte: 0101. 
Valor r$ 48.747,64
aÇÃo: 271820. PTrES: 188338. Plano interno: 412000PTEcN. Natureza 
de despesa: 449040. fonte: 0101. Valor: r$ 1.347.224,84
data da assinatura: 22/11/2021
ordenador da despesa: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 731642

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 016/2021 – Gs/sedeMe - Belém/Pa, 22 de novem-
bro de 2021.
designa comissão Especial responsável pela execução do Processo Seleti-
vo Simplificado – PSS, a quem caberá o acompanhamento, execução e a 
supervisão do processo, bem como as deliberações que se fizerem neces-
sárias ao seu regular desenvolvimento.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2021; considerando o art.14, Parágrafo Único, da lei 
Nº 7.570, de 22 novembro de 2011, e art. 23 da lei Nº 8.404, de 13 de 
outubro de 2016;
coNSidEraNdo o art. 36, da constituição do Estado do Pará, de 05 de 
outubro de 1989, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, 
pela administração Pública para atender à necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público;
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, que 
versa sobre a contratação por tempo determinado;
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017, 
que disciplina o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de servi-
dor temporário, alterado pelo decreto no 261, de 12 de agosto de 2019 e 
da lei Estadual no. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/952537, que dispõe sobre o Processo Seletivo Simplificado para con-
tratação de servidor temporário na Secretaria de Estado de desenvolvi-
mento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME;
coNSidEraNdo a necessidade formalizar equipe responsável para orga-
nizar e efetivar os procedimentos para realização de Processo Seletivo da 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia 
– SEDEME e, CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração 
Pública, em especial os da legalidade, publicidade e transparência;
rESolVE:
art. 1º instituir, no âmbito da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Econômico, Mineração e Energia - SEdEME, a comissão de acompanha-
mento, execução, supervisão e deliberação do Processo Seletivo Simplifi-
cado — PSS para a contratação temporária de servidores com o fim de 
exercerem função temporária nesta SEdEME.
art. 2º a comissão será composta pelos seguintes servidores:
• RAQUEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE – Matricula nº 73503987/1;
• WILTON MARCELLO SANTOS TEIXEIRA – Matrícula nº 57175685/1;
• LÍLIAN POLIANA SOUSA GUALBERTO – Matrícula nº 80845108/1;
• JOSÉ MARIA NASCIMENTO SILVA – Matrícula nº 54192690/1;
• JULIANA RIOS VAZ MAESTRI – Matrícula nº 5946313/1.
art. 3º a comissão será coordenada pela servidora raQUEl doS SaNToS 
alBUQUErQUE, que convocará reuniões sempre que houver necessidade.
Parágrafo único. Qualquer membro da comissão poderá solicitar reunião, 
informando previamente à coordenação.

art. 4º a execução das atividades da comissão pelos servidores partici-
pantes, será incluída como exercício efetivo de suas funções institucionais, 
sendo considerada como serviço público relevante não remunerado.
art. 5º o Gabinete do Secretário prestará o apoio administrativo neces-
sário ao desenvolvimento das atividades da comissão, devendo todos os 
setores da SEdEME, quando demandados, prestar as informações neces-
sárias à comissão para a execução de suas competências.
art. 6º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de novembro de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 731692
.

diÁria
.

Portaria N° 392/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 22 de NoVeMBro 
de 2021.
Nome: aNadÉlia diViNa SaNToS/ Matricula: n° 80845496/3/ cargo: SE-
crETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/ origem: Belém-Pa/
destino: Benevides-Pa/Período: 25/11/2021 a 25/11/2021/ diárias:0,5 
(meia)/objetivo: realizar visitas técnicas às unidades fabris, onde busca-
se conhecer in loco a estrutura produtiva e de competitividade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 731728
Portaria N° 390/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 22 de NoVeMBro 
de 2021.
Nome: carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula: 57195771/2/cargo: 
SEcrETário adJUNTo dE ESTado/ origem: Belém-Pa/ destino: Benevi-
des-Pa/ Período: 25/11/2021 a 25/11/2021 /diárias:0,5 (meia)/ objetivo: 
realizar visitas técnicas às unidades fabris, onde busca-se conhecer in loco 
a estrutura produtiva e de competitividade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 391/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 22 de NoVeMBro 
de 2021.
Nome: KaroliNi coNcEiÇÃo raMoS da SilVa/Matricula: 5960620/1/
cargo: aSSESSora/ origem: Belém-Pa/ destino: Benevides-Pa/ Período: 
25/11/2021 a 25/11/2021 /diárias:0,5 (meia)/ objetivo: realizar visitas 
técnicas às unidades fabris, onde busca-se conhecer in loco a estrutura 
produtiva e de competitividade.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 731671
Portaria N° 393/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 22 de NoVeMBro 
de 2021.
Nome: carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula: 57195771/2/cargo: 
SEcrETário adJUNTo dE ESTado/ origem: Belém-Pa/ destino: abaete-
tuba-Pa/ Período: 24/11/2021 a 24/11/2021 /diárias:0,5 (meia)/ objeti-
vo: visita ao município de Moju, que fará parte da execução do projeto fer-
rovia Paraense e participar da cerimônia de inauguração do Espaço liceu 
Mestre José raimundo em abaetetuba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 731769
Portaria N° 394/2021 – daF/sedeMe  BeLÉM, 22 de NoVeMBro 
de 2021.
Nome: aNadÉlia diViNa SaNToS/ Matricula: n° 80845496/3/ cargo: SE-
crETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/ origem: Belém-Pa/
destino: abaetetuba-Pa/Período: 24/11/2021 a 24/11/2021/ diárias:0,5 
(meia)/objetivo: visita ao município de Moju, que fará parte da execução 
do projeto ferrovia Paraense e participar da cerimônia de inauguração do 
Espaço liceu Mestre José raimundo em abaetetuba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 731825
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COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria coMPaNHia de GÁs do ParÁ Nº 024/2021,
dE 17 dE NoVEMBro dE 2021.
a PrESidENTE da coMPaNHia dE GáS do Pará,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;
coNSidEraNdo a necessidade de nomear Unidade de
controle interno, na forma da instrução Normativa nº 001/2024;
rESolVE:
art. 1º - designar o empregado público Jaime cerqueira lima isensee,
carteira de identidade nº 03.354.390-98 SSP/Ba, inscrito no cPf/Mf
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sob o nº. 514.563.625-34, Gerente administrativo e financeiro,
para assumir as funções da UCI – Unidade de Controle Interno,
na companhia de Gás do Pará.
art. 2º - revogam-se as disposições da PorTaria nº 009/2021.
art. 3º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 4º - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa
diretora Presidente da companhia de Gás do Pará

Protocolo: 731519
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
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diÁria
.

Portaria nº 294/2021 de 19.11.2021.  
art. 1º coNcEdEr ao servidor Thiago castro da Silva Pacheco, Gerente 
de Projetos, 3,5 (três e meia) diárias, a fim de que realize palestra, 
atendimento de dúvidas e reunião de trabalho, no município de iGaraPÉ-
Miri nos dias 24/11 a 27/11/2021, atendendo convite da SEdEME, 
para participar do Projeto Parcerias pelo Pará, conforme o processo nº 
2021/1295218. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Presidente.

Protocolo: 731318
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

coNtrato
.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2021 – CONVITE Nº 13/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 
03.137.985/0001-90
CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI EPP – CNPJ 
11.128.119/0001-60
oBJETo: coNSTrUÇÃo do TraPicHE MUNiciPal do caiÇaUa, No MUNi-
cÍPio dE SaNTa BárBara/Pa.
ViGÊNcia: 23/11/2021 a 23/03/2022
Valor: r$ 201. 482,59
NoTa dE EMPENHo: Nº 2021NE02121
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15.451.1508.7556 15.121.1508.8890 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 22/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl:Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada: rua Village frances, 42, almir Gabriel, cEP 
67.212-015, na cidade de Marituba/Pa.
TElEfoNE: (91) 98107-9002

Protocolo: 731578
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terMo aditiVo a coNtrato
.

3º tac Nº 15/2021 – cP Nº 08/2020
Partes:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 
03.137.985/0001-90
consórcio obras Mangueirão - cNPJ nº 41.250.491/0001-06
objeto:reforma Geral do Estádio olímpico do Pará (Mangueirão), no muni-
cípio de Belém, neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1º da lei federal nº 8.666/93.
Valor da supressão: r$ 10.024.382,92
Valor do acréscimo: r$ 28.948.336,41
Valor aditado: r$ 18.923.953,49
data da assinatura: 22/11/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 731392
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo toMa-
da de PreÇos tP 027/2021–cPL/sedoP
oBJETo: contratação de empresa especializada para construção do porto 
de embarque e desembarque de açaí, no Município de abaetetuba/Pa.
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, torna Público que houve inter-
posição de recurso administrativo contra o resultado de JUlGaMENTo dE 
ProPoSTaS, apresentado por essa cPl na referida licitação.

os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 22 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 731584
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo coN-
correNcia PUBLica cP 015/2021–cPL/sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo do MUro dE coNcrETo E ProTEÇÃo do MUro coM 
ENrrocaMENTo dE PEdra racHÃo, da Praia dE criSPiM No MUNici-
Pio dE MaraPaNiM, neste Estado.
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, torna Público que houve inter-
posição de recurso administrativo contra o resultado de JUlGaMENTo dE 
ProPoSTaS, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 22 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 731540
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo toMa-
da de PreÇos tP 034/2021–cPL/sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria Para 
PaViMENTaÇÃo aSfalTica dE ViaS, no Município de ViGia dE NaZarÉ, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, torna Público que houve inter-
posição de recurso administrativo contra o resultado de JUlGaMENTo dE 
HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 22 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitaçã

Protocolo: 731612
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terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 40/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte – CNPJ 22.980.940/0001-27
objeto do convênio: implantação e Pavimentação asfáltica nas Vilas Ma-
rapanim e livramento, no Município de Garrafão do Norte, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 20/11/2021 a 20/03/2022
data da assinatura: 19/11/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 731340
5º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 40/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte – CNPJ 22.980.940/0001-27
objeto do convênio: implantação e Pavimentação asfáltica nas Vilas Ma-
rapanim e livramento, no Município de Garrafão do Norte, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 20/11/2021 a 20/03/2022
data da assinatura: 19/11/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 731800
5º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 41/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte – CNPJ 22.980.940/0001-27
objeto do convênio: implantação e Pavimentação asfáltica nas Vilas louro 
e Mamorana, no Município de Garrafão do Norte/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 20/11/2021 a 20/03/2022
data da assinatura: 19/11/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 731805
.
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 867/2021, de 22 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNci-
dadES/Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa e PPa/aÇÃo 8463; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1322861 de 19/11/2021 
– DIMAC/SEDOP;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora JaNETE do Socorro BaTiSTa dE liMa, Ma-
trícula nº 54180774/4, cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de r$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8463 0101 339033 780,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
15 (quinze) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 731643
Portaria Nº 868/2021, de 22 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNci-
dadES/Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa e PPa/aÇÃo 8463; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1320272 de 19/11/2021 
– DIMAC/SEDOP;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora JaNETE do Socorro BaTiSTa dE liMa, Ma-
trícula nº 54180774/4, cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de r$ 1.480 (mil quatrocentos e oitenta reais) o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8463 0101 339030 1.480,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
15 (quinze) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 731724
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
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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: 729708
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COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do ParÁ–coHaB
coNtrato adMiNistratiVo: 30/2021
objeto: contratação de empresa para fornecimento de material de consu-
mo açúcar e café) para atender a necessidade da companhia de Habitação 
do Estado do Pará, conforme especificações do Termo de Referência.
Modalidade de licitação: dispensa de licitação nº 017/2021.
Valor do contrato: r$ 11.699,00 (onze mil, seiscentos e noventa e nove reais).
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 16.122.1297.8338 – Fon-
te: 0261 – Natureza da Despesa: 339030.
Vigência: 22.11.2021 a 21.11.2022.
Partes: Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB/PA x R. A. Pereira
data da assinatura: 22.11.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 731443

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 553 de 22 de NoVeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 548, de 19/11/2021, publicada no 
doE nº 34.772, de 22/11/2021, que suspendeu, no período de 22/11 a 
01/12/2021, por motivo de necessidade de serviço, o gozo de férias da 
servidora clÉa araÚJo da SilVa, identidade funcional nº 6403027/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, 
Tecnologia e Inovação – Geologia, 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 22 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 731489

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 232/2021 – GaBiNete, de 22 de Novembro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
I – FORMALIZAR A CONCESSÃO de 30 dias para gozo de férias regulamentares 
à servidora Márcia GiSlENE GoMES PErEira, identidade funcional 
n.º 5918275/1, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, suspensas pela 
PorTaria n.º 195/2020 - GaB, publicada no doE 34.388 de 27/10/2020.
II – DESIGNAR o servidor CLEYTON PEREIRA DA COSTA, ocupante do car-
go de assistente administrativo, identidade funcional n.º 5918081/1, para 
substituir a servidora citada no inciso i, ocupante do cargo de coordenado-
ra de infraestrutura e logística, código GEP-daS-011.4, no impedimento 
legal da Titular, durante o período de gozo das férias.
Publique-se, Registre–se e Cumpra-se.
Gabinete do diretor Presidente, em 22 de Novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 731665
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.

diÁria
.

Portaria N° 098/2021 – dirad/FaPesPa, de 19 de Novembro de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PORTARIA nº 074/2021 – GABINETE/FAPESPA, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 065/2021 - GaBiNETE/faPESPa, de 19 
de Novembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1320300;
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: JEaN ricardo rEiS da coSTa
MaTrÍcUla: 5916925
carGo: MoToriSTa
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: conduzir os Técnicos desta fundação na visita ao município de 
Marabá/PA, cuja finalidade visa Participar do Congresso Regional de Contas 
Sociais da amazônia.
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: 731319
Portaria N° 096/2021 – dirad/FaPesPa, de 19 de Novembro de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas 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 nº 068/2021 - GaBiNETE/faPESPa, de 19 
de Novembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1322569;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: rEGiNaldo do Socorro PaiVa aBrEU
MaTrÍcUla: 5950724
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém/Pa-Marabá/Pa-Belém/Pa.
PErÍodo: 03/11/2021 a 05/12/2021
QUaNTidadE: 2 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: continuidade às ações relacionadas ao projeto “forma Pará”.
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: 731316
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata de aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 32/2021
errata do Protocolo nº 730947, publicado no doe do dia 22/11/2021
onde se lê:
daTa dE aBErTUra: 2 de dezembro de 2021
Leia-se:
daTa dE aBErTUra: 3 de dezembro de 2021

Protocolo: 731822
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 344/2021 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:

i- designar o servidor lEaNdro SilVa GoMES, Matrícula 57204912/3 para 
fiscalizar o contrato administrativo nº 029/2021-SEEL, firmado entre esta 
Secretaria e a Empresa Era iNdÚSTria coMÉrcio SErViÇoS E EMPrE-
ENdiMENToS EirEli, tomando todas as providências necessárias para a 
fiscalização e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
Belém, 22 de Novembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer - SEEl

Protocolo: 731847
..

coNtrato
.

coNtrato Nº 029/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/774540
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para aQUiSiÇÃo dE NoBrEaKS E caiXaS dE SoM Para coMPU-
TADORES, em conformidade com as especificações, qualidade e condições 
gerais estabelecidas no Termo de Referência nos quantitativos e especifica-
ções estabelecidos na dispensa de licitação nº 013/2021-SEEl.
ViGÊNcia: 22/11/2021 à 22/11/2022
aSSiNaTUra: 22/11/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338e fonte de recur-
sos: 0301000000 Elemento de despesa: 449052 ação: 184339 Pi: 
4120008338e
Valor: r$ 14.632,70 (Quatorze mil, Seiscentos e Trinta e dois reais e Se-
tenta centavos)
coNTraTada: Era iNdÚSTria coMÉrcio SErViÇoS E EMPrEENdiMEN-
ToS EirEli, inscrita no cNPJ Nº 26.417.874/0001-32
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 731828

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato da disPeNsa de LicitaÇÃo N° 013/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°. 2021/774540
daTa da JUSTificaTiVa: 22/11/2021
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE NoBrEaKS E 
caiXaS dE SoM Para coMPUTadorES.
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 8.666/93. No seu art. 24, ii, vide parecer jurídico.
Valor: r$ 14.632,70 (quatorze mil, seiscentos e trinta e dois reais e se-
tenta centavos).
considerando o parecer do órgão jurídico, o SEcrETario dE ESTado dE 
ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 013/2021, nos termos 
do art. 24, ii, da lei federal n° 8.666/93 visando contratar com a Era iN-
dÚSTria coMÉrcio SErViÇoS E EMPrEENdiMENToS EirEli, sob o cNPJ 
n.º 26.417.874/0001-32.

Protocolo: 731845
eXtrato da disPeNsa de LicitaÇÃo N° 016/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°. 2021/930227
daTa da JUSTificaTiVa: 22/11/2021
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE 
aQUiSiÇÃo E iNSTalaÇÃo dE ESPElHoS laPidadoS, Para EQUiPar a 
Sala dE daNÇa/GiNáSTica, PrESENTE Na USiNaS da PaZ - USiPaZ. fUN-
daMENTo lEGal: lei n° 8.666/93. No seu art. 24, ii, vide parecer jurídico.
Valor: r$ 17.597,44 (dezessete mil, Quinhentos e noventa e sete reais e 
Quarenta e quatro centavos).
considerando o parecer do órgão jurídico, o SEcrETario dE ESTado dE 
ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 016/2021, nos termos 
do art. 24, ii, da lei federal n° 8.666/93 visando contratar com a aTHaY-
dE VidroS E PlaNEJaMENToS, sob o n° cNPJ nº 43.330.462/0001-80.

Protocolo: 731857

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo N°. 2021/930272
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE 
aQUiSiÇÃo E iNSTalaÇÃo dE ESPElHoS laPidadoS, Para aQUiPar a 
Sala dE daNÇa/GiNáSTica, PrESENTE Na USiNaS da PaZ - USiPaZ. 
raTificaÇÃo dE dESPENSa dE liciTaÇÃo N° 016/2021-SEcoc/SEEl, 
nos termos do art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93, ratifico a justificativa 
exarada nos autos em 22 de Novembro de 2021.
Belém, 22 de Novembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 731853
Processo N°. 2021/774540
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE NoBrEaKS E 
caiXaS dE SoM Para coMPUTadorES.
raTificaÇÃo dE dESPENSa dE liciTaÇÃo.
raTificaÇÃo dE dESPENSa dE liciTaÇÃo N° 013/2021, nos termos do 
art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93, ratifico a justificativa exarada nos 
autos em 22 de novembro de 2021.
Belém, 22 de Novembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 731836
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.

diÁria
.

Portaria Nº. 414/2021-seeL, de 22 de NoVeMBro de 2021.
coNcEdEr, 01 diária ao servidor aJaX dE alMEida BarrETo, matrícula n° 
5961899/1, para conduzir uma servidora ao município de Castanhal – PA, no 
período de 26/11/2021 à 29/11/2021.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 731616
Portaria Nº. 415/2021-seeL, de 22 de NoVeMBro de 2021.
coNcEdEr, 03 diárias a servidora roSE laNY fErNaNdES coSTa, ma-
trícula n° 57219060/2, para deslocamento ao município de Castanhal – 
PA, com o objetivo de fiscalizar a realização do campeonato Paraense de 
Kart 2021, termo de fomento n° 55/2021, no período de 26/11/2021 à 
29/11/2021.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 731617
Portaria Nº. 413/2021-seeL, de 19 de NoVeMBro de 2021.
coNcEdEr, 06 e ½ diárias aos servidores EVaNdro da lUZ riBEiro, 
matrícula n° 5309212/1, Maria criSTiNa NUNES Baia, matrícula nº 
57174286/2, Márcia dE MiraNda corrEa, matrícula n° 5523150/2 e 
roBErTo aNTÔNio SoarES rUffEil, matrícula n° 5514622/3, para des-
locamento ao município de São Domingos do Capim – PA, com o objetivo 
de organizar, realizar e acompanhar a capacitação de canoagem de Ve-
locidade, em atendimento às diretrizes previstas para a implantação do 
Projeto canoagem Pará no município, no período de 28/11 à 04/12/2021.
ordenador:Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 731613

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 665/GePs/setUr de 22 NoVeMBro de 2021.
Errata da PorTaria Nº 576/2021 de diária, publicada do doE 34.755 de 
03/11/2021. onde lê-se: 08 à 12/11/2021. Leia-se: 09 a 12/11/2021. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 731817

.

.

diÁria
.

Portaria 663/GePs/setUr de 22 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1289702; rESolVE: conce-
der 04 e 1/2 (quatro e meia) diária à servidora SHirlENE diaS dE SoUSa, 
Mat. 5934071/3, Gerente de Sol e Praia. oBJ: ações de turismo e meio 
ambiente. dESTiNo: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 12 a 16/11/2021.ordE-
Nador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 731795
Portaria 662/GePs/setUr de 22 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1317565; rESolVE: conce-
der 02 e ½ (duas e meia) diárias à servidora iVoNE MiTSUSUKo YoSHi-
MarU cUNHa, Mat. 5904512/2, Secretária adjunta. oBJ: Participação do 
festival gastronômico “SaBor dE cUrUÇá.”.dESTiNo: curuçá/Pa. PErÍo-
do: 20 a 22/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 731785
Portaria 661/GePs/setUr de 22 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1313881; rESolVE: con-
ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora iVoNE MiTSUSUKo 
YoSHiMarU cUNHa, Mat. 5904512/2, Secretária adjunta. oBJ: Promo-
ção e divulgação de Produtos Turísticos. dESTiNo: foz do iguaçu/Paraná. 
PErÍodo: 30/11 à 04/12/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira ca-
ValcaNTE.

Protocolo: 731763
Portaria Nº 659/GePs/setUr de 22 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1311872; rESolVE: con-
ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora caroliNa NaSciMEN-
To aBdoN, mat. 5948412/2, chefe de Gabinete. oBJ: assessorar a Se-
cretária Adjunta. DESTINO: Foz do Iguaçu – Paraná. PERÍODO: 30/11 a 
04/12/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 731772
Portaria 660/GePs/setUr de 22 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1236028.rESolVE: conce-
der 06 e 1/2 (seis e meia) diária ao servidor NÉlio EdWar doS SaNToS 
coSTa, Mat. 55586309/1, assist. de Gestão em Turismo. oBJ: acompanhar 
a realização do curso de “Manipulação de alimentos” que será ministrado 
pelo SENar em parceria com a SETUr. dESTiNo: capanema/Pa.PErÍo-
doS: 21 a 27/11 2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 731777
Portaria 664/GePs/setUr de 22 de NoVeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1192746; rESolVE: 
conceder a complementação de 02 (duas) diárias, conforme PorTaria 
nº 536/2021, publicada no doE 34.746 dE 25/10/2021, a servidora 
SHirlENE diaS dE SoUSa, Matrícula Nº 5934071/3, tendo em vista a 
necessidade de antecipação do deslocamento. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 731856

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 616/2021 - GGP/dPG de 19/11/2021
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro 
de 2006; considerando o Processo nº 2021/999355 – DEFPUB DE 10/09/2021;
RESOLVE: Conceder, conforme Atestado Médico – RGPS, licença saúde ao 
Servidor Público MaUro SÉrGio 9rodriGUES SaNTaNa, matrícula nº. 
5258898, no período de 14/09/2021 a 28/09/2021, de acordo com o artigo 
59, da lei nº 8.213, de 24/07/1991 e artigos 71 e 78 do regulamento da 
Previdência Social, aprovado pelo decreto nº 3048, de 06/05/1999.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 731765
Portaria Nº 615/2021 - GGP/dPG de 19/11/2021
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro 
de 2006; considerando o Processo nº 2021/963091 – DEFPUB DE 10/09/2021;
RESOLVE: Conceder, conforme Atestado Médico – RGPS, licença saúde 
ao Servidor Público MaUro SÉrGio rodriGUES SaNTaNa, matrícula nº. 
5258898, no período de 27/08/2021 a 10/09/2021, de acordo com o artigo 
59, da lei nº 8.213, de 24/07/1991 e artigos 71 e 78 do regulamento da 
Previdência Social, aprovado pelo decreto nº 3048, de 06/05/1999.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 731751

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 626/2021/GGP/dPG, de 22 de NoVeMBro de 2021.
considerando o PaE nº. 2021/1291886, de 11/11/2021 e que o defensor 
Público preenche todos os requisitos para fins de aposentadoria, estando, 
deste modo, em vias de aposentar-se, nos termos do §3º do artigo 2º da 
iN 04, de 27 de agosto de 2020. rESolVE: conceder 180 (cento e oitenta) 
dias de licença Prêmio ao defensor Público SaMUEl BUrlaMaQUi dE Mo-
raES, id funcional 3084728/ 1, 60 dias referentes ao Triênio (2010/2013), 
com gozo no período de 01/12/2021 a 29/01/2022, 60 dias referentes ao 
Triênio (2013/2016), com gozo no período de 30/01/2022 a 30/03/2022 
e 60 dias referentes ao Triênio (2016/2019), com gozo no período de 
31/03/2022 a 29/05/2022. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 731618

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 552/2021/GaB/dPG, de 18 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 9/2021/dESiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1182890; rESolVE:
art. 1º dESiGNar a defensora Pública GHEiSa aNdradE dE BriTo, id. funcio-
nal nº 57234664, para ocupar a 7ª Defensoria Pública Infracional da Juventude 
da capital, com efeitos a contar de cinco dias úteis a partir da data da publicação.
art. 2º revogam-se as disposições em contrário.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 731656
Portaria Nº 554/2021/GaB/dPG, de 18 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 7/2021/dESiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1177245; rESolVE:
art. 1º dESiGNar a defensora Pública PaUla MicHEllY MElo dE BriTo, id. 
Funcional nº 5960666, para ocupar a 1ª Defensoria Pública Criminal de Ana-
nindeua, com efeitos a contar de cinco dias úteis a partir da data da publicação.
art. 2º revogam-se as disposições em contrário.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 731651
Portaria Nº 556/2021/GaB/dPG, de 18 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 11/2021/dESiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1252118; rESolVE:
art. 1º dESiGNar a defensora Pública liaNE BENcHiMol dE MaToS, id. 
Funcional nº 80845951, para ocupar a 3ª Defensoria Pública Cível de Ananin-
deua, com efeitos a contar de cinco dias úteis a partir da data da publicação.
art. 2º dESiGNar o defensor Público WalBErT PaNToJa, dE BriTo id. fun-
cional nº 57174392, para ocupar a 6ª Defensoria Pública Criminal de Ananin-
deua, com efeitos a contar de cinco dias úteis a partir da data da publicação.
art. 3º dESiGNar a defensora Pública aNa laUra MacEdo Sá, id. fun-
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cional nº 80845770, para ocupar a 7ª Defensoria Pública Cível / Infância e 
Juventude de ananindeua, com efeitos a contar de cinco dias úteis a partir 
da data da publicação.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 731647
Portaria Nº 555/2021/GaB/dPG, de 18 de NoVeMBro de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 6/2021/dESiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1139438; rESolVE:
art. 1º dESiGNar a defensora Pública aliNE rodriGUES dE oliVEira 
CALDAS, ID. Funcional nº 80845828, para ocupar a 8ª Defensoria Pública 
defesa do consumidor, com efeitos a contar de cinco dias úteis a partir da 
data da publicação.
art. 2º revogam-se as disposições em contrário.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 731649

.

.

errata
.

Portaria Nº 466/2021-GGP/dPG de 14/09/2021
licENÇa Para TraTaMENTo dE SaUdE, PUBlicado No d.o.E Nº 34.701 
dE 16/09/2021
oNde se LÊ: Periodo 05/07/2021 a 03/08/2021
Leia-se: Período 23/08/2021 a 21/09/2021

Protocolo: 731365

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 065/2021 dPe/Pa
Processo Nº: 2020/822.763- dPe/Pa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 04/2020 dPE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 008/2020-DPE
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a 
empresa driVE a iNforMáTica lTda (cNPJ/Mf Nº 00.677.870/0003-61)
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE iNforMáTica (dESKToPS coM Mo-
NiTorES) para atender as demandas da defensoria Pública do Estado do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 19/11/2021. Valor GloBal: r$ r$ 155.000,00.
doTaÇÃo orÇaMENTaria:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1492.8441. fonte de recursos: 
0101. Elemento: 449052. Plano interno Pi: 1050008441E. ViGÊNcia: 12 
(doze) meses a partir da data de sua assinatura.
FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém
rEPrESENTaNTE lEGal: rENaTo GoMES fErrEira. cPf/Mf Nº: 
465.801.076-34.
ENdErEÇo da EMPrESa Travessa Mariz e Barros, nº 2321, sala 104, Bairro Marco.
cEP: 66080-471 - Belém/Pa. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoN-
ÇALVES LEDO – Defensor Público Geral. CPF/MF Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 731379

.

.

diÁria
.

Portaria 1421/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rodriGo cErQUEira dE 
MiraNda, matrícula 55588725-1, objetivo rEaliZar iTiNEraNcia E 
ProcESSo aGrário. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de MaraBá a iTUPiraNGa, SÃo JoÃo do 
araGUaia, período 06/12/2021, 07/12/2021, 08/11/2021, 09/11/2021, 
10/11/2021, 13/12/2021, 14/12/2021, 16/11/2021, 17/12/2021, 
22/11/2021, 23/11/2021, 29/11/2021, 30/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731464
Portaria 1419/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo aTENdiMENTo 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo. Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor Para aTENdiMENTo JUrÍdico. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a UliaNÓPoliS, período 18/11/2021 a 19/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731456
Portaria 1420/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor WaGNEr SilVa dE oliVEira, 
matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSorES 
E SErVidorES ao MUNiciPio dE ViTÓria do XiNGU - aÇÃo do BalcÃo 
dE dirEiToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 18/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731458

Portaria 1416/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo aTENdiMENTo 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo. Servidores dErYcK aMaral da coSTa, 
matrícula 59318292, cargo SEcrETario dE NÚclEo do iNTErior, 
PaUlo HENriQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo 
MoToriSTa, objetivo aPoio adMiNiSTraTiVo ao dEfENSor. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 25/11/2021 a 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731442
Portaria 1418/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdiNEi carValHo dE aViZ, matrícula 
57211726, cargo MoToriSTa, objetivo TraNSPorTar dEfENSora aTÉ a coMarca 
dE NoVa TiMBoTEUa fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 23/09/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731451
Portaria 1417/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à defensora 
MaYaNa BarroS JorGE Joao, matrícula 5931565, objetivo rEaliZar 
iTNEraNcia Na coMarca dE NoVa TiMBoTEUa fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caPaNEMa a 
NoVa TiMBoTEUa, período 15/09/2021, 22/09/2021, 23/09/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731448
Portaria 1424/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo, 
matrícula 57234668/ 1, objetivo rEaliZa iTiNEraNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de caSTaNHal a iGaraPÉ-aÇU, período 29/11/2021 a 03/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731521
Portaria 1425/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 3 + 1\2, diária(s) à Servidora NorMa MiraNda BarBoSa, 
matrícula 5573858-3, cargo oUVidora, objetivo ParTiciPar da ÚlTiMa 
rEUNiÃo aMPliada doS oUVidorES E oUVidoraS do coNSElHo 
NacioNal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a TErESiNa, período 30/11/2021 a 03/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731524
Portaria 1422/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) às defensoras UrSUla diNi 
MaScarENHaS, matrícula 57231661-1, VaNESSa SaNToS aZEVEdo 
araUJo, matrícula 57191049, objetivo ViSiTa aoS iNTErNoS loTadoS 
NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III – CRPP III, 
Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, 
cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSoraS. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 09/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731515
Portaria 1423/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores 
daNiEla rodriGUES oliVEira, matrícula 5906666/1, cargo aSSESSora 
JUrÍdica dE dEfENSoria, claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 
20463, cargo MoToriSTa, objetivo aTENdiMENTo ao PÚBlico E 
orGaNiZaÇÃo adMiNiSTraTiVa. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a BoM JESUS do 
TocaNTiNS, período 03/12/2021, 10/12/2021, 30/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731517
Portaria 1435/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 7 + 1\2, diária(s) ao defensor VicTor rafaEl MalTEZ 
dE lEMoS, matrícula 5903201, objetivo aTUar Na caraVaNa da 
coNciliaÇÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de SÃo fÉliX do XiNGU a alTaMira, 
período 16/09/2021 a 23/09/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731606
Portaria 1427/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor fErNaNdo SaVariZ fErrari, 
matrícula 5957716, objetivo iTiNErÂNcia Na cidadE dE Eldorado 
doS caraJáS/Pa Para aTENdEr a PoPUlaÇÃo. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS 
a Eldorado doS caraJáS, período 22/11/2021 a 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731552
Portaria 1428/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
a dEfENSora aNdrEa BarrETo TiTUlar da Vara aGrária ao 
QUiloMBo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
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para deslocar-se de BElEM a SalVaTErra, período 15/11/2021 a 16/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731563
Portaria 1426/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor fErNaNdo SaVariZ fErrari, 
matrícula 5957716, objetivo iTiNErÂNcia Na cidadE dE Eldorado 
doS caraJáS/Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS a Eldorado doS caraJáS, 
período 29/11/2021 a 30/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731545
Portaria 1429/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
ENTrEGa dE MaTEriaiS diVErSoS E EQUiPaMENToS dE iNforMáTica 
Para a NoVa SEdE dE BarcarENa. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a BarcarENa, 
período 11/11/2021 a 12/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731571
Portaria 1430/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 
5931564, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo PENal. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BrEU 
BraNco a TUcUrUÍ, período 01/12/2021, 02/12/2021, 03/12/2021, 
29/11/2021, 30/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731591
Portaria 1431/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 
(MEia), diária(s) ao defensor SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 
5931564, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS PENal. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BrEU 
BraNco a TUcUrUÍ, período 22/11/2021, 23/11/2021, 24/11/2021, 
25/11/2021, 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731594
Portaria 1434/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 7 + 1\2, diária(s) aos defensores JoSÉ roGÉrio rodriGUES 
MENEZES, matrícula 5935435, aNdErSoN araÚJo dE MEdEiroS, 
matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico E 
coNSUlTaS ProcESSUaiS Na aÇÃo do BalcÃo dE dirEiToS NoS 
MUNiciPioS dE aNaPÚ E PacaJá. Servidores NYcolE doS SaNToS 
MacHado faraco, matrícula 5955852, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, matrícula 5925179, cargo 
SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, GaBriEla TElES Praia, matrícula 
0406639, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, WaGNEr SilVa 
dE oliVEira, matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, WaGNEr WESlEY 
liMa da coSTa, matrícula 6271135, cargo aSSESSor JUrÍdico dE 
dEfENSoria, objetivo aSSiSTENcia JUridica NoS ProTocoloS E 
PETiÇÕES doS dEfENSorES PÚBlicoS. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a PacaJá, 
período 25/11/2021 a 02/12/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731603
Portaria 1432/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 04 + 1\2, diária(s) aos defensores aNToNio carloS dE aNdradE 
MoNTEiro, matrícula 3083527, ETElViNo QUiNTiNo MiraNda dE 
aZEVEdo, matrícula 57191032, objetivo aUXiliar corrEGEdor GEral Na 
corrEiÇÃo ordiNária Na rEGioNal TUcUrUÍ Servidor fáBio da SilVa 
alMEida, matrícula 57234555, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSorES PÚBlicoS Para corrEiÇÃo ordiNária. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
TUcUrUÍ, período 22/11/2021 a 26/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731597
Portaria 1433/2021 - da,17/11/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor cESar aUGUSTo aSSad, matrícula 
3084698, objetivo rEaliZar corrEiÇÃo ordiNária Na rEGioNal 
TUcUrUÍ. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a TUcUrUÍ, período 22/11/2021 a 23/11/2021.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 731598
Portaria Nº 1438/2021 - da BeLÉM, 19/11/2021.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2021/1063337 de 14/10/2021.
rESolVE:
conceder diária(s) aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.
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043.645.382-
72

BalcÃo 
dE dirEi-

ToS
3254143

lUiS carloS PE-
rEira da SilVa

SEcrETário 
dE NÚclEo

269.894.842-
68

BalcÃo 
dE dirEi-

ToS
5895529

Maria VilMa dE 
SoUSa araUJo

aNaliSTa 
dE dEfEN-

Soria

244.905.122-
87

BalcÃo 
dE dirEi-

ToS
5152909

orlaNdETE 
faTiMa MoraES 
doS SaNToS

PaPiloSco-
PiSTa

093.373.342-
91

didEM/
PolÍcia 
ciVil

70521

PaUlo afoNSo 
dE liMa lHaMaS

aUXiliar 
TEcNico

117.141.822-
15

BalcÃo 
dE dirEi-

ToS
28770

PEdro HENriQUE 
dE SoUZa E SilVa

SEcrETário 
dE NÚclEo

606.049.722-
53

dirETo-
ria METro-
PoliTaNa

5889006

WilToN aNdEr-
SoN MarQUES 

TElES

aSSiSTENTE 
adMiNiSTra-

TiVo

036.631.002-
00

SEMTEPS-
caSa do 
cidadÃo 

Stª ISABEL

113128

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados:
 

ori-
GEM dESTiNo PErÍodo QTdE

BElÉM ViToria do XiNGÚ, PorTo dE MoZ, alTaMira, aNaPÚ, PacaJá, 
BraSil NoVo, MEdicilÂNdia E NoVo rEParTiMENTo.

15/11 a 
10/12/2021 25,5

dê-se a ciência, cumpra-se e publique-se
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 731693
.

NorMa
.

resoLUÇÃo csPd Nº 284, de 16 de NoVeMBro de 2021
Dispõe sobre a gratificação de atividade especial aos Membros da Defen-
soria Pública do Estado do Pará, prevista no §9º, do artigo 46, da lei com-
plementar Estadual nº 054/2006.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições conferidas pelo art. 11, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no d.o.E. em 09.02.2006; con-
siderando os termos do §9º, do artigo 46, da lei complementar Estadual 
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nº 054/2006; considerando a necessidade de regulamentar o recebimento 
da gratificação de atividade especial aos Membros da Defensoria Pública do 
Estado do Pará, rESolVE:
Art. 1º Art. 1º. Esta Resolução regulamenta a gratificação de atividade es-
pecial aos Membros da defensoria Pública do Estado do Pará, de natureza 
remuneratória e não permanente, prevista no §9º, do artigo 46, da lei 
complementar Estadual nº 054/2006.
art. 2º  o(a) membro(a) da defensoria Pública que, por designação do 
defensor Público Geral do Estado do Pará, desempenhar atividade extra-
ordinária que exceda suas atribuições funcionais, sem prejuízo de sua atu-
ação funcional, fará jus mensalmente à gratificação de atividade especial 
prevista no §9º, do artigo 46, da lei complementar Estadual nº 054/2006, 
nos percentuais e casos seguintes:
i - equivalente a 5% (cinco por cento) de seu respectivo vencimento-base, 
quando, participar em Grupo de Trabalho; Grupo de Estudo; comissão Es-
pecial e comissão de avaliação de Estágio Probatório.
ii - equivalente a 7,5% (sete e meio por cento) de seu respectivo ven-
cimento-base, quando participar em comissão Eleitoral, nas eleições da 
defensoria Pública do Estado do Pará; comissão de concurso Público; co-
missão Processante em Sindicância ou Processo administrativo disciplinar.
iii - equivalente a 10% (dez por cento) de seu respectivo vencimento-ba-
se, quando presidir Grupo ou comissão que trata esta resolução e atuar 
perante a Justiça Eleitoral, enquanto não estiver regulamentado o paga-
mento pela Justiça Eleitoral;
Parágrafo único. Quando o desempenho da atividade extraordinária previs-
ta neste artigo se der em período fracionado de mês, o(a) membro(a) da 
Defensoria Pública fará jus à gratificação pro rata tempore.
art. 3º  o(a) membro(a) da defensoria Pública que for eleito para compor o 
Conselho Superior da Defensoria Pública, fará jus mensalmente à gratificação 
de atividade especial prevista no §9º, do artigo 46, da lei complementar 
Estadual nº 054/2006, equivalente a 10% (dez por cento) de seu respectivo 
vencimento-base, quando efetivamente exercer as funções de conselheiro(a).
Parágrafo único. Quando o desempenho da atividade extraordinária previs-
ta neste artigo se der em período fracionado de mês, o(a) membro(a) da 
Defensoria Pública fará jus à gratificação pro rata tempore.
Art. 4º A gratificação estabelecida nesta regulamentação será incluída na 
folha de pagamento do mês subsequente ao do período aquisitivo, devendo 
qualquer ocorrência que torne sem efeito a designação para o exercício da 
cumulação, de forma total ou parcial, ser informada ao setor competente 
para as providências pertinentes.
Art. 5° A Defensoria Pública Geral definirá os integrantes, os objetivos 
específicos e estratégicos, o prazo de duração e a presidência, dos Grupos 
e comissões que trata essa resolução, bem como a designação para atuar 
perante a Justiça Eleitoral.
Art. 6° Os efeitos financeiros desta Resolução se aplicam apenas aos casos 
que se constituírem a partir do início da vigência desta norma.
art. 7° Esta resolução entra em vigor em 01 de janeiro de 2022.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cESar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
JUliaNa aNdrEa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular

Protocolo: 731393
resoLUÇÃo csPd Nº 283, de 16 de NoVeMBro de 2021.
Dispõe sobre a gratificação de acumulação em Defensorias Públicas distin-
tas pelos Membros da defensoria Pública do Estado do Pará, prevista no 
§8º, do artigo 46, da lei complementar Estadual nº 054/2006.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições conferidas pelo art. 11, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006, publicada no d.o.E. em 09.02.2006; con-
siderando os termos do §8º, do artigo 46, da lei complementar Estadual 
nº 054/2006; considerando a existência de defensorias Públicas vagas e a 
necessidade de regulamentar o recebimento da gratificação de acumulação 
em defensorias Públicas distintas pelos Membros da defensoria Pública do 
Estado do Pará, rESolVE:
Art. 1º Esta Resolução regulamenta a gratificação de acumulação em De-
fensorias Públicas distintas pelos Membros da defensoria Pública do Estado 
do Pará, de natureza remuneratória e não permanente, prevista no §8º, do 
artigo 46, da lei complementar Estadual nº 054/2006.
art. 2º o(a) Membro(a) da defensoria Pública que, por designação do 
defensor Público-Geral do Estado do Pará, exercer cumulativamente suas 

atribuições legais em defensoria Pública distinta daquela que seja titular 
ou designado fará jus à gratificação de acumulação prevista no §8º, do 
artigo 46, da lei complementar Estadual nº 054/2006, nas circunstâncias 
e percentuais seguintes:
I – na acumulação de atribuições legais de Defensoria Pública distinta da-
quela que seja titular ou designado, na mesma unidade judiciária, fará jus 
à gratificação de acumulação equivalente a 10% (dez por cento) de seu 
respectivo vencimento-base, por defensoria Pública acumulada, para cada 
mês em que atuar em tal condição.
II – na acumulação de atribuições legais de Defensoria Pública distinta 
daquela que seja titular ou designado, em unidade judiciária diferente, fará 
jus à gratificação de acumulação equivalente a 10% (dez por cento) de 
seu respectivo vencimento-base, por defensoria Pública acumulada, para 
cada mês em que atuar em tal condição, sem prejuízo do recebimento da 
respectiva diária, concedida de acordo com a regulamentação específica.
Art. 3º Fará jus ao recebimento da gratificação de acumulação prevista 
no §8º, do artigo 46, da lei complementar Estadual nº 054/2006 o(a) 
Membro(a) da defensoria Pública que, por solicitação fundamentada da 
respectiva diretoria a que estiver subordinado, excepcionalmente, exercer 
quaisquer das seguintes atribuições legais em defensoria Pública distinta 
daquela que seja titular ou designado:
i - realizar atendimentos;
ii - atuar em processos judiciais e extrajudiciais;
iii - atuar em audiências judiciais.
Parágrafo único: o(a) Membro(a) da defensoria Pública que acumular uma 
(01) das atribuições dispostas nos incisos acima fará jus ao recebimento 
de 5 % (cinco por cento) de seu vencimento-base; caso acumule duas (02) 
das atribuições, fará jus ao recebimento de 7,5% (sete e meio por cento) 
de seu vencimento-base.
Art. 4º Fará jus ao recebimento da gratificação de acumulação prevista no 
§8º, do artigo 46, da lei complementar Estadual nº 054/2006, no percen-
tual de 5% de seu respectivo vencimento-base, o(a) Membro(a) de defen-
soria Pública que, por solicitação fundamentada da respectiva diretoria que 
estiver subordinado, excepcionalmente, acumular de maneira equitativa 
com outro Membro(a), defensoria Pública vaga, distinta daquela que seja 
titular ou designado.
Parágrafo único. É proibida a acumulação de atribuições que trata este 
artigo por mais de 02(dois) Membros(as) da defensoria Pública.
art. 5º Quando a acumulação prevista nesta resolução ocorrer em período 
fracionado de mês, o(a) membro(a) da defensoria Pública fará jus à grati-
ficação pro rata tempore.
Art. 6º Não será devido o pagamento da gratificação de acumulação nas 
seguintes hipóteses:
I – na atuação em regime de plantão e recesso forense;
II – na substituição ou designação em casos ou feitos determinados, bem 
como nas hipóteses legais de impedimento e suspeição.
III – nos casos de substituição automática em virtude de férias individuais 
ou licença prêmio do titular até 30 (trinta) dias.
IV – nos casos de folgas compensatórias ou demais afastamentos legais 
até o total de 30 (trinta) dias.
§1º. o(a) membro(a) da defensoria Pública não acumulará sem remune-
ração as atribuições de qualquer outra defensoria Pública da qual não seja 
titular ou designado, por mais de 30 (trinta) dias, contínuos ou não, no in-
terstício de 12 (doze) meses, mesmo que em decorrência de afastamentos 
de natureza distintas, devendo a fração que ultrapassar os 30 (trinta) dias 
ser paga pro rata tempore.
§2º. a regra do parágrafo primeiro não se aplica nos casos dos incisos i e 
ii deste artigo.
Art. 7º As gratificações estabelecidas nesta regulamentação serão incluí-
das na folha de pagamento do mês subsequente ao do período aquisitivo, 
devendo qualquer ocorrência que torne sem efeito a designação para o 
exercício da cumulação, de forma total ou parcial, ser informada ao setor 
competente para as providências pertinentes.
art. 8° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2022.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
cESar aUGUSTo aSSad
corregedor-Geral
Membro Nato
aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro
Membro Titular
BrUNo BraGa caValcaNTE
Membro Titular
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
JUliaNa aNdrEa oliVEira
Membra Titular
doMiNGoS loPES PErEira
Membro Titular
rENaN fraNÇa cHErMoNT rodriGUES
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular
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..

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 625/2021/GGP/dPG, de 19/11/2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, i e Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006, rESolVE: Elogiar, os servidores lUcidElSoN BriTo 
dE alMEida, id. funcional nº 3279766/1, ocupante do cargo de ViGilaN-
TE; MaNoEl aZEVEdo da SilVa, id. funcional nº 3281515/1, ocupante do 
cargo de ViGilaNTE; e laElSoN GoNÇalVES dE SoUSa, servidor público 
municipal, pelos relevantes serviços prestados durante o período em que 
estiveram cedidos a esta instituição.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 731575

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 8º termo aditivo ao contrato nº. 005/2016 – tJPa e aU-
rora eMPreeNdiMeNtos, ParticiPaÇÕes e adMiNistraÇÃo Ltda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 08.689.524/0001-43// objeto do contrato: 
locação de imóvel, situado na avenida Pedro Miranda, nº 1593, Bairro da 
Pedreira, nesta cidade de Belém-Pa, para abrigar a nova sede das Varas 
do Juizado do idoso e do Meio ambiente do TJPa// Modalidade de licita-
ção: dispensa de licitação nº. 003/2016/TJPa, com fundamento no artigo 
24, X, da lei nº. 8.666/93// objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de 
vigência por mais 12 (doze) meses, sem reajuste, bem como a alteração 
da Cláusula Quinta – Do Reajuste do Contrato de Locação de Imóvel n° 
005/2016, para substituição do índice iGPM pelo iPca, conforme mani-
festação da empresa locadora.// Valor do aditivo: r$54.000,00(mensal)// 
Vigência do aditivo: 26/01/2022 a 25/01/2023// dotação orçamentá-
ria: 02.122.1421.8193// Elemento de despesa 339039, fonte de recur-
so: 0101 / 02.122.1421.8659; Elemento de despesa: 339039; fonte de 
recurso: 0118// data da assinatura: 17//11/2021// responsável pela as-
sinatura: Débora Moraes Gomes – Secretária de Administração//Ordenador 
Responsável: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 731350
extrato do 6º termo aditivo ao contrato n°. 001/2019/tJPa // 
Partes: TJ/Pa e a Empresa laNliNK SolUÇÕES E coMErcialiZaÇÃo EM 
iNforMáTica S/a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 19.877.285/0001-52 // 
objeto do contrato: contratação de serviços técnicos especializados na 
área de Tecnologia da informação e comunicações para organização, sus-
tentação, desenvolvimento e execução continuada de TarEfaS dE SUPor-
TE, roTiNa e dEMaNda, compreendendo as atividades de registro, análi-
se, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, suporte técnico 
remoto e/ou presencial de 1º, 2º e 3º Níveis, monitoramento e operação 
de serviços, gerenciamento de processos de Tic, execução de rotinas pro-
gramadas e eventuais, manutenção de equipamentos e suporte à implan-
tação e funcionamento de sistemas institucionais, incluindo treinamento e 
orientação de usuários, conforme especificações técnicas deste Termo de 
referência.// objeto do aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto 
o acréscimo e supressão de serviços do contrato 001/2019, com vistas a 
promover maior eficiência operacional e qualidade no atendimento a todo 
público interno e externo que necessita de suporte da área de Tic, espe-
cialmente considerando a variação de demanda afeta à Tecnologia.// Valor 
do aditivo: considerando o acréscimo de serviços no percentual de 7,6%, 
e a supressão de serviços no percentual de 2,25% o valor mensal passa a 
ser de r$ 698.670,74, perfazendo um valor global de r$ 8.384.048,82.// 
dotação orçamentária: 02.126.1417.8651/8652/8653; Natureza da des-
pesa: 33.90.40; fonte: 0118.// foro: Belém-Pa // data da assinatura: 
16/11/2021 // Responsável pela Assinatura: Débora Moraes Gomes – Se-
cretária de administração// ordenador responsável: Miguel lucivaldo al-
ves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 731492

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 1º t.a. ao acordo de cooperação técnica nº. 045/2019/tJPa// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e o SiSTEMa EdUca-
cioNal acrÓPolE// cNPJ nº 05.469.303/0001-71// objeto: cooperação 
técnica e científica entre a CONVENIADA e o CONVENENTE, para fins de 
aprimoramento educacional, concedendo-se descontos nas mensalidades 
de indivíduos indicados pela conveniada e que tenham vínculo com esta na 
forma descrita neste convênio, doravante denominados membros ou BE-
NEficiárioS e que ingressarem, a partir da data da assinatura do presen-
te instrumento, através dos processos de seleção constantes da legislação 
educacional em vigor, aos cursos oferecidos pela coNVENiada.// objeto 

do aditivo: prorrogação do prazo de vigência da cooperação técnica e cien-
tífica existente entre os Partícipes, para fins de aprimoramento educacio-
nal, concedendo-se descontos percentuais nas mensalidades de indivíduos 
indicados na forma descrita no instrumento principal. //Vigência: início em 
23 de novembro de 2021 e término em 22 de fevereiro de 2023.//data 
da assinatura: 22/11/2021//responsável pela assinatura: desembargado-
ra Célia Regina de Lima Pinheiro – Presidente do TJ/PA.

Protocolo: 730196

.

.

oUtras MatÉrias
.

Extrato de Notificação por Edital – O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
estado do ParÁ, Órgão do Poder Judiciário, com sede na av almirante 
Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na cidade de Belém, Estado do Pará, 
cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/Mf nº 04.567.897/0001-90, neste 
ato representado por sua Secretária de administração, dÉBora MoraES 
GoMES, no uso de suas atribuições legais, e considerando o descumpri-
mento contratual da ata de registro de Preços nº 014/2021/TJPa, Pre-
gão Eletrônico nº 017/2021/TJPa, nos autos do Processo adminstrativo 
Pa-MEM-2021/36426, nos moldes previstos no art. 87, § 2º da lei nº. 
8.666/93, c/c art. 77, 78, incisos i, ii, Xii e art. 79 inciso i e Parágrafo úni-
co do art. 78, todos do mesmo dispositivo legal, NoTifica a Empresa r N 
MarQUES araUJo - EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 02.717.699/0001-
30, a apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da presente 
publicação, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, lV, da 
constituição federal de 1988// Belém, 22 de novembro de 2021.
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.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.665, de 22 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos do laudo Médico nº 205968a/1-crEM-SEad, 
de 12-11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014706/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora aNa lEa SaBBa dE SoUZa BaTiSTa, auxiliar Téc-
nico de controle Externo administrativo, matrícula nº 0695572, 60 (ses-
senta) dias de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos ter-
mos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no período de 19-09 a 17-12-2021.

Protocolo: 731650
Portaria Nº 37.664, de 22 de NoVeMBro de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 357/2021, de 10-
11-2021, protocolizado sob o Expediente nº 014704/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NaTália NEVES MoUra, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0100200, 05 (cinco) dias de licença para acompanhar 
pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no período 
de 08 a 12-11-2021.

Protocolo: 731654

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4159/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto na resolução n.º 004/2021-cPJ, de 
05/08/2021, republicada por incorreção no d.o.E. de 02/09/2021, que re-
estruturou os centros de apoio operacional (caos) e seus Núcleos;
coNSidEraNdo os termos do e-mail encaminhado em 22/11/2021,
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r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa para 
exercer a função de coordenadora do Núcleo de Promoção da igualdade 
Étnico-racial (NiErac), vinculado ao centro de apoio operacional dos di-
reitos Humanos (caodH), a partir de 22/11/2021, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Santarém, 22 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 731528

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 128/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 050/2020-MPPa e ata de 
registro de Preços nº 005/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
JEffErSoM ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli.
objeto: contratação de serviços de sonorização, iluminação e projeção e 
locação de materiais e equipamentos para eventos institucionais organiza-
dos pelo Ministério Público do Estado do Pará.
data da assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 23/11/2021 a 23/03/2022.
Valor global: r$ 7.430,00 (sete mil, quatrocentos e trinta reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760;
Elemento de despesa: 3390-39;
fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 731359
Nº. do contrato: 132/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 064/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e Mcr SiSTEMaS 
E coNSUlToria lTda inscrita no cNPJ (Mf) nº 04.198.254/0001-17
Objeto: Aquisição de licenças de uso dos softwares de design gráfico Adobe 
creative cloud Pro e corel draw Graphics Suite.
data da assinatura: 18/11/2021.
Vigência: 23/11/2021 a 23/11/2022
Valor Global: r$ 187.625,00
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 3390-40 – Serv de tecnologia da informação e comunicação - 
Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 - recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior

Protocolo: 731483
Nº. do contrato: 133/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 064/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a ENG dTP & 
Multimidia, cNPJ: 03.556.998/0001-01
Objeto: Aquisição de licenças de uso dos softwares de design gráfico Adobe 
creative cloud Pro e corel draw Graphics Suite.
data da assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 23/11/2021 a 23/11/2022
Valor Global: r$ 71.250,00
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 3390-40 – Serv de tecnologia da informação e comunicação - 
Pessoa Jurídica;
fonte: 0101 - recursos ordinários.
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior

Protocolo: 731485

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 6º
Núm. do contrato: 112-B/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Sra. Maria da lUZ Jar-
diM dE SoUZa.
Objeto e Justificativa do Aditamento: locação de imóvel para funcionamen-
to da sede da Promotoria de Justiça da comarca de Breves/Pa. reajuste 
de valor contratual.
data de assinatura: 19/11/2021.
Valor Mensal reajustado renegociado: r$ 5.000,00.
Valor anual reajustado renegociado: r$ 60.000,00.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-36. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 731495
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 020/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SPEEdNET lTda EPP.
objeto do contrato: prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de Tomé-açu/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 

original por mais 08 (oito) meses, nos termos do artigo 57, ii da lei nº 
8.666/1993, art. 24, ii da lei nº 8.666/1993 e decreto nº 9.412/2018 c/c 
cláusula Nona, item 9.1. do instrumento contratual.
data de assinatura: 19/11/2021
Vigência do aditamento: 13/02/2022 a 12/10/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 731439

.

.

aViso 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. 047/2021-MP/Pa, com critério de 
julgamento menor preço por item, que tem como objeto aquisição de ma-
terial para confecção e manutenção da rede elétrica- À vista da habilitação, 
foram declaradas vencedoras as empresas com os seguintes valores:
forTZ coMErcio dE MaTEriaiS ElETricoS lTda (cNPJ: 
43.098.231/0001-92) – TOTAL: R$ 27.140,00.
item 01 - Valor global: r$ 2.500,00.
item 04 - Valor global: r$ 900,00.
item 14 - Valor global: r$ 11.000,00.
item 18 - Valor global: r$ 8.000,00.
item 37 - Valor global: r$ 700,00.
item 62 - Valor global: r$ 550,00.
item 75 - Valor global: r$ 3.300,00.
item 78 - Valor global: r$ 40,00.
item 79 - Valor global: r$ 150,00.
EDER JUNIOR G. LOPES (CNPJ: 15.579.052/0001-31) – TOTAL: R$ 10.590,10.
item 02 - Valor global: r$ 1.662,42.
item 03 - Valor global: r$ 664,97.
item 05 - Valor global: r$ 879,97.
item 12 - Valor global: r$ 1.300,00.
item 55 - Valor global: r$ 111,37.
item 60 - Valor global: r$ 1.800,00.
item 63 - Valor global: r$ 300,00.
item 64 - Valor global: r$ 300,00.
item 70 - Valor global: r$ 3.571,37.
LICITA ONLINE EIRELI (CNPJ: 24.360.974/0001-44) – TOTAL: R$ 50.975,26.
item 06 - Valor global: r$ 1.750,00
item 07 - Valor global: r$ 1.460,00.
item 08 - Valor global: r$ 590,00.
item 09 - Valor global: r$ 2.100,00.
item 10 - Valor global: r$ 1.300,00.
item 11 - Valor global: r$ 905,32.
item 13 - Valor global: r$ 11.842,32.
item 15 - Valor global: r$ 10.015,32.
item 16 - Valor global: r$ 13.712,30.
item 17 - Valor global: r$ 6.430,00.
item 45 - Valor global: r$ 620,00.
item 47 - Valor global: r$ 250,00.
J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ: 40.075.701/0001-04) – 
ToTal: r$ 4.011,00
item 19 - Valor global: r$ 4.011,00.
EZ TEcHS iMPorTadora, EXPorTadora E rEPrESENTacoES EirEli 
(CNPJ: 09.473.928/0001-68) – TOTAL: R$ 98.951,45.
item 20 - Valor global: r$ 1.410,80.
item 22 - Valor global: r$ 62.859,06.
item 23 - Valor global: r$ 21.285,00.
item 24 - Valor global: r$ 349,04.
item 28 - Valor global: r$ 6.235,51.
item 29 - Valor global: r$ 946,42.
item 30 - Valor global: r$ 1.693,76.
item 31 - Valor global: r$ 4.171,86.
H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI (CNPJ16.866.828/0001-67) – TO-
Tal: r$ 26.922,83.
item 21 - Valor global: r$ 16.412,24.
item 27 - Valor global: r$ 10.510,59.
a c do a d rodriGUES EiRELI (CNPJ 28.037.573/0001-09) – TOTAL: R$ 800,00.
item 25 - Valor global: r$ 800,00.
GR COMERCIO EIRELI (CNPJ 17.451.234/0001-58) – TOTAL: R$ 5.884,76.
item 26 - Valor global: r$ 1.073,36.
item 72 - Valor global: r$ 4.811,40.
foX STorE lTda (cNPJ 42.240.841/0001-16) – TOTAL: R$ 14.286,12
item 33 - Valor global: r$ 377,03
item 34 - Valor global: r$ 191,43
item 39 - Valor global: r$ 296,17.
item 43 - Valor global: r$ 507,47.
item 44 - Valor global: r$ 544,50.
item 51 - Valor global: r$ 495,00.
item 52 - Valor global: r$ 1.010,00.
item 53 - Valor global: r$ 648,13.
item 54 - Valor global: r$ 525,69.
item 56 - Valor global: r$ 247,50.
item 57 - Valor global: r$ 356,40.
item 58 - Valor global: r$ 4.137,98.
item 61 - Valor global: r$ 2.403,60.
item 66 - Valor global: r$ 838,80.
item 67 - Valor global: r$ 742,50.
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item 74 - Valor global: r$ 311,85.
item 80 - Valor global: r$ 652,07.
SZaTa coMErcio VarEJiSTa lTda (cNPJ 42.883.960/0001-97) – TOTAL: 
r$ 8.484,37
item 35 - Valor global: r$ 314,35
item 36 - Valor global: r$ 445,50
item 38 - Valor global: r$ 192,06.
item 40 - Valor global: r$ 1.110,96.
item 41 - Valor global: r$ 1.460,25.
item 42 - Valor global: r$ 449,37.
item 59 - Valor global: r$ 4.511,88.
21. c. P. Prado coMErcio EirEli (cNPJ 21.254.778/0001-05) – TOTAL: 
r$ 3.980,44
item 46 - Valor global: r$ 346,50
item 48 - Valor global: r$ 141,07
item 49 - Valor global: r$ 389,07.
item 50 - Valor global: r$ 277,00.
item 65 - Valor global: r$ 99,60.
item 71 - Valor global: r$ 1.287,00.
item 73 - Valor global: r$ 267,30.
item 76 - Valor global: r$ 732,20.
item 77 - Valor global: r$ 440,70.
VolT MaTEriaiS ElETricoS EirEli (cNPJ 26.507.653/0001-55) – TOTAL: 
r$ 1.683,20
item 68 - Valor global: r$ 896,00
item 69 - Valor global: r$ 787,20
Valor total do certame: r$ 253.709,53.
Belém (Pa), 22 de novembro de 2021.
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 731709

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 057/2021-MP/Pa, com critério de jul-
gamento menor preço por item, que tem como objeto o registro de Preços 
para a aquisição de equipamentos e materiais de escritório:
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os seguintes valores:
NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda (cNPJ: 
04.662.034/0001-00) – TOTAL: R$54.136,00.
item 01 - Valor global: r$ 4.450,00.
item 03 - Valor global: r$ 2.940,00.
item 05 - Valor global: r$ 46.746,00.
M f lUcaS coMErcio & rEPrESENTacoES lTda (cNPJ: 04.662.034/0001-
00) – TOTAL: R$ 8.961,30
item 02 - Valor global: r$ 1.800,00.
item 04 - Valor global: r$ 3.481,65.
item 06 - Valor global: r$ 2.700,00.
item 07 - Valor global: r$ 979,65.
Valor total do certame: r$ 63.097,30.
Belém (Pa), 22 de novembro de 2021.
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 731475
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 059/2021-MP/Pa, empreitada por preço 
global por item, no tipo menor preço, que tem como objeto aquisição de
equipamento portátil detector de junções não-lineares, projetado para 
detectar dispositivos eletrônicos de escuta e equipamentos celulares, in-
dependente dos mesmos estarem transmitindo ou desligados, através de 
transmissão de sinais de rf e
detecção das harmônicas de retorno destes sinais:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
-
07.259.712/0001-79- BErKaNa TEcNoloGia EM SEGUraNca lTda- To-
Tal r$ 400.000,00
ITEM 01 – Valor Total .... R$ 400.000,00
Valor Total do certame:  r$ 400.000,00
Belém (Pa), 22 de novembro de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 731629

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 068/2021-MP/Pa
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coNTiNUadoS dE MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa E corrETiVa, iNclUiNdo o forNEciMENTo E EMPrEGo, 
SEM ÔNUS Para ESTE ÓrGÃo MiNiSTErial, dE PEÇaS, coMPoNENTES 
E iNSUMoS, EM UMa PlaTaforMa dE ElEVaÇÃo VErTical MoToriZada 
(fUSo dE aÇo coM roSca TraPEZoidal 150 E BUcHa alTo lUBrifi-
caNTE) Para PESSoaS coM dEficiÊNcia (Pcd), da Marca MoNTElE, 
ModElo Pl 215, iNSTalada No PrÉdio-SEdE do MiNiSTÉrio PÚBlico 
do ESTado do Pará, SiTUado Na rUa JoÃo dioGo Nº 100, Bairro 
caMPiNa, cEP 66015-165, cidadE dE BElÉM, ESTado do Pará:

HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 089/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico
nº. 068/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por item, no tipo menor 
preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, designado pela PorTaria nº. 
3606/2021-PGJ de 22/10/2021, homologo o resultado do certame men-
cionado a favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
04.615.616/0001-28 - ElEVadorES oK coMErcio dE PEcaS, coMPo-
NENTES E SErVicoS -
ToTal r$ 17.880,00
ITEM 01 – Valor Total .... R$ 17.880,00
Valor Total do certame: r$ 17.880,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 731504

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1149/2021-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 nº 46293/2019,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça SaBriNa Said daiBES dE aMoriM 
SaNcHEZ a gozar 9 (nove) dias restantes de férias, estabelecidas pela 
PorTaria nº 9.027/2018-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela PorTaria nº 4.618/2019-MP/PGJ, no período de 11 a 19/12/2019.
 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: 731313

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo Nº 009/2021–cPJ, de 7 de oUtUBro de 2021
Modifica a Resolução nº 007/2019-CPJ, de 6 de junho de 2019, para regu-
lamentar o rito do recurso em matéria de fato.
o colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa, órgão da administração Su-
perior do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa), no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSidEraNdo o que dispõem o art. 129, inciso iii, da constituição da 
república; os arts. 25, inciso iV, e 26, inciso i, da lei nº 8.625, de 12 de 
fevereiro de 1993; a lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; e a resolução 
nº 23, de 27 de setembro de 2007, do conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), com as modificações posteriores;
coNSidEraNdo a edição das resoluções do conselho Nacional do Minis-
tério Público (cNMP) nº 164, de 28 de março de 2017; 174, de 4 de julho 
de 2017; 179, de 26 de julho de 2017; e 199, de 10 de maio de 2019;
coNSidEraNdo a recomendação conjunta nº 003/2014 - MP/PGJ/cGMP, 
de 18 de novembro de 2014;
coNSidEraNdo a necessidade de disciplinar e regulamentar, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a instauração e tramitação dos 
procedimentos extrajudiciais cíveis e administrativos nas questões de inte-
resses ou direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais 
indisponíveis da notícia de fato, do inquérito civil público, do procedimento 
preparatório e do procedimento administrativo, o termo de ajustamento de 
conduta e a recomendação;
coNSidEraNdo, ainda, a padronização taxonômica levada a efeito pelas 
tabelas unificadas do CNMP; e
coNSidEraNdo, também, a proposta do Procurador-Geral de Justiça sub-
metida à deliberação do colegiado,
rESolVE:
art. 1º  o art. 8º da resolução nº 007/2019-cPJ, de 7 de junho de 2019, 
passa a vigorar com nova redação para os §§ 7º e 10, com o acréscimo dos 
§§ 11 a 13, e com a renumeração do atual § 11 para § 14, da seguinte forma:
“art. 8º ...........................................................................................
...........................................................................
§ 7º a comunicação à parte interessada deverá conter, anexa, cópia da de-
cisão de arquivamento e, expressamente, a informação de que poderá ha-
ver recurso ao cSMP, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da referida ciên-
cia, devendo o recurso ser apresentado no órgão de execução arquivante.
 .....................................................................................................
§ 10. o recurso será protocolizado no órgão de execução arquivante, jun-
tado à notícia de fato e comunicado à parte contrária, se for o caso, para 
contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias.
§ 11. Em caso de não cientificação para a apresentação de contrarrazões, 
o órgão de execução deverá apresentar as justificativas.
§ 12. Cabe ao órgão de execução arquivante certificar a tempestividade dos prazos.
§ 13. caso não haja reconsideração, o órgão de execução arquivante deve-
rá remeter o recurso com as contrarrazões apresentadas, se for o caso, ao 
cSMP, no prazo de 3 (três) dias.
§ 14. Será indeferida a instauração de notícia de fato quando o fato nar-
rado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos 
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível.”
art. 2º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala dE SESSÕES do colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ES-
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Tado do Pará, em 7 de outubro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
raiMUNdo dE MENdoNÇa riBEiro alVES
Procurador de Justiça
cláUdio BEZErra dE MElo
Procurador de Justiça
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Procuradora de Justiça
lUiZ cESar TaVarES BiBaS
Procurador de Justiça
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procuradora de Justiça
MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES
Procurador de Justiça
MariZa MacHado da SilVa liMa
Procuradora de Justiça
ricardo alBUQUErQUE da SilVa
Procurador de Justiça
aNa TErEZa do Socorro da SilVa aBUcaTEr
Procuradora de Justiça
Mario NoNaTo falaNGola
Procurador de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo GoMES dE SoUZa
Procuradora de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo dE MaTToS SoUSa
Procuradora de Justiça
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Procuradora de Justiça
TErEZa criSTiNa BaraTa BaTiSTa dE liMa
Procuradora de Justiça
Maria TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS
Procuradora de Justiça
JorGE dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
HEZEdEQUiaS MESQUiTa da coSTa
Procurador de Justiça
Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES
Procuradora de Justiça
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Procuradora de Justiça
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Procuradora de Justiça
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa
Procurador de Justiça

Protocolo: 731685
resoLUÇÃo Nº 010/2021–cPJ, de 4 de NoVeMBro de 2021
Modifica a Resolução nº 002/2018-CPJ, de 30 de janeiro de 2018, que 
instituiu as comissões Temáticas Permanentes ou Temporárias no colégio 
de Procuradores de Justiça (cPJ), para regulamentar que a distribuição 
dos processos aos membros que integram as comissões Temáticas, seja 
considerada para fins de compensação com os demais processos adminis-
trativos distribuídos aos membros do cPJ.
o colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, inciso Vii, da lei 
complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo que a constituição federal de 1988 dispõe, em seu art. 
127, que o Ministério Público é instituído permanente. Essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do re-
gime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
coNSidEraNdo a constituição do Estado do Pará em seu art. 178;
coNSidEraNdo o que foi deliberado na sessão extraordinária do colégio 
de Procuradores de Justiça (cPJ) do dia 21 de junho de 2021;
coNSidEraNdo o regimento interno do cPJ, nos termos do art. 4º, inci-
sos Vii e XXiX;
coNSidEraNdo a resolução nº 002/2018-cPJ, de 30 de janeiro de 2018, 
que instituiu as comissões Temáticas Permanentes ou Temporárias no cPJ; e
coNSidEraNdo, também, a proposta do Procurador-Geral de Justiça sub-
metida à deliberação do colegiado,
rESolVE:
art. 1º  o art. 3º da resolução nº 002/2018-cPJ, de 30 de janeiro de 2018, 
passa a vigorar acrescido do § 8º, com a seguinte redação:
“art. 3º ...........................................................................................
.......................................................................................................
§ 8º os processos distribuídos no âmbito do colégio de Procuradores de 
Justiça aos Procuradores de Justiça integrantes das comissões Temáticas 
descritas do art. 2º da presente resolução, devem ser compensados para 
fins de distribuição tendo em vista a complexidade, volume, espécie e na-
tureza dos feitos.”
art. 2º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala dE SESSÕES do colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ES-
Tado do Pará, em 4 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
cláUdio BEZErra dE MElo

Procurador de Justiça
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Procuradora de Justiça
lUiZ cESar TaVarES BiBaS
Procurador de Justiça
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procuradora de Justiça
MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES
Procurador de Justiça
MariZa MacHado da SilVa liMa
Procuradora de Justiça
aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador de Justiça
ricardo alBUQUErQUE da SilVa
Procurador de Justiça
aNa TErEZa do Socorro da SilVa aBUcaTEr
Procuradora de Justiça
Mario NoNaTo falaNGola
Procurador de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo GoMES dE SoUZa
Procuradora de Justiça
Maria da coNcEiÇÃo dE MaTToS SoUSa
Procuradora de Justiça
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Procuradora de Justiça
Maria TÉrcia áVila BaSToS doS SaNToS
Procuradora de Justiça
ESTEVaM alVES SaMPaio filHo
Procurador de Justiça
JorGE dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça
HEZEdEQUiaS MESQUiTa da coSTa
Procurador de Justiça
Maria cÉlia filocrEÃo GoNÇalVES
Procuradora de Justiça
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Procuradora de Justiça
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Procuradora de Justiça
NElSoN PErEira MEdrado
Procurador de Justiça
roSa Maria rodriGUES carValHo
Procuradora de Justiça
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa
Procurador de Justiça

Protocolo: 731690

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 053/2021-MPPa/PJec
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE Eldorado doS caraJáS torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo, nº 000754-177/2021, o qual 
se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na av. 
oziel carneiro, s/n, Bairro centro, Eldorado dos carajás -Pa.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 000754-177/2021 – MPPA/PJEC.
oBJETo: “acompanhar a destinação quanto ao apoio federal destinado ao 
município de Eldorado dos carajás para enfrentamento à situação de emer-
gência em decorrência de inundações”;
Eldorado dos carajás, 17 de novembro de 2021.
EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
Promotora de Justiça de Eldorado dos carajás

Protocolo: 731341
Portaria Nº 1133/2021-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 ofício nº 036/2021-MPPa/STM/SPJ, de 03/11/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 16305/2021, em 03/11/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar o afastamento do Promotor de Justiça diEGo liBardi ro-
DRIGUES da 5ª Promotoria de Justiça de Santarém, no período de 15 a 
17/11/2021, em razão da realização da audiência de instrução e Julga-
mento, nos autos da ação Penal nº 0005628-42.2018.8.14.0076, na data 
de 16/11/2021, no município de acará.
 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

Protocolo: 731312
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: 003/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 019/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EBa 
officE coMErcio dE MáQUiNaS Para EScriTorio lTda (cNPJ nº 
09.015.414/0001-69)
objeto: registro de Preços para aquisição de fragmentadora de Papel
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados:
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iTEM ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS Uni-
dade

Quan-
tidade 

Estimada

Preço 
Unitário 

02

fraGMENTadora P4:
Marca: SEcUriTY / ModElo: S-16 NEW

- corte de papel com nível de segurança P4 (norma diN 66.399);
- abertura para inserção de folhas: 220 a 240mm;

- capacidade para fragmentar 15 folhas a4 de 75g/m²;
- fragmentar cartões, cd/dVd;
- lâminas de corte em metal;

- Bloqueio de acesso às lâminas;
- Engrenagens e pentes raspadores em metal ou mistos;

- Nível de ruído máximo de 65 db/a;
- Proteção térmica do motor;

- Voltagem 110V;
- recipiente coletor com capacidade mínima de 30 litros;

- Gabinete metálico ou em plástico de engenharia;
- Base com rodízios para locomoção;
- acionamento com tecla liga/desliga;

- Sensor automático de presença de papel;
- reversão automática;

- Sensor de ausência de cesto;
- Sensor de cesto cheio;

- Sensor de superaquecimento;
- Proteção contra sobrecarga e superaquecimento;

- funcionamento ininterrupto mínimo: 20 min;
- Nenhuma parte do equipamento poderá ter rebarbas ou outros 

elementos cortantes;
- Manual em português.

UN 10 2.250,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada: rua Major Sertório, nº 212, cj. 51 , Vila Buarque, 
bairro centro, no Município de São Paulo - São Paulo, cEP: 01222-901, 
Telefone (11) 3129 32 02, e-mail: governo@ebaoffice.com.br

Protocolo: 629718
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: 006/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 046/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa P. l. 
FADEL INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ nº 15.078.596/0001–10)
objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados: 

Lote i – caNetas, LÁPis, PiNcÉis, tiNtas e siMiLares

 iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

 01

Alfinete mapa, material: aço, mate-
rial cabeça: plástico, formato cabeça: 
redondo, cor variada. caixa com 50 

unidades.

BrW caixa 05 2,20

 02

almofada para carimbo plástica, sem 
tinta permanente, esponja absorvente 

revestida de tecido, cor azul, nº 
03, medindo aproximadamente 

70x110mm, montada em recipiente 
apropriado para uso, com tampa.

JaPaN 
STaMP Unidade 150

 2,90

 03

apagador para quadro branco, corpo 
em material plástico, com base em 
feltro, medindo aproximadamente 

15x6cm.

radEX Unidade 15 3,50

 04

apontador para lápis com depósito 
formato retangular ou cilíndrico, 

dimensões variando 3,4 x 4,9 x 1,9 
cm a 2,5 x 6 x 1,5cm, confeccionado 
em resina termoplástica, com 1 furo 

cônico, lâmina em aço inox fixada por 
parafuso, perfeitamente ajustada e 

afiada. Embalagem com identificação 
do produto e marca do fabricante.

 faBEr 
caSTEl Unidade 65 1,70

 05

Borracha branca macia para lápis 
ou lapiseira, de vinil, livre de látex 

(atóxica), com cinta plástica, medindo 
aproximadamente 4,2 x 2,95 x 

1,4 cm.

MEr-
cUr Unidade 160 1,00

 

 06

Caneta esferográfica com tinta na 
cor azul; corpo inteiriço, fabricado 
em poliestireno resistente incolor e 

transparente, sextavado e com suspiro 
central, ponta média de latão de 

1.0mm com esfera de tungstênio, tin-
ta indelével de cor forte, com escrita 

consistente e uniforme, capacidade de 
1500 metros de escrita. Medida aprox. 

140 mm, carga e tampa conectada 
ao corpo por encaixe, com tampa 
ventilada, tampa e plug da mesma 

cor da tinta. caixa com 50 unidades. 
Validade superior a 12 meses, a partir 

da data de entrega.

Bic caixa 120 22,00

 07

Caneta esferográfica com tinta na 
cor preta; corpo inteiriço, fabricado 
em poliestireno resistente incolor e 

transparente, sextavado e com suspiro 
central, ponta média de latão de 

1.0mm com esfera de tungstênio, tin-
ta indelével de cor forte, com escrita 

consistente e uniforme, capacidade de 
1500 metros de escrita. Medida aprox. 

140 mm, carga e tampa conectada 
ao corpo por encaixe, com tampa 
ventilada, tampa e plug da mesma 

cor da tinta. caixa com 50 unidades.  
Validade superior a 12 meses, a partir 

da data de entrega.

Bic caixa 120 22,00

 08

Caneta esferográfica com tinta na 
cor vermelha; corpo inteiriço, fabrica-
do em poliestireno resistente incolor e 
transparente, sextavado e com suspiro 

central, ponta média de latão de 
1.0mm com esfera de tungstênio, tin-
ta indelével de cor forte, com escrita 

consistente e uniforme, capacidade de 
1500 metros de escrita. Medida aprox. 

140 mm, carga e tampa conectada 
ao corpo por encaixe, com tampa 
ventilada, tampa e plug da mesma 

cor da tinta. caixa com 50 unidades. 
Validade superior a 12 meses, a partir 

da data de entrega.

Bic caixa 40 22,00

 09

Caneta marca texto, tinta fluorescen-
te à base d’água, espessura do traço 
de 4,0 a 5,0 mm, com ponta chan-

frada, indeformável, secagem rápida, 
corpo em plástico, na cor amarela. 

Validade superior a 12 meses, a partir 
da data de entrega.

MaX
PriNT Unidade 4000 1,00

 10

caneta marcador para retroprojetor 
(para transparência), tinta perma-

nente de secagem rápida, resistente 
à água, à base de álcool, ponta fina 
(1.0 mm), cor vermelha. Validade 

superior a 12 meses, a partir da data 
de entrega.

PiloT Unidade 10 4,35

 11

cola para isopor, transparente, não 
tóxica, com bico dosificador. Peso 

líquido 40 g. Validade superior a 12 
meses, a partir da data de entrega.

Polar Unidade 10 2,60

 12

cola branca líquida, base em PVa, la-
vável, não tóxica, com bico dosificador 
e certificada pelo INMETRO. Embala-
gem em plástico com identificação do 
produto e marca do fabricante. Peso 
líquido 40g. Validade superior a 12 

meses, a partir da data de entrega.

Polar Unidade 1500 1,25

 13

corretivo líquido para erros meca-
nográficos e manuais, para aplicação 
em papel, atóxico, inodoro, a base de 
água, secagem rápida, com alto poder 

de cobertura, embalagem plástica, 
não inflamável, quantidade mínima 18 
ml. Validade superior a 12 meses, a 

partir da data de entrega.

MEr-
cUr Unidade 700 1,40

 14

lápis preto, redondo ou sextavado, 
apontado, grafite nº 02, em ma-

deira pintada externamente de cor 
única, grafite inteiriço de excelente 
qualidade, produzido com madeira 
plantada, com 18 cm no mínimo 
de comprimento. Identificação da 

marca e do fabricante no produto e na 
embalagem.

faBEr 
caSTEl Unidade 2000 1,00
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 15

Liga elástica amarela fina (2mm), 
tipo látex, borracha flexível de alta 
resistência, nº 18, em caixa. Peso 

líquido 25 g.

MaMU-
TH caixa 1500 1,00

 16

Pincel para uso em quadro imantado 
(magnético) branco, ponta acrílico 

4mm, espessura da escrita de 2mm, 
tinta orgânica de secagem rápida e 

fácil remoção, cor azul.

PiloT Unidade 05 5,30

 17

Pincel para uso em quadro imantado 
(magnético) branco, ponta acrílico 

4mm, espessura da escrita de 2mm, 
tinta orgânica de secagem rápida e 

fácil remoção, cor vermelha.

PiloT Unidade 05 5,30

 18

Pincel atômico com ponta chanfrada 
indeformável, de feltro, tinta perma-
nente a base de álcool, para uso em 
papel, cartolina e papelão. Espessura 
da escrita 2.0mm, 4.5mm e 8.0mm, 
na cor preta. Validade superior a 12 
meses, a partir da data de entrega.

PiloT Unidade 05 3,30

 19

Pincel atômico com ponta chan-
frada indeformável, de feltro, tinta 
permanente a base de álcool, para 
uso em papel, cartolina e papelão. 

Espessura da escrita 2.0mm, 4.5mm 
e 8.0mm, na cor vermelha. Validade 
superior a 12 meses, a partir da data 

de entrega.

PiloT Unidade 05 3,30

 20

régua para escritório de plástico 
transparente, escala graduada em 

“mm” e “cm”, faces iguais, medindo 
30 cm de comprimento.

acriNil Unidade 70 0,90

 21

Tesoura para uso diverso, em aço 
inox, medida total de no mínimo 19 

cm e no máximo 21 cm, cabo de 
polipropileno preto.

Tra-
MoNTi-

Na
Unidade 90 15,00

 22

Tinta para carimbo de borracha, cor 
azul, sem óleo, frasco contendo 40 ou 
42 ml de tinta. Validade superior a 12 
meses, a partir da data de entrega.

JaPaN 
STaMP Unidade 50 3,50

 23 Porta lápis, clips e lembretes, conju-
gado, acrílico fumê para mesa. WalEU Unidade 40 10,00

       

 

Lote ii – GraMPeadores, GraMPos, cLiPs, PerFUradores 
e siMiLares

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

24

clipe para papel nº 00 ou 2/0, fabricado 
em arame de aço niquelado, com tratamento 
antiferrugem, caixa c/ 100 unidades na cor 

prata/metálico. Embalagem com identificação do 
produto e marca do fabricante.

acc caixa 2500 2,50

25

clipe para papel nº 4/0, fabricado em arame 
de aço niquelado, com tratamento antiferrugem, 

caixa c/ 50 unidades na cor prata/metálico. 
Embalagem com identificação do produto e marca 

do fabricante.

acc caixa 150 2,10

26

clipe para papel nº 8/0, fabricado em arame 
de aço niquelado, com tratamento antiferrugem, 

caixa c/ 25 unidades na cor prata/metálico. 
Embalagem com identificação do produto e marca 

do fabricante.

acc caixa 200 3,20

27

colchete metálico para encadernação nº 05 
(caixa com 72 unidades), fabricado em chapa de 
aço com material não reciclado, cabeça redonda, 

haste dupla e flexível.

acc caixa 30 2,70

28

colchete metálico para encadernação nº 08 
(caixa com 72 unidades), fabricado em chapa de 
aço com material não reciclado, cabeça redonda, 

haste dupla e flexível.

acc caixa 60 4,80

29

colchete metálico para encadernação nº 09 
(caixa com 72 unidades), fabricado em chapa de 
aço com material não reciclado, cabeça redonda, 

haste dupla e flexível.

acc caixa 400 4,70

30

colchete metálico para encadernação nº 12 
(caixa com 72 unidades), fabricado em chapa de 
aço com material não reciclado, cabeça redonda, 

haste dupla e flexível.

acc caixa 400 6,00

31

colchete metálico para encadernação nº 15 
(caixa com 72 unidades), fabricado em chapa de 
aço com material não reciclado, cabeça redonda, 

haste dupla e flexível.

acc caixa 50 9,30

32

Perfurador de papel com dois furos, tipo de 
mesa, cor preta, corpo metálico, reservatório 

removível em plástico na parte inferior para os 
picotes de papel. Tamanho médio (mínimo de 
11 cm e máximo de 13 cm), com capacidade 
para no mínimo 20 folhas de papel 75g/m², 
margeador plástico e escala para ajuste de 

formato de papel.

ciS Unidade 100 22,00

33
Estilete com corpo de plástico, formato anatômi-
co e com identificação do fabricante. Sistema de 
trava, lâmina estreita e resistente de 09 mm.

ciS Unidade 50 1,50

34
Estilete com corpo de plástico, formato anatômi-
co e com identificação do fabricante. Sistema de 

trava, lâmina larga e resistente de 18 mm.
ciS Unidade 50 2,50

35
Extrator de grampos metálico, em aço cromado, 
tipo espátula, ponta chata arredondada, com 

aproximadamente 15 cm.

JaPaN 
STaMP Unidade 250 1,30

36
 

Grampeador de papel com estrutura metálica, 
medindo aproximadamente 14cm (variação de 
10%), tipo de mesa, pintura epóxi (líquida), 

apoio da base em polietileno e coberto em resina 
termoplástica, capacidade para no mínimo 110 
grampos 26/6, para grampear até 20 folhas de 
papel 75g/m2, fabricado em chapa de aço, base 
de fechamento do grampo com duas posições 

(grampo fechado e aberto), em aço, com 
acabamento niquelado, estojo de alojamento dos 
grampos em chapa de aço, mola resistente com 
retração automática. cor preta. Embalagem com 
identificação do produto e marca do fabricante.

ciS Unidade 200 13,50

37

Grampeador de papel com estrutura metálica, 
medindo aproximadamente 20cm (variação de 
10%), tipo de mesa, pintura epóxi (líquida), 

apoio da base em polietileno e coberto em resina 
termoplástica, capacidade para no mínimo 210 
grampos 26/6, para grampear no mínimo 25 
folhas de papel 75g/m2, base de fechamento 

do grampo com duas posições (grampo fechado 
e aberto), em aço, com acabamento niquelado, 
estojo de alojamento dos grampos em chapa de 
aço, mola resistente com retração automática. 

Cor preta. Embalagem com identificação do 
produto e marca do fabricante.

ciS Unidade 20 27,50

38
Grampo para grampeador 26/6, carreira com 

100, tipo cobreado, resistente à oxidação, acondi-
cionado em caixa com 1000 unidades.

acc caixa 2000 1,70

 

Lote iii – Pastas, PaPÉis, eNVeLoPes e siMiLares

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

39

Etiqueta auto-adesiva, folhas tamanho a4 
(210x297mm), cor branca. caixa com 100 etiquetas. 

Validade superior a 12 meses, a partir da data de 
entrega.

liNK caixa 05 32,00

40

livro para ata, pautado, com 100 folhas numeradas, 
capa em papelão 697 g/m², revestido em papel Kraft 
110g/m², folhas internas em papel off-set 56 g/m², 

formato 206x300mm. cor preta

SÃo doMiNGoS Unidade 80 7,40

41

livro para protocolo, com 100 até 110 folhas nume-
radas, capa em papelão revestido em papel off-set 

120g/m² plastificado, folhas internas em papel off-set 
56g/m² formato 215x157mm.

SÃo doMiNGoS Unidade 150 7,00

42 Papel a4 (210 x 297mm), vergê laser, 90g/m2, cor 
branca, caixa com 100 folhas. filiPErrSoN caixa 10 11,00

43 Papel a4 (210 x 297mm), vergê laser, 180g/m2, cor 
palha, caixa com 50 folhas. filiPErrSoN caixa 10 15,00

44
Pasta aZ confeccionada em papelão, com ferragem 
em metal niquelado, tamanho ofício, lombo estreito 

(5,5 cm), com visor removível.
fraMa Unidade 200 7,60

45
Pasta aZ confeccionada em papelão, com ferragem 

em metal niquelado, tamanho ofício, lombo largo (7,5 
cm), com visor removível.

fraMa Unidade 400 8,50
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46 Pasta plástica em “l”, transparente, incolor, tamanho 
a4. acP Unidade 120 1,00

47 Pasta plástica em “l”, transparente, incolor, tamanho 
ofício. acP Unidade 50 1,00

48
Pasta em polipropileno, com abas, com elástico, 
transparente, incolor, fininha, medidas aprox. 

245x335 mm (sem lombo).
acP Unidade 20 1,90

49
Pasta em papelão plastificada ou em cartão duplex, 

com abas e elástico, entregue devidamente montada, 
tamanho ofício, cor preta.

PolY
carT Unidade 50 1,40

50
Pasta em papelão plastificada ou em cartão duplex, 
sem aba e sem elástico, com grampo tipo trilho em 

metal, tamanho ofício, cor preta.

PolY
carT Unidade 200 1,40

51
Papel cartolina, material: celulose vegetal, grama-
tura: 180 g,m2, cor: azul, comprimento: 660 mm, 

largura: 500 mm
GB Unidade 30 1,00

52
Papel cartolina, material: celulose vegetal, gramatu-
ra: 180 g,m2, cor: amarelo canário, comprimento: 

660 mm, largura: 500 mm
GB Unidade 30 1,00

53
Papel cartolina, material: celulose vegetal, gramatu-
ra: 180 g,m2, cor: branca, comprimento: 660 mm, 

largura: 500 mm
GB Unidade 30 1,00

54
capa para encadernação em PVc, tamanho a4, me-

dindo 210x297mm com 0,30mm de espessura, fosco, 
cor cristal, pacote com 100 unidades.

TEcK
liNE Pacote 40 21,00

55
contracapa para encadernação em PVc, tamanho a4, 

medindo 210x297mm com 0,30mm de espessura, 
fosco, cor preta, pacote com 100 unidades

TEcK
liNE Pacote 40 17,50

56
Filme para plastificação de documentos, com 

espessura 0,10 de alta qualidade medida 80x110mm, 
PolaSeal. caixa com 100 peças. MarES caixa 20 15,00

57
Filme para plastificação de documentos, com 

espessura 0,10 de alta qualidade medida 66x99mm, 
PolaSeal. caixa com 100 peças.

MarES caixa 30 12,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada rua 28 de Setembro, nº 1148, Bairro do reduto, 
no município de Belém – PA, CEP 66053-350, Telefone (91) 3225 – 1673, 
e-mail  paulo@parainformatica.com.br ou marta@parainformatica.com.br

Protocolo: 629745
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: 007/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 046/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa No-
VidadES caBaNo coMErcio dE arTiGoS dE PaPElaria EirEli, cNPJ/ 
(cNPJ nº 05.194.705/0001-00)
objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo
data da assinatura: 22/02/2021
Vigência: 23/02/2021 a 23/02/2022
Preços registrados: 

Lote iV – MateriaL de acoNdicioNaMeNto e eMBaLaGeM

iTEM ESPEcificaÇÃo Marca UNid QUaNT Preço 
Unitário 

58

Barbante em fibra, com no mínimo 90% 
algodão cru, tipo 4/8 fios trançados, 

rolo com no mínimo 150m. Embalagem 
com identificação do produto e marca do 

fabricante.

Sao Joao  rolo 05 5,50

59
caixa arquivo, material papelão, com di-

mensões aproximadas de 370x250x130mm, 
gramatura 250g/m2 (no mínimo).

fraMa Unidade 7000 2,40

60

fita adesiva transparente (durex), em 
rolo medindo 19 mm de largura x 50 m de 
comprimento (com variação de 18 mm x 50 
m). Validade superior a 12 meses, a partir 

da data de entrega.

EUrocEl Unidade 600 1,40

61
fita adesiva transparente, 50 mm x 50 m 
(durex). Validade superior a 12 meses, a 

partir da data de entrega.
EUrocEl Unidade 1200 3,37

62 Papel KrafT 66 cm x 96 cm, 80 g/m² VMP Unidade 300 0,80

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da Contratada Travessa Padre Eutíquio, nº 850 – Térreo, Bairro 
da campina, no Município de Belém / Pará, cEP: 66.015-000, e-mail: novi-
dadescabano@Bol.com.Br, contatofefquaresma@bol.com.br, papelariado-
sestudantesbelem@gmail.com, Telefone (91) 3271-0568

Protocolo: 629751
eXtrato resUMo – PUBLicaÇÃo No doe
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo N° 001665-096/2021-PJsGa
o Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia torna público a instauração 
do Procedimento administrativo nº 001665-096/2021-MP/PJSGa (PorTaria 
nº 12/2021-PJSGa) aberto para: acoMPaNHar a iNfaNTE (segredo de 
justiça), encontrando-se à disposição na Promotoria de Justiça de São Geraldo 
do araguaia, situada na avenida Presidente Vargas, nº 323, Bairro centro, 
Cep 68.570-000 – Pará – Fone/Fax: (94) 3331-1110.
Erick Ricardo de Souza Fernandes – Promotor de Justiça

Protocolo: 731378

eXtrato resUMo – PUBLicaÇÃo No doe
eXtrato do ProcediMeNto adMiNistratiVo N° 000599-383/2021-PJsGa
o Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia torna público a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000599-383/2018-MP/PJSGa (PorTaria 
nº 11/2021-PJSGa) aberto para: acoMPaNHar PolÍTicaS PÚBlicaS 
rElacioNadaS ao MEio aMBiENTE Na UNidadE dE coNSErVaÇÃo da 
NaTUrEZa dE ProTEÇÃo iNTEGral ParQUE SErra doS MarTÍrioS/
aNdoriNHaS PESaM, No MUNicÍPio dE SÃo GEraldo do araGUaia, 
encontrando-se à disposição na Promotoria de Justiça de São Geraldo do 
araguaia, situada na avenida Presidente Vargas, nº 323, Bairro centro, cep 
68.570-000 – Pará – Fone/Fax: (94) 3331-1110.
Erick Ricardo de Souza Fernandes – Promotor de Justiça

Protocolo: 731370
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 018/2021-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 007651-031/2021
O Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de Direitos Cons-
titucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira 
SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 007651-
031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de 
Santarém, situada na Avenida Mendonça Furtado, 3991 – Liberdade CEP: 
68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 018/2021-MP/9ºPJ/STM.
Investigado: JEAN MURILO MACHADO MARQUES – Secretário Municipal de 
Urbanismo e Serviços Públicos de Santarém.
assunto: “ apurar a motivação da rescisão do contrato administrativo ce-
lebrado pelo Município de Santarém com alesandro Nogueira de Sousa, 
considerando a presença de indícios que apontam para a ocorrência de 
possível perseguição pessoal/política do contratado, como forma represália 
pela participação de sua esposa em manifestação contrária ao Governo 
Municipal, o que poderá caracterizar, em tese, violação aos princípios da 
impessoalidade e moralidade dispostos no art. 37 da cf/88 e, por conse-
quência, ato de improbidade administrativa passível de subsunção ao art. 
11 da lei 8.429/1992. ”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 731383
Portaria Nº 001/2021 — MPPa/1ª PJM
Procedimento investigatório criminal - Pic
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da 1ª Pro-
motoria de Justiça Militar (PJM), com fulcro nos artigos 127, caput, e 129, 
todos da constituição federal, artigo 26 da lei n.º 8.625/1993 (lei orgâ-
nica Nacional do Ministério Público), artigo 54 da lei complementar Esta-
dual n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), 
resolução n.º 181, de 07 de agosto de 2017, do conselho Nacional do 
Ministério Público, e Provimento conjunto n.º 01/2019-MP/PGJ/cGMP. Tor-
na pública a Instauração do Procedimento Investigatório Criminal – SIMP 
nº 000258-104/2021 (sigiloso), que se encontra a disposição na 1ªPJM, 
localizada na av. 16 de novembro, nº 50, bairro da cidade Velha, cEP nº 
66023-220, Belém/Pa.
Belém, 10 de novembro de 2021.
GilBErTo ValENTE MarTiNS
1º Promotor de Justiça Militar
Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 731401
Portaria iNQUÉrito ciViL 25/2021-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: 001120-025/2021.
iNVESTiGado: QUadra rEi daVi- rEcEPÇÕES E EVENToS.
iNTErESSadoS: a colETiVidadE.
oBJETo: apurar os danos socioambientais e as responsabilidades eventu-
almente decorrentes da suposta atividade de poluição sonora provocada 
pelo estabelecimento Quadra Rei Davi – Recepções e Eventos.
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: 731405
Portaria Nº 4135/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, i e ii da resolução n.º 
010/2011 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho Su-
perior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil SiMP N.º 000342-804/2015,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria n.º 3571/2021-MP/PGJ;
dESiGNar o Promotor de Justiça lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa, 
titular da 3.ª PJ de ALTAMIRA, ou quem suas vezes fizer, para atuar no 
inquérito civil supramencionado e tomar as providências cabíveis quanto 
a prosseguimento do feito.
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: 731407
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 006/2021-MP/PJsda
referência: Procedimento administrativo nº 000403-138/2021
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, com fundamento 
no art. 129, iii, da constituição da república, bem como nos art. 26, i, da lei 
n. 8.625/93, art. 52, inciso Vi da lei complementar Estadual 57/06, artigo 9º 
da resolução nº 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Público, torna 
pública a expedição da recomendação Nº 009/2021- MP/PJSda, que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, 
situada na Avenida Jarbas Passarinho, nº 293, Centro, CEP. 68.520-000 – São 
Domingos do Araguaia – Pará – Fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 009/2021-MP/PJSda
Interessados: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS DE SÃO DO-
MiNGoS do araGUaia
assunto: rEcoMENdar ao caPS e a Secretaria Municipal de Saúde de 
São domingos do araguaia eu promovam a realização de capacitação ao 
coordenadores e agentes comunitários de saúde, sugerindo a abordagem 
dos seguintes temas:
Política de atenção à saúde mental;
Promoção à saúde mental;
assistência à família e ao usuário com transtornos mentais e emocionais;
atenção psicossocial e redução de danos no cuidado de usuários de álcool, 
crack e outras drogas;
Política nacional de saúde mental e a lei nº 10.216/2001.
Por fim, fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o destinatário da 
presente recomendação aponte as medidas adotadas para o efetivo cum-
primento do presente.
São domingos do araguaia/Pa, 19 de novembro de 2021.
GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO – Promotor de Justiça

Protocolo: 731508
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 007/2021/MP/2ªPJM
o 2º Promotor de Justiça Militar, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da resolução nº 23-cNMP, de 
17/09/07, e arts. 16 e 24, § 2º, inciso i da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna público a instauração do Procedimento investigatório criminal sob 
nº de PORTARIA 007/2021/MP/2ªPJM, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Militar, situada na av. 16 de Novembro, nº 486, 
bairro: cidade Velha, cEP: 66023-220, Belém/Pa.
PORTARIA: 007/2021-MPPA/2ªPJM
Assunto: Apurar o suposto cometimento de crimes definidos na Lei Penal Mili-
tar os quais teriam sido perpetrados por policiais militares do Estado do Pará.
arMaNdo BraSil TEiXEira
2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 731499
eXtrato de ata da 9ª sessÃo ordiNÁria do coLÉGio de Pro-
cUradores de JUstiÇa
data: 04/11/2021 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário Virtual do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Junior
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
aSSUNToS adMiNiSTraTiVoS
comparecimento:
Estiveram presentes o Procurador-Geral de Justiça, dr. cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, e os Senhores Procuradores de Justiça: Manoel Santino Nasci-
mento Junior, cláudio Bezerra de Melo, Ubiragilda Silva Pimentel, luiz cesar 
Tavares Bibas, francisco Barbosa de oliveira, dulcelinda lobato Pantoja, Mar-
cos antônio ferreira das Neves, Mariza Machado da Silva lima, antônio Eduar-
do Barleta de almeida, ricardo albuquerque da Silva, Mario Nonato falangola, 
Maria da conceição Gomes de Souza, Maria da conceição de Mattos Sousa, 
leila Maria Marques de Moraes, Maria Tércia ávila Bastos dos Santos, Este-
vam alves Sampaio filho, Jorge de Mendonça rocha, Hezedequias Mesquita 
da costa, Maria célia filocreão Gonçalves, cândida de Jesus ribeiro do Nas-
cimento, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, Nelson Pereira Medrado, 
rosa Maria rodrigues carvalho, Waldir Macieira da costa filho, Sérgio Tibúrcio 
dos Santos Silva, e ana Tereza do Socorro da Silva abucater, Secretária do 
colégio de Procuradores de Justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta:
Justificaram a ausência os Procuradores de Justiça: Geraldo de Mendonça 
rocha (viagem a serviço), adélio Mendes dos Santos (viagem a serviço) e 
Tereza cristina Barata Batista de lima (consulta médica).
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira.
registrada a ausência dos Procuradores de Justiça raimundo de Mendonça 
ribeiro alves e Hamilton Nogueira Salame, em gozo de férias.
3. assunto: aprovação de atas.
o Presidente submeteu ao Plenário a ata da sessão extraordinária de 
12/08/2021 e a da sessão ordinária de 07/10/2021. aprovadas por una-
nimidade. registrada a abstenção dos Procuradores de Justiça que não 
estiveram presentes às retro citadas sessões.
4. assunto: comunicações da Secretaria.
a Secretária dá ciência ao colegiado da escolha, por votação via “grupo 
institucional no Whatsapp”, dos Procuradores de Justiça: Marcos antônio 
ferreira das Neves e Mario Nonato falangola para comporem a comis-
são Permanente de assuntos administrativos e Técnicos, na condição de 
membros efetivos; Jorge de Mendonça rocha para compor a comissão 

Permanente de assuntos administrativos e Técnicos, na condição de su-
plente; e cândida de Jesus ribeiro do Nascimento para compor a comissão 
Permanente de regimentos e Normas internas, na condição de suplente.
5. assunto: Palavra franqueada.
- o Presidente franqueou a palavra, oportunidade em que o dr. Manoel 
Santino, na qualidade de corregedor-Geral do Ministério Público, regis-
trou as principais atividades desenvolvidas pelo órgão em 2021; esclareceu 
que, oportunamente, encaminhará o relatório de atividades para conheci-
mento dos membros do E. colégio.
- ainda franqueada a palavra, a dra. conceição Gomes, em razão da pro-
ximidade de sua aposentadoria, agradeceu a todos, membros, servidores 
e estagiários, pelo apoio recebido durante sua carreira funcional. Solicitou 
o registro em folha funcional, da excelência do trabalho desenvolvido por 
suas assessoras, alyne azevedo Melchior e Esthefane cristina caetano ca-
bral. o Presidente anunciou a realização de uma sessão extraordinária no 
dia 11/11, as 10h, para saudá-la.
coMiSSÕES TEMáTicaS
6. Processo nº 026/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tora: Procuradora de Justiça dulcelinda lobato Pantoja. Vistor: Procurador 
de Justiça ricardo albuquerque da Silva. assunto: Projeto de resolução que 
modifica a resolução nº 002/2018-CPJ que instituiu as Comissões Temá-
ticas Permanentes ou Temporárias no colégio de Procuradores de Justiça.
o Presidente anunciou a continuidade da apreciação do processo nº 
026/2021-cPJ. Em votação, por maioria, deliberou o Egrégio colégio pela 
aprovação do projeto, nos termos do voto da relatora, vencidos os Procu-
radores de Justiça Vistor, Mariza lima e Nelson Medrado.
7. Processo nº 016/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tor: Procurador de Justiça Waldir Macieira da costa filho. assunto: Projeto 
de resolução que altera a resolução nº 006/2013-cPJ, de 04 de abril e 
2013, que criou a comissão de Segurança dos membros do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará (MPPa).
o Presidente adiou a apreciação do processo nº 016/2021-cPJ para a ses-
são extraordinária de 29/11/2021.
8. Processo nº 014/2018-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
latora: Procuradora de Justiça rosa Maria rodrigues carvalho. assunto: 
Projeto de resolução que altera a resolução nº 033/2013-cPJ, de 04 de 
abril e 2013, que dispõe sobre a estrutura e as atribuições das Promotorias 
de Justiça de Marabá.
o Presidente adiou a apreciação do processo nº 014/2018-cPJ para a ses-
são extraordinária de 29/11/2021.
9. Processo nº 023/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
latora: Procuradora de Justiça rosa Maria rodrigues carvalho. assunto: 
Projeto de resolução que institui as coordenações regionais ambientais.
o Presidente adiou a apreciação do processo nº 023/2021-cPJ para a ses-
são extraordinária de 29/11/2021.
10. Processo nº 040/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. 
relator: Procurador de Justiça Waldir Macieira da costa filho. assunto: 
Projeto de resolução que trata da revisão das regras que dispõem sobre 
a substituição dos Procuradores de Justiça em caso de afastamento das 
funções de execução.
o Presidente adiou a apreciação do processo nº 040/2019-cPJ para a ses-
são extraordinária de 29/11/2021.
11. Processo nº 005/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de orçamento. relator: Procurador de 
Justiça raimundo de Mendonça ribeiro alves. assunto: Plano Estratégico 
institucional do Ministério Público do Estado do Pará (MPPa) 2021-2029.
o Presidente anunciou a apreciação do processo nº 005/2021-cPJ. Em de-
corrência da ausência do relator, em gozo de férias, o processo foi relatado 
pela Procuradora de Justiça Socorro Mendo. Em votação, por unanimidade, 
deliberou o E. colégio pela aprovação do projeto, nos termos do voto do 
relator. registrada a abstenção do Procurador de Justiça Nelson Medrado.
12. Processo nº 054/2018-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga 
de comendas de Mérito institucional e comissão Permanente de orça-
mento. relatores: Procuradores de Justiça francisco Barbosa de oliveira e 
raimundo de Mendonça ribeiro alves, respectivamente. assunto: Proposta 
de estabelecimento do número máximo de membros assessores da Procu-
radoria-Geral de Justiça.
o Presidente adiou a apreciação do processo nº 054/2018-cPJ para a ses-
são extraordinária de 29/11/2021.
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS
13. Processo nº 052/2019-cPJ. recorrente: Promotora de Justiça Magda-
lena Torres Teixeira. advogado: daniel Konstadinidis, oaB/Pa nº 9.167. 
recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relator: Procurador de Justiça 
luiz cesar Tavares Bibas. assunto: recurso contra a decisão que aplicou 
penalidade à recorrente.
o Presidente anunciou a continuidade do julgamento do processo nº 
052/2019-cPJ. o dr. Eduardo Barleta assumiu a presidência da sessão. 
as partes foram devidamente intimadas. registrado o impedimento dos 
Procuradores de Justiça: - cesar Bechara Nader Mattar Junior (declara-
da em Plenário, por ser o recurso contra decisão da Procuradoria-Geral 
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de Justiça); - Geraldo de Mendonça rocha (irmão do prolator da decisão 
recorrida em sede de PdP; art. 144, inciso ii da lcE nº 157, de 2006); - 
Hezedequias Mesquita da costa (prolator da decisão de arquivamento na 
comissão de sindicância; art. 144, inciso ii do cPc); - Jorge de Mendonça 
rocha (prolator da decisão recorrida em sede de PdP; art. 144, inciso ii do 
cPc); - Mario Nonato falangola (grau de parentesco com o advogado da 
recorrente; art. 157, inciso iii da lcE nº 057, de 2006). registrada a sus-
peição dos Procuradores de Justiça: - leila Maria Marques de Moraes (foro 
íntimo; arts. 111 e 154, inciso Xii da lcE nº 057, de 2006); - Maria da 
conceição Gomes de Souza (foro íntimo; arts. 145, § 1º e 148, inciso i do 
cPc c/c arts. 111, 154, inciso Xii e 156 da lcE nº 057, de 2006); - Mariza 
Machado da Silva lima (foro íntimo; art. 145, inciso i e § 1º c/c art. 148, 
inciso i do cPc, e arts. 111, 154, inciso Xii e 156 da lcE nº 057, de 2006). 
o Presidente declarou o sigilo do julgamento. restabelecida a publicidade, 
o Presidente anunciou o resultado do julgamento: por maioria, deliberou o 
E. colégio pelo desprovimento do recurso, nos termos do voto do relator, 
vencidos os Procuradores de Justiça Marcos antônio e Nelson Medrado. 
registrada a abstenção do Presidente.
14. Processo nº 017/2021-cPJ. recorrente: carlos augusto da Silva Bou-
ção. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relator: Procurador de Jus-
tiça Nelson Pereira Medrado. assunto: recurso contra a decisão que inde-
feriu o pedido de pagamento do auxílio-saúde e determinou o desconto dos 
valores recebidos pelo recorrente.
o Presidente anunciou a apreciação do processo nº 017/2021-cPJ. registrado 
o impedimento do Procurador de Justiça Eduardo Barleta (prolator da decisão 
recorrida; art. 144, inciso ii do cPc); e a suspeição das Procuradoras de 
Justiça Mariza lima (motivo de foro íntimo; art. 145, inciso i e § 1º, e art. 
148, inciso i do cPc; art. 111, art. 154, inciso Xii, e art. 156 da lcE nº 057, 
de 2006) e rosa carvalho (motivo de foro íntimo; art. 145 e § 1º do cPc; 
art. 111, art. 154, inciso Xii e 156 da lcE nº 057, de 2006). as partes foram 
devidamente intimadas. Em votação, por unanimidade, deliberou o E. colégio 
pelo não conhecimento do recurso, nos termos do voto do relator.
15. Processo nº 018/2021-cPJ. recorrente: Promotora de Justiça Sabrina 
Said daibes de amorim Sanchez. advogado: daniel Konstadinidis, oaB/
Pa nº 9.167. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relator: Procurador 
de Justiça Nelson Pereira Medrado. assunto: recurso contra a decisão que 
indeferiu o pedido de pagamento do auxílio-saúde e determinou o desconto 
dos valores recebidos pela recorrente.
o Presidente anunciou a apreciação do processo nº 018/2021-cPJ. re-
gistrado o impedimento dos Procuradores de Justiça: - cândida de Jesus 
ribeiro do Nascimento (prolatora da decisão recorrida; art. 144, inciso ii 
do cPc); - Mario Nonato falangola (parentesco com o advogado da recor-
rente; art. 157, inciso iii, da lcE nº 057, de 2006); - rosa Maria rodrigues 
Carvalho (declarado nos autos, as fls. 42; art. 144 do CPC c/c art. 111, 
art. 154, Xii e 156 da lcE nº 057, de 2006). registrada a suspeição dos 
Procuradores de Justiça: - Geraldo de Mendonça rocha (foro íntimo; arts. 
145, § 1º e 148, inciso i do cPc c/c arts. 111, 154, inciso Xii e 156 da 
lcE nº 057, de 2006); - Jorge de Mendonça rocha (foro íntimo; arts. 145, 
§ 1º e 148, inciso i do cPc c/c arts. 111, 154, inciso Xii e 156 da lcE nº 
057, de 2006). as partes foram devidamente intimadas. Em votação, por 
unanimidade, deliberou o E. colégio pelo não conhecimento do recurso, 
nos termos do voto do relator.
o QUE coUBEr
16. Processo nº 038/2021-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
latora: Procuradora de Justiça dulcelinda lobato Pantoja. assunto: Projeto 
de resolução que altera a resolução nº 007/2007-cPJ, de 28 de agosto de 
2007, para desvincular o número de cargos nas Procuradorias de Justiça da 
ordem de antiguidade dos membros e modificação das atribuições do cargo 
de 15º Procurador de Justiça cível.
o Presidente adiou a apreciação do processo para a sessão extraordinária 
de 29/11/2021.
- o Presidente anunciou a realização de sessão extraordinária do dia 
29/11/2021, para apreciação dos processos cuja apreciação foi adiada. a 
dra. rosa carvalho solicitou a inclusão em pauta dos processos: 032/2021-
cPJ, que trata do projeto de resolução que regulamenta internamente a lei 
de acesso à informação; e nº 040/2021-cPJ, que dispõe sobre o projeto 
de resolução que reorganiza o Grupo Especial de inteligência e Segurança 
institucional (GSi). o Presidente aquiesceu.
- a dra. Ubiragilda Pimentel solicitou a apreciação, na sessão ordinária 
do E. colégio do dia 02/12/2021, do processo nº 034/2014-cPJ, que tra-
ta do projeto de revisão do Plano de cargos, carreiras e remuneração 
(Pccr) e da estrutura organizacional do Ministério Público do Estado do 
Pará (MPPa). o Presidente aquiesceu.
a sessão foi encerrada às 17h:36m.
Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
_________________________, Secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 731667

eXtrato de ata da 11ª sessÃo ordiNÁria HÍBrida do csMP – 2021
 (Lei nº 8.625, de 12.02.1993 – art. 15, § 1º)
DATA E HORA – 19/11/2021; início: 10h42min, término: 13h37min.
LOCAL – Plenário “Octávio Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministério 
Público do Estado do Pará e por meio de videoconferência (canal do MPPa 
e Youtube). PrESENTES: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, 
Procurador-Geral de Justiça, Presidente do conselho Superior; dr. MaNoEl 
SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, corregedor-Geral do Ministério Público; 
dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo, conselheiro Secretário e os se-
guintes conselheiros: dr. MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES, dra. 
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo, dra. roSa Maria ro-
driGUES carValHo e dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira.
PalaVra facUlTada: o Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir Ma-
ciEira da coSTa filHo, fez o uso da palavra para enviar congratulações 
ao advogado, dr. EdUardo iMBiriBa, vencedor das eleições para novo 
Presidente da oaB-Pa e também à advogada, dra. lUciaNa GlUcK PaUl, 
que ocupará o cargo de vice-presidente. Em seguida, o Exmo. correge-
dor-Geral do MPPa, dr. MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, manifes-
tou seu voto de louvor à visita de cortesia da Embaixadora da república 
do líbano, dra. carla Jazzar. Terminou a sua fala ao aderir os votos de 
congratulações do Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir MaciEira 
da coSTa filHo, quanto aos novos eleitos do quadro diretor da oaB-Pa. 
o Exmo. Presidente do conselho Superior, dr. cESar BEcHara NadEr 
MaTTar JUNior, aproveitou a oportunidade para anunciar a aprovação de 
alguns projetos de lei, pela alEPa. o primeiro projeto versa sobre a con-
versão em pecúnia de férias e licenças-prêmios não gozadas por Membros 
e servidores e o segundo, sobre o reconhecimento da data de 22 de junho 
como o dia do MPPa. o Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir Ma-
ciEira da coSTa filHo, junto com o Exmo. conselheiro, dr. fraNciSco 
BarBoSa oliVEira, parabenizaram mais essas aprovações e conquistas 
da Procuradoria-Geral de Justiça. o dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar 
JUNior, Presidente do conselho Superior, agradeceu a gentiliza e a gene-
rosidade quanto às palavras de seus pares e disse que estava, antes do 
início daquela sessão, no auditório do cEaf para assinatura do ato que 
lança o programa de integridade do MPPa que segue, inclusive, diretrizes 
antigas do cNMP. logo após, a Exma. conselheira, dra. Maria do So-
corro MarTiNS carValHo MENdo, associou-se às palavras que foram 
ditas e parabenizou o PGJ pelo dinamismo de sua administração. Também 
deu conhecimento sobre o andamento do PSS (Processo Seletivo Simplifi-
cado), para contratação temporária de 12 (doze) analistas jurídicos. falou 
que ontem, 18/11/2021, foram concluídas as análises dos recursos inter-
postos e dos currículos recebidos e que na data daquela sessão, 19/11, 
seria publicada a lista dos aprovados para fase de entrevistas. Pontuou 
que foram aprovados 30 (trinta) candidatos na livre concorrência, sendo 
03 (três) Pcd e 06 (seis) de cotas raciais. Pontou, mais uma vez, que esse 
PSS do MPPa é o primeiro que garante cotas para as cores preta e parda, 
indígenas e quilombolas. Por fim, falou que até o final do mês de novembro 
será entregue, ao PGJ, a lista dos candidatos aptos a serem contratados. o 
Exmo. Presidente do cSMP, dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, 
aproveitou o ensejo para parabenizar a comissão do PSS e para dizer que 
o MPPa é o primeiro Órgão Ministerial a adotar as cotas raciais para indí-
genas e quilombolas, não só para o PSS, mas para os concursos de Mem-
bros e servidores que estão sendo deflagrados. Após, a Exma. Conselheira, 
roSa Maria rodriGUES carValHo, parabenizou a administração do dr. 
CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, pelos dinamismo e eficiência, 
frente às novidades noticiadas naquela reunião. Em seguida, o Exmo. con-
selheiro, dr. MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES, disse que se as-
sociava às palavras proferidas pelo Exmo. conselheiro Secretário e pelo 
Exmo. corregdedor-Geral do MPPa, quando às recentes conquistas do Pro-
curador-Geral de Justiça e sugeriu que aquele colegiado remetesse ofício 
ao novo Presidente da OBA-PA, Dr. EDUARDO IMBIRIBA. Ao final, o Exmo. 
conselheiro, dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira, falou que apesar de 
ser um sujeito reservado tinha uma boa notícia para dar. Explanou que no 
dia 20/11, sábado, participaria de uma sessão on-line de posse como Mem-
bro da aBrol (academia Brasileira rotária de letra). disse estar honrado 
com o convite, apesar de não ter procurador por isso. após a notícia, o 
Exmo. Presidente do cSMP, dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, 
deu seus efusivos parabéns ao conselheiro pela conquista honrosa, votos 
que também foram acompanhados por todos os presentes.
dEliBEraÇÕES: após amplamente discutidos os assuntos constantes da 
pauta, conforme detalhadamente descrito na ata desta reunião, arquivada 
em pasta própria, o conselho Superior tomou as seguintes decisões:
o Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo, 
fez uso da palavra para solicitar a inversão de pauta e começar pelo julga-
mento do processo n.º 000441-151/2021, item 6.1.1, visto que o advoga-
do do requerido do feito, dr. antônio reis Graim Neto, e o requerente do 
processo, dr. Gilberto Valente Martins, estavam presente na sessão. após 
a explanação do conselheiro Secretário, o Egrégio conselho Superior, à 
unanimidade, acatou a inversão solicitada.
1. apreciação das atas das seguintes sessões:
8ª Sessão Ordinária, ocorrida em 16/08/2021;
8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada de 23/08 a 27/08/2021; e
9ª Sessão Ordinária, ocorrida em 13.09.2021.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, aProVoU as atas supracitadas.
2. Protocolo n.º 14989/2021 - Eleição de 02 (dois) Procuradores de Justiça 
e 01 (um) Promotor de Justiça de 3ª entrância para integrarem, como 
suplentes, a comissão de concurso de ingresso na carreira do Ministério 
Público do Estado do Pará, nos termos do art. 63, § 2º, inciso ii, da lei 
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complementar Estadual n.º 057, de 06.07.2006.
o Egrégio conselho Superior ElEGEU os Procuradores de Justiça, dr. Mario 
Nonato falangola (07 votos) e dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (07 
votos), bem como o Promotor de Justiça de 3ª entrância, Dr. José Edvaldo 
Pereira Sales, para integrarem a comissão de concurso de ingresso na 
carreira do Ministério Público do Estado do Pará, como membros suplentes, 
nos termos do art. 63, § 2º, inciso ii, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06.07.2006. Votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader 
Mattar Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimen-
to Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do So-
corro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e francisco 
Barbosa de oliveira. Em tempo, o Egrégio conselho Superior, à unanimi-
dade, ElEGEU o Exmo. Procurador de Justiça luiz cesar Tavares Bibas, em 
substituição ao Exmo. Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos 
Silva, que alegou seu impedimento para compor a referida comissão.
3. apreciação do quadro geral de antiguidade dos Membros do Ministério 
Público do Estado do Pará, nos termos do art. 4º, § 2º do regimento inter-
no do conselho Superior do Ministério Público.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo dos Quadros de an-
tiguidade dos Membros do Ministério Público do Estado do Pará e dETEr-
MiNoU que a Secretaria do conselho Superior do Ministério Público publi-
que-os, imediatamente, na intranet e no e-mail dos membros, os quais 
poderão apresentar reclamações, no prazo de cinco dias, a contar da pu-
blicação, nos termos do art. 4º, §§ 2º e 3º do regimento interno do cSMP.
4. Protocolo n.º 9280/2021 – Proposta de alteração do Anexo Único da Re-
solução n.º 003/2014/MP/cSMP, contendo Tabela apuratória de Pontuação 
segundo as Tabelas Unificadas do CNMP, para a devida adequação.
o Exmo. Promotor de Justiça, assessor da corregedoria-Geral do Minis-
tério Público, dr. José Haroldo carneiro Matos apresentou ao colegiado, 
o quadro referente ao anexo Único da resolução n.º 003/2014/MP/cSMP, 
com as propostas de alteração apenas quanto às nomenclaturas e seus 
códigos, visando a adequação às Tabelas Unificadas do Conselho Nacional 
do Ministério Público.
o Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir Macieira da costa filho sugeriu 
que a proposta de alteração de nomenclatura do critério “Sessão colegia-
da” para “Sessão Judicial”, fosse alterado para “Sessão Judicial e Extraju-
dicial”, para contemplar as Sessões de Órgãos colegiados do MP, o que foi 
acatado pelo conselho Superior, à unanimidade. registrou, ainda, que o 
critério “Entrega, no prazo, das informações de produtividade, constantes 
do sistema adotado pelo órgão correcional” deveria ser excluído, conforme 
proposta da cGMP, visto que não há mais possibilidade de controle de pra-
zo para remessa de relatórios, após a implantação do Sistema SiMP, o que 
também foi acatado pelo conselho Superior, à unanimidade.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo e aProVoU as pro-
postas apresentadas pela corregedoria-Geral do Ministério Público, apenas 
quanto às adequações de nomenclaturas dos critérios de pontuação, de 
acordo com as Tabelas Unificadas do CNMP e supressão do critério “En-
trega, no prazo, das informações de produtividade, constantes do sistema 
adotado pelo órgão correcional”.
5. Proposta de resolução para fixar a relação de Promotorias de Justiça de 
difícil provimento, para o ano de 2022, nos termos do art. 4º da resolução 
n.º 005/2021-cSMP.
o item foi retirado de pauta.
6. Julgamento de Processos:
6.1. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
6.1.1. Processo n.º 000441-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará e o Promotor de Justi-
ça do MPPa, dr. Gilberto Valente Martins
requerido(s): coronel osmar Vieira da costa Júnior
Origem: 2ª PJ Militar de Belém
Assunto: apurar suposta conduta ímproba consistente em busca oficiosa de 
obtenção de imagens do então Procurador-Geral de Justiça do MPPa, dr. 
Gilberto Valente Martins, praticada pelo ex-chefe da casa Militar do Gover-
no do Estado do Pará, cel. osmar Vieira da costa Júnior
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, dEcidiU pela SUSPENSÃo 
do julgamento do processo, visto que o requerente do feito, dr. Gilberto 
Valente Martins, arguiu o impedimento do conselheiro Marcos antônio fer-
reira das Neves, para participar do julgamento, nos termos do art. 49 do 
regimento interno do conselho Superior.
item 6.1.1 decidiram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader Mattar 
Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Júnior, 
corregedor-Geral do MPPa e os conselheiros: Waldir Macieira da costa filho, 
Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo 
(relatora), rosa Maria rodrigues carvalho e francisco Barbosa de oliveira.
6.2. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
6.2.1. Processo n.º 000073-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): João Marcelo fonseca Martins
Origem: 1ª PJ de Defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa de Belém
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa pratico por 
João Marcelo fonseca Martins, que estaria exercendo a advocacia enquanto 
era assessor no Ministério Público do Estado do Pará
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 

da promoção de arquivamento do feito, conforme o Enunciado n.º 03 do 
cSMP, visto que o suposto ato de improbidade administrativa não restou 
comprovado e pelo fato da pretensão sancionatória ter sido atingida pelo 
instituto da prescrição.
item 6.2.1 votaram os seguintes Membros: cesar Bechara Nader Mattar 
Junior, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Jú-
nior, corregedor-Geral do MPPa e os conselheiros: Waldir Macieira da cos-
ta filho e francisco Barbosa de oliveira (relator). registrou-se a suspeição 
dos conselheiros Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo e rosa Maria rodrigues carvalho, conforme art. 
145, § 1º do código de Processo civil c/c art. 49, caput, do regimento 
interno do E. conselho Superior do MPPa.
7. comunicação de vagas.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo da existência de va-
gas e dEcidiU pela abertura de editais para os seguintes cargos:
01 (uma) vaga para remoção na 3ª entrância: 2º PJ DOS DIREITOS CONS-
TiTUcioNaiS fUNdaMENTaiS E doS dirEiToS HUMaNoS dE BElÉM;
05 (cinco) vagas para remoção na 2ª entrância: 1º PJ DE ITAITUBA, 4º PJ 
aGrário dE rEdENÇÃo, 1º PJ criMiNal dE caSTaNHal; 2º PJ criMi-
Nal dE alTaMira e 2º PJ dE iTaiTUBa;
04 (quatro) vagas para remoção na 1ª entrância: PJ DE SÃO CAETANO DE 
odiVElaS, PJ dE Eldorado doS caraJáS, PJ dE oUrÉM e PJ dE UrUará.
8. o que ocorrer.
o Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo, 
lembrou a todos os presentes sobre a próxima Sessão administrativa do 
conselho Superior, agendada para ocorrer no dia 23/11/2021 (terça-feira), 
às 14h. Na oportunidade, o pleno do cSMP, por unanimidade, decidiu mar-
car uma Sessão Extraordinária HÍBrida para o dia 26/11/2021 (sexta-fei-
ra), às 10h. após, o Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir MaciEira 
da coSTa filHo, anunciou a sua renúncia da função de Secretário do 
conselho Superior do MPPa. disse que por questões pessoais, doutorado 
em andamento e pela saúde de seu genitor, não estaria mais à frente 
dos trabalhos da Secretaria do cSMP. agradeceu ao apoio recebido pela 
administração Superior (atual e anterior gestão) e de todos os servidores 
da Secretaria do cSMP: fávia Gihanna da Silva Sousa, amanda Barros 
luna, Nara do Socorro freitas e Eduardo carlos Soeiro. continuou os seus 
agradecimentos à douta corregedoria-Geral do MPPa, sempre solícita e 
célere quanto aos certames de remoção e de promoção. agradeceu ao 
departamento de informática, fundamental nesse momento de pandemia, 
uma vez que viabilizou a realização de todas as sessões híbridas. fez um 
agradecimento especial aos atuais conselheiros: dr. MarcoS aNTÔNio 
fErrEira daS NEVES, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo 
MENdo, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo e dr. fraNciSco Bar-
BoSa dE oliVEira e também ao Presidente do cSMP, dr. cESar BEcHara 
NadEr MaTTar JUNior, que sempre disponibilizou todos os recursos e 
estrutura necessários para o adequado funcionamento da Secretaria do 
conselho Superior. acabou sua fala ao se despedir de todos os colegas que 
o elegeram como Secretário do cSMP e disse que continuará, como conse-
lheiro daquele colegiado, e assumirá todos os processos a ele distribuídos, 
junto com a sua analista cheyenne franco antunes. após, o Exmo. Presi-
dente do cSMP, dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, registrou sua 
gratidão ao trabalho exemplar desempenhado pelo dr. Waldir MaciEira 
da coSTa filHo. disse que ainda tentou convencer o atual Secretário de 
desistir de tal renúncia, uma vez que seu trabalho foi revolucionário ao 
implementar o Plenário Virtual que já é modelo para outros Órgãos Minis-
teriais. Em seguida, o Exmo. conselheiro, dr. MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES, disse que espera estar à altura do trabalho, da dedicação e 
da modernização do Exmo. conselheiro Secretário, dr. Waldir MaciEira 
da coSTa filHo. disse estar honrando em substituir o conselheiro mais 
bem votado pelos Membros do MPPa e que espera desenvolver um trabalho 
tão bom quanto ao do dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo. o Exmo. 
conselheiro, dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira, lamentou a saída do 
Secretário, mas disse que não estava tão triste, uma vez que o conselhei-
ro Waldir MaciEira da coSTa filHo continuará a contribuir, naquele 
colegiado, com a sua experiência e seu dinamismo. falou que o nome do 
Secretário sempre será lembrado como um daqueles que estabeleceram 
uma revolução, pelo trabalho desempenhado. ato contínuo, a Exma. con-
selheira, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo, também 
comentou que tentou demover o dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo 
da ideia da renúncia, mas o colega estava muito decidido. lamentou a 
saída do Secretário ao dizer que o trabalho realizado no biênio passado e 
neste foram marcantes, com a implementação do Plenário Virtual e outras 
inovações. Terminou seus apontamentos ao exprimir sua tranquilidade, 
visto que o Secretário continuará no convívio do cSMP, agora como conse-
lheiro. Ao final, a Exma. Conselheira, Dra. ROSA MARIA RODRIGUES CAR-
ValHo, falou ter sido pega de surpresa e lastimou a saída do colega, mas 
disse que compreende o momento que o Secretário vive e que quando se 
trata de situações familiares, o melhor a fazer é abdicar algumas questões 
profissionais. Todos os presentes desejaram sorte e um excelente biênio 
ao novo conselheiro Secretário do cSMP, dr. MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES, que assumirá seu novo posto de Secretário Titular do cSMP, 
a partir do dia 23/11/2021 (terça-feira). Ao final foram eleitas, à unani-
midade, as Exmas. conselheiras, dra. Maria do Socorro Martins carvalho 
Mendo e Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, para as funções de 1ª e 2ª 
Subsecretárias do cSMP, respectivamente.
Nada mais foi deliberado.
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Belém-Pa, 22 de novembro de 2021.
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa

Protocolo: 731674
aViso n.° 26/2021-csMP/MPPa
  Faço público, a quem interessar possa que a 03ª Sessão Extraordinária do 
conselho Superior será híbrida (on-line e presencial) e realizar-se-á no dia 26 
de novembro de 2021, às 10h, no site www.mppa.mp.br e no Plenário “Procu-
rador de Justiça octávio Proença de Moraes”, quarto andar do Edifício-Sede do 
Ministério Público do Estado do Pará, situado à rua João diogo, n.º 100, Bairro 
da cidade Velha, nesta cidade, para apreciação da pauta a seguir:
iTENS da PaUTa:
1. Proposta de resolução para fixar a relação de Promotorias de Justiça de 
difícil provimento, para o ano de 2022, nos termos do art. 4º da resolução 
n.º 005/2021-cSMP.
2. o que ocorrer.
Belém-Pa, 22 de novembro de 2021.
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Público

Protocolo: 731663
Portaria Nº 4121/2021-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 o Procedimento investigatório criminal SiMP N.º 000659-159/2019
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar no Procedimento supramencionado e praticar to-
das 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 in-
formações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões 
desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, ju-
dicializar, 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: 731619
siMP 001346-121/2021-1ª PJM
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
considerado o lapso temporal decorrido sem que houvesse solução do 
caso, forte no art. 8º, inciso iii (iii - apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis), da res/cNMP nº. 174/2017, converto 
o presente em ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo.
oBJETo: acompanhar medidas de proteção em favor da idosa Nair al-
MEida PErEira
diligências necessárias, cumpra-se. P.r.i.c.
Mosqueiro-Pa, 17 de novembro de 2021.
alaN JoHNNES lira fEiToSa
1º Promotor de Justiça de Mosqueiro, convocado

Protocolo: 731530
siMP 000642-121/2021-1ª PJM
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
considerado o lapso temporal decorrido sem que houvesse solução do 
caso, forte no art. 8º, inciso iii (iii - apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis), da res/cNMP nº. 174/2017, converto 
a presente em ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo.
oBJETo: acompanhar medidas de proteção em favor da menor d. V. da S. N.
cumpra-se. P.r.i.c.
Mosqueiro-Pa, 21/09/2021
alaN JoHNNES lira fEiToSa
1º Promotor de Justiça de Mosqueiro, convocado.

Protocolo: 731535
siMP Nº 000786-121/2020-1ª PJM
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
considerado o lapso temporal decorrido sem que houvesse solução do 
caso, forte no art. 8º, inciso iii (iii - apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis), da res/cNMP nº. 174/2017, converto 
o presente em ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo.
oBJETo: acompanhar medidas tendentes à instalação de redutores de velo-
cidade na Travessa Santa Helena, bairro Praia Grande, distrito de Mosqueiro.
ii - diligências necessárias, cumpra-se. P.r.i.c.
Mosqueiro-Pa, 24/08/2021.
alaN JoHNNES lira fEiToSa
1º Promotor de Justiça de Mosqueiro, convocado

Protocolo: 731532

siMP 000862-121/2021-1ª PJM
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
considerado o lapso temporal decorrido sem que houvesse solução do 
caso, forte no art. 8º, inciso iii (iii - apurar fato que enseje a tutela de 
interesses individuais indisponíveis), da res/cNMP nº. 174/2017, converto 
o presente em ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo.
oBJETo: acompanhar medidas de proteção em favor das menores i. c. V. 
dE f. e P. J. da S. r.
diligências necessárias, cumpra-se. P.r.i.c.
Mosqueiro-Pa, 21 de setembro de 2021.
alaN JoHNNES lira fEiToSa
1º Promotor de Justiça de Mosqueiro, convocado

Protocolo: 731537
siMP 000693-121/2020-1ª PJM
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
considerado o lapso temporal decorrido sem que houvesse solução do 
caso, forte no art. 8º, inciso II (II - acompanhar e fiscalizar, de forma 
continuada, políticas públicas ou instituições), da res/cNMP nº. 174/2017, 
converto o presente em ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo.
oBJETo: acompanhar providências relacionadas ao atendimento de de-
manda de asfaltamento de rua junto à SESaN. cumpra-se. P.r.i.c.
Mosqueiro-Pa, 14/09/2021
alaN JoHNNES lira fEiToSa - 1º Promotor de Justiça de Mosqueiro, con-
vocado.

Protocolo: 731539
Portaria Nº 0587/2021-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;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
14677/2021, de 30/9/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de verificação quantitativa e qualitativa dos 
bens de consumo em estoque no almoxarifado do MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará, no ano de 2021, com registros avaliados e contabilizados,
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar, como membros titulares, os servidores liNdalVa So-
arES daS cHaGaS (Presidente), aNlYd SÉrGio fraNÇa JÚNior, JorGE 
lUiS ESTEVES diaS, TarSo dE MElo fidEliS e JUNo ErNi aNdradE 
ARAÚJO, para comporem a Comissão Permanente com a finalidade de pro-
ceder ao inventário anual dos Bens de consumo existentes no almoxarifa-
do do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e, como membros su-
plentes, os servidores SÉrGio ricardo dE oliVEira Gaia e aNdErSoN 
lEaNdro dE oliVEira riBEiro.
Parágrafo Único: Considera-se Almoxarifado o local específico onde se en-
contram armazenados os itens de material de consumo registrados e con-
tabilizados por meio do Sistema de Controle de Materiais – SISMAT.
art. 2º a comissão, ora designada, tem como prazo limite para apresentação 
do relatório final de inventário, a data estabelecida no ato normativo que 
estabelece as regras patrimoniais para encerramento anual de exercício, que, 
em 2021, está previsto no art. 7º da PorTaria nº 4120/2021-MP/PGJ.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 22 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 731796
a V i s o Nº 10/2021-cGMP
 o Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, cor-
regedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, aViSa a todos os candidatos que os rElaTÓrioS abaixo estão 
disponíveis, para consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de cinco dias 
úteis. a cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, 
opcionalmente, por e-mail (correg_movimentacao), nos termos do art. 9º, 
§§ 1º e 2º, da resolução nº 03/2014/MP/cSMP: 

GEdoc Edital (doE) Entrân-
cia concurso crité-

rio
cargo

 

129.420/2021 49/2021(04/10/2021) 3ª remoção
 ant.

1º PJ cível e de defesa 
comunitária e cidadania de 

icoaraci.

133.487/2021 58/2021(09/11/2021) 3ª remoção
 ant. 5º PJ com atribuições 

Gerais de Belém.

133.489/2021 59/2021(09/11/2021) 3ª remoção
 ant.

4º PJ de Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e 

Habitação e Urbanismo de 
Belém.

133.491/2021 60/2021(09/11/2021) 3ª remoção
 ant. 1º PJ criminal de icoaraci.

 Belém (Pa), 22 de novembro de 2021.
 MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
  Procurador de Justiça
 corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 731823
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
retiFicaÇÃo 

Na publicação do aviso de licitação do Pregão eletrônico srP Nº 033/2021 
- Pe-PMa. o Município de abaetetuba/Pa por meio de sua Secretaria Mu-
nicipal de Saúde torna público a Retificação da Publicação da licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica nº 033/2021 para registro de Pre-
ço Para Eventual aquisição de KiT Para Uso na Prevenção do coVid-19. 
circulado no d.o.U seção 3 pág. 274, doE/Pa pág. 143 e diário do Pará 
pág. B8 em 17/11/2021. oNde se LÊ: às 09h do dia 01 de dezembro 
de 2021, Leia-se às 09h do dia 06 de dezembro de 2021. informações 
por e-mail: pregoeiroabaetetuba@gmail.com. ord. de despesas: Maria 
Francinete carvalho Lobato.

Protocolo: 731716

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP 42/2021

a Prefeitura municipal de altamira, torna pública a Homologação do 
processo licitatório acima citado, objeto: futura e eventual aquisição de 
concreto usinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
obras, Viação e infraestrutura do Município de altamira/Pa, EMPrESa: ro-
cHa ENGENHaria lTda. - cNPJ/Mf 80.878.473/0001-25; valor global de 
r$: 8.345.500,00.
cLaUdoMiro GoMes da siLVa, Prefeito Municipal de altamira

eXtrato da ata 49/2021 de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP 42/2021

a ata tem por objeto futura e eventual aquisição de concreto usinado 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de obras, Viação e in-
fraestrutura do Município de Altamira/PA, conforme especificações do Ter-
mo de referência - anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: 
coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE al-
TaMira) - cNPJ: 05.263.116/0001-37 - EMPrESa: rocHa ENGENHaria 
lTda. - cNPJ/Mf 80.878.473/0001-25; valor global de r$: 8.345.500,00 
para os itens: 01 ao 05, Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir 
da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 49/2021 
vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP 42/2021 poderá ser acessada na 
integra no site oficial da Prefeitura: www.altamira.pa.gov.br. Assinatura: 
12/11 /2021.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP 42/2021

Partes: coNtrataNte: MUNicÍPio de aLtaMira (PreFeitUra 
MUNiciPaL de aLtaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTa-
da: EMPrESa: rocHa ENGENHaria lTda. - cNPJ/Mf 80.878.473/0001-
25; contrato 692/2021, valor r$: 2.503.650,00; - dotação orçamentária 
- 2193, 33.90.30.00 - Material de consumo; Vigência: até 31/12/2021; 
objeto: aquisição de concreto usinado para atender as demandas da Se-
cretaria Municipal de obras, Viação e infraestrutura do Município, especi-
ficados no Termo de Referência, anexo I, www.altamira.pa.gov.br. assina-
tura: 18/11/2021.

PreGÃo eLetrÔNico srP 56/2021
com objeto registro de Preços para Futura e eventual locação de má-
quinas pesadas e veículos utilitários para atender as demandas da Secre-
taria Municipal de obras, Viação e infraestrutura do Município de altamira/
Pa. data de abertura: 07/12/2021 as 10h (horário de Brasília).
local de abertura: https://licitanet.com.br/ Edital disponível: Site de Prefei-
tura de altamira - 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: 731718

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de saUde

PreGÃo eLetrÔNico srP 062/2021
contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para fornecimento de 
alimentação de Nutrição Parenteral destinado aos recém - nascidos inter-
nados na Uci-Neonatal do hospital Geral de altamira São rafael - HGa, 
para atender a Prefeitura Municipal de altamira - PMa/fundo Municipal de 
Saúde - fMS: aBErTUra. 06/12/2021, às 10:00 horas (horário local) no 

site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter maiores informa-
ções e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.
tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licitacaosesma@
gmail.com.

PreGÃo eLetrÔNico srP 070/2021
contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para fornecimento de Ma-
terial Técnico instrumental de uso odontológico e Hospitalar, para atender 
a Prefeitura Municipal de altamira - PMa/fundo Municipal de Saúde - fMS: 
aBErTUra. 06/12/2021, às 10:00 horas (horário local) no site www.licitanet.
com.br. os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital 
completo pelos sites: www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.
pa.gov.br, ou através do e-mail licitacaosesma@gmail.com.
rodoLFo rÉGis NoGUeira caBraL, Pregoeiro

Protocolo: 731719

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2021-110901
a Presidente da comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal 
de Breves, comunica que no dia 09/12/2021, às 09:00 hs (horário local), 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, 
nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, objeto: contratação de empresa especializada na execução dos 
serviços de Construção da Oficina Ortopédica - na Rua Nova Breves, Bairro 
do aeroporto, Município de Breves - Pará. o Edital encontra-se à disposi-
ção dos interessados no endereço acima, no horário local das 08:00h às 
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 souza - Presidente da cPL.

Protocolo: 731720

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2021-PMc 
HoMoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico nº 042/2021-
PMc que tem por objeto: registro de Preço Para futura E Eventual con-
tratação de Empresa Especializada Para aquisição de Material de Segu-
rança,e com base no relatório da comissão Permanente de licitação e 
Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo seu 
objeto a açaí atacarejo comercio Varejista de Mercadorias Eireli, cNPJ nº 
39.524.120/0001-23, Valor Global r$ 332.554,10;NPE comercio E Ser-
vicos Eireli, cNPJ nº 41.101.724/0001-09, Valor Global r$ 139.640,95; 
para que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei 
federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 
22/11/2021. ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal 
de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2021-PMc 
HoMoloGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico nº 044/2021-
PMc que tem por objeto: registro de Preço Para futura Eventual contra-
tação de Empresa Para fornecimento de cadeira de rodas Para adulto, 
infantil, obeso E Para Banho, Visando atender Às necessidades da Unidade 
de Pronto atendimento, Programa Melhor Em casa, centro integral a Saú-
de da Mulher E da criança (crismic),centro de reabilitação E fisioterapia, 
centro de atenção psicossocial (caps) E demandas Judiciais,e com base no 
relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer da assessoria Ju-
rídica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a Bragantina distri-
buidora de Medicamentos ltda, cNPJ nº 07.832.455/0001-12, Valor Global 
r$ r$ 5.829,00;f. cardoso E cia ltda, cNPJ nº 04.949.905/0001-63, Valor 
Global r$ 42.411,75; Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, cNPJ 
nº 16.647.278/0001-95, Valor Global r$ 25.989,50;para que produza os 
efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. data da Homologação: 22/11/2021. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

resULtados de HaBiLitaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 03/2021- PMc 

ata de abertura E Julgamento dos Envelopes Nº 01 - “Habilitação”. Processo 
Nº 2985/2021 Tomada de Preços Nº 03/2021-Pmc. objeto: Pavimentação Em 
Bloco de concreto Sextavado 25x25 com Espessura de 8 cm de Vias Públicas 
Na Vila de Juaba - cametá/Pa, contrato de repasse Mdr 885785/2019. ata 
de reabertura da Sessão dE 22/11/2021 às 9h. após a conferência dos dados 
apresentados pelas licitantes, a comissão Permanente de licitação decidiu habi-
litar a empresa S. dE N. l. clariNdo EirEli. ante o exposto, abre-se o prazo 
regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a lei 8.666/93, para 
eventuais interposição de recursos contra a decisão da comissão de licitação.  
adenilton Batista Veiga - Presidente da comissão Permanente de Li-
citações/PMc.

eXtratos de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 016/2021

objeto: registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de combustí-
veis (Gasolina, diesel S10 E diesel comum). fundamento legal: lei fede-



 diário oficial Nº 34.773  105 Terça-feira, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

ral nº 8.666/93. coNTraTo Nº 15.016/2021-PMc. contratante: Prefeitura 
Municipal de cametá. cNPJ 05.105.283/0001-50. J. E. G. BaTiSTa, cNPJ 
nº 08.003.016/0001-60. Total r$ 475.650,00. Vigência: 22/11/2021 a 
31/12/2021. ordenador: Victor correa cassiano.

coNtrato Nº 18.016/2021-sMs
Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de saúde, cNPJ 
11.311.333/0001-58. contratado: J. E. G. Batista, cNPJ nº 08.003.016/0001-
60.Total r$ 181.653,00. Vigência: 22/11/2021 a 31/12/2021. ordenador: 
Klenardattilio ranieri. coNTraTo Nº 21.016/2021-SEMEd. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação. cNPJ 
18.782.198/0001-78 contratado: J. E. G. BaTiSTa, cNPJ nº 08.003.016/0001-
60. Total r$ 114.156,00. Vigência: 22/11/2021 a 31/12/2021. ordenador: 
Patrícia do Socorro Barros de Medeiros. coNTraTo Nº 24.016/2021-SEMaS. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de as-
sistência Social, cNPJ 18.782.228/0001-46. contratado: J. E. G. BaTiSTa, 
cNPJ nº 08.003.016/0001-60. Total r$ 45.300,00. Vigência: 22/11/2021 a 
31/12/2021. ordenador: elane Pinto cassiano.

Protocolo: 731722

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa/Pa
eXtratos de coNtratos

coNtrato Nº 1011001-2021 
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2021 - PMc

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): Vet-
max Produtos agropecuarios Eireli - Epp cNPJ: 09.04.833/0001-11. obje-
to: registro de preço para eventual aquisição de medicamentos e materiais 
hospitalares de uso veterinário para atender as ações de castração de 
animais (cães e Gatos) a Serem realizadas Pela Secretaria Municipal de 
Meio ambiente, capanema/Pará. Valor Global: r$23.395,00(vinte e três 
mil, trezentos e noventa e cinco reais). Vigência: por 12(dose) meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 16/11/2021. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

coNtrato Nº 1011002-2021 
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2021 - PMc 

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): dro-
ga fonte ltda cNPJ: 08.778.201/0001-26. objeto: registro de Preço Para 
Eventual aquisição de Medicamentos E Materiais Hospitalares de uso ve-
terinário para atender as ações de castração de animais (cães e Gatos) a 
Serem realizadas Pela Secretaria Municipal de Meio ambiente, capanema/
Pará. Valor Global: r$26.250,00(vinte e seis mil, duzentos e cinquenta 
reais). Vigência: por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. data da assinatura: 16/11/2021. ordenador: Francisco Fer-
reira Freitas Neto.

coNtrato Nº 1011003-2021 
oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2021 - PMc 

contratante: Prefeitura Municipal de capanema/Pará. contratada(o): Evo-
lução Pet comércio de Equipamentos. Médicos e Veterinários Eireli cNPJ: 
11.395.850/0001-52. objeto: registro de Preço Para Eventual aquisição 
de Medicamentos e Materiais Hospitalares de uso veterinário para atender 
as ações de castração de animais (cães e Gatos) a Serem realizadas Pela 
Secretaria Municipal de Meio ambiente, capanema/Pará. Valor Global: r$ 
5.580,00(cinco mil, quinhentos e oitenta reais). Vigência: por 12(dose) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 
16/11/2021. ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

eXtrato de reGistro de PreÇo. 
reGistro de PreÇo Nº 037/2021, ViNcULada 

ao Pe Nº 037/2021-PMc-srP. 
objeto: registro de Preço para eventual aquisição de Medicamentos e 
Materiais Hospitalares de uso veterinário para atender as ações de cas-
tração de animais (cães e Gatos) a Serem realizadas Pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente, capanema/Pará. Vencedores: drogafonte ltda, 
cNPJ 08.778.201/0001-26 com Valor Unitário: item- Valor Unit: 12-r$ 
1750,00. Evolução Pet com Prod Para Banho/Tosa e Vet ltda - Me, cPNJ 
11.395.850/0001-52 com Valor Unitário: item- Valor Unit: 15-r$ 2,79. 
Vetmax Produtos agropecuários ltda Epp, cNPJ 09.049.833/0001-11 
com Valor Unitário: item- Valor Unit: 01-r$ 38,00; 02-r$ 116,30; 07-r$ 
299,85; 10-r$ 98,80. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. Em 12/11/2021. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 731726

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 109/2021/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de mate-
rial elétrico, destinado ao atendimento das diversas secretarias/fundos do 

município de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) meses. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico, terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 06/12/2021, às 09:00 horas. o edital esta-
rá disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios;  www.gov.br/compras e no e-mail: pre-
gaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. 
antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 731736

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde
1° TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº. 030/2021 - ParalaBor HoSPiTa-
lar lTda - ME, cNPJ: 09.007.792/0001-09, Processo N° 003/2021, Pre-
gão Eletrônico N° 003/2021. objeto: aquisição de equipamentos e mate-
riais permanentes de laboratório para atender as demandas da rede públi-
ca de saúde. objeto do Termo aditivo: acréscimo de 23,92% (vinte e três 
inteiros e noventa e dois centésimos por cento) no quantitativo dos itens 
licitado. cumaru do Norte -Pa, 18 de novembro de 2021. ceLio Marcos 
cordeiro. Prefeito Municipal.

Protocolo: 731742

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de aBertUra de PraZo Para coNtrarraZÕes
toMada de PreÇos Nº. 02/2021

a comissão Permanente de licitação, da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
cUrioNoPoliS, informa ao público em geral, em especial as empresas 
participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para rEforMa GEral E SUBSTiTUiÇÃo Parcial dE aPa-
rElHoS E BriNQUEdoS da PraÇa da JUVENTUdE No MUNicÍPio dE 
cUrioNÓPoliS, que a empresa coNSTrUTora, locadora & TraNSPor-
Tadora NorTE SUl lTda, apresentou recurso administrativo contra deci-
são desta comissão. informamos ainda, que a partir da publicação deste 
comunicado inicia o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as contrarrazões 
do recurso, pelas empresas interessadas, por força do § 3º do art.109, i, 
da lei 8.666/1993. o inteiro teor do termo recursal encontra-se disponível 
com a cPl, 22 de novembro de 2021. elizabeth Botelho da silva-co-
missão Permanente de Licitação-Presidente.

Protocolo: 731467

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de toMada de PreÇos Nº 2/2021-0016-tP
objeto: contratação de empresa especializada em paisagismo referente ao 
canteiro da frente do distrito do Novo Horizonte, visando atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de obras, Transportes, águas e Urbanismo 
do município de ipixuna do Pará.
abertura: 09/12/2021. Às 08h30min. integra dos editais e informações 
disponíveis na PMiP, sala da cPl sito na TV. cristóvão colombo, s/n, cen-
tro - ipixuna do Pará/Pa de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 às 
12h00. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br

caroline diniz da silva
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 731744

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2021-iL
Processo adMiNistratiVo Nº 111/2021

a comissão de licitação do Município de iTaiTUBa, através da Prefeitu-
ra Municipal de Itaituba em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. 
ValMir cliMaco dE aGUiar, ordENador dE dESPESaS, faz publicar o 



106  diário oficial Nº 34.773 Terça-feira, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

extrato do processo de iNEXiGiBilidadE Nº 003/2021-il. objeto: con-
tratação de empresa para realização de show com o artista XaNd aViÃo, 
em comemoração do aniversário de 165 anos do Município de itaituba/Pa. 
contratada(o): alic ParTiciPacÕES E ENTrETENiMENToS lTda, cNPJ: 
28.791.264.0001-20. Valor total de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
fundamento legal: art.25, inciso iii da lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Gleiciely ramos davila - Presidente - cPL.

Protocolo: 731745

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 126/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 24.952/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data 
do certame: 08/12/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE aliMENToS PErEcÍVEiS (HorTifrUTi, PolPaS dE 
frUTaS, oVoS E PÃES), Para aTENdiMENTo doS HoSPiTaiS E dEMaiS 
UNidadErS ViNcUladaS ao fUNdo MUNiciPal 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:lici-
tacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 22/11/2021.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 731748

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 116/2021-cPL/PMM
Processo Licitatório nº 22.397/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS fUNErárioS E TraNSlado, dESTiNadoS a 
aTENdEr aS dEMaNdaS doS PoSSÍVEiS ÓBiToS dE PaciENTES aTEN-
didoS PElo ProGraMa dE TraTaMENTo fora dE doMicÍlio (Tfd) E 
PaciENTES rEfErENciadoS PEla SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE/
fMS do MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. onde sagrou vencedora a empresa: 
PriMMa SErViÇoS & aSSiSTÊNcia PoSTUMa lTda, inscrita no cNPJ sob 
Nº 00.991.744/0001-15, vencedora do lote Único: 01, perfazendo o valor 
total de: r$ 432.690,00 (Quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e 
noventa reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927495. 
Marabá 22/11/2021 - Valmir silva Moura - secretário Municipal de 
saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 731750

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de coNtrato: ParaLisaÇÃo
Por ordem desta administração fica determinada a paralisação na execução 
dos serviços, a partir da data de 19/11/2021, pelos seguintes motivos.
1.  Conflito com a execução dos serviços de drenagem do CONTRATO Nº 
251/2021/SEVoP, que impossibilitou o início das atividades do escopo de 
pavimentação;
2.  devido ao intenso período de chuvas que se inicia e interfere nas ativi-
dades de pavimentação
coNTraTo adMNiSTraTiVo Nº 379/2021/SEVoP/PMM
daTa da aSSiNaTUra: 17/09/2021
ViGÊNcia coNTraTUal: 14 (quatorze) meses - 17/09/2021 à 17/11/2022
ModalidadE: ToMada dE PrEÇoS Nº 022/2021-cEl/SEVoP/PMM
Processo Nº:  11.099/2021-PMM
oBJeto: EXEcUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na 
aVENida TiradENTES, NÚclEo SÃo fÉliX, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 701.045,51 (setecentos e um mil, qua-
renta e cinco reais e cinquenta e um centavo). a partir do reinício dos ser-
viços será reprogramado o cronograma de execução, de acordo com saldo 
de dias restantes conforme se segue: ViGÊNcia da ordEM dE SErViÇo: 
10 (dez) meses - 20/09/2021 à 20/07/2022. ParaliSaÇÃo: 19/11/2021. 
Saldo dE diaS Para EXEcUTar: 19/11/2021 até 20/07/2022 - 244 (du-
zentos e quarenta e quatro) dias.
Empresa: dfraNco coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda
cNPJ: 07.506.424/0001-71.

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 731752

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente HoMoLoGa o resultado final do Processo n° 15.323/2021-
PMM - Pregão Eletrônico SrP Nº 049/2021-cEl/SEVoP/PMM. objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS, 

MoBiliárioS E UTENSÍlioS dE coZiNHa, dESTiNadoS a SUPrir aS 
dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E daS 
UNidadES ViNcUladaS. Empresas: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, 
cNPJ nº 01.580.769/0001- 99, itens 44 e 64, valor total r$ 77.190,00; T. 
S. fraNco JUNior coMErcio, cNPJ nº 02.219.339/0001-09, itens 09, 
10 e 61, valor total r$ 666.504,00; diSTriBUidora Vida lTda, cNPJ nº 
03.460.198/0001-84, item 32, valor total r$ 110.400,00; BElPara co-
MErcial lTda, cNPJ nº 05.903.157/0001-40, itens 15, 16, 45 e 55, valor 
total r$ 117.849,30; NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTicoS lTda, 
cNPJ nº 07.041.480/0001-88, itens 09, 17 e 68, valor total r$ 191.875,00; 
PoNTo iNfo coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ nº 
08.255.726/0001-87, item 29, valor total r$ 41.900,00; PoSiTiVa - co-
MErcio E SErViÇoS liciTaTÓrioS - EirEli, cNPJ nº 09.396.156/0001-
08, item 12, valor total r$ 47.120,00; aUGUSTU S iNforMaTica EirEli, 
cNPJ nº 10.433.143/0001-40, itens 11, 18, 33, 46, 51, 52, 57, 58, 62, 
63 e 65, valor total r$ 327.526,00; HErENio doS SaNToS coMErcio E 
iMPorTacao EirEli, cNPJ nº 12.283.935/0001-01, item 13, valor total 
r$ 38.880,00; W. r. dE oliVEira SErVicoS, iNdUSTria E coMErcio, 
cNPJ nº 16.550.802/0001-05, itens 36 e 39, valor total r$ 108.500,00; 
SilVa & oliVEira lTda, cNPJ nº 18.938.547/0001-06, itens 47, 48, 49, 
50, 53, 54, 56, 59, 60, 66, 67 e 69, valor total r$ 143.406,00; P G liMa 
coM EirEli, cNPJ nº 23.493.764/0001-61, itens 35 e 37, valor total r$ 
47.970,75; V G dE SoUSa fErrEira lTda, cNPJ nº 23.912.114/0001-
03, itens 01, 02, 19, 21, 23, 26, 30 e 31, valor total r$ 610.640,00; 
W&M coMErcio E SErVicoS EirEli, cNPJ nº 24.564.535/0001- 53, 
itens 05 e 24, valor total r$ 88.440,00; r B doS SaNToS coMErcial 
EirEli, cNPJ nº 29.831.760/0001- 22, itens 38, 40, 41 e 43, valor total 
93.580,00; dT officE - diSTriBUidor dE ElETroNicoS EirEli, cNPJ nº 
30.019.904/0001-20, itens 14, 27 e 28, valor total r$ 136.500,00; r.M. 
coSTa-SErVicoS E locacao EirEli, cNPJ nº 33.952.554/0001-48, itens 
03, 04, 06, 07, 22 e 25, valor total r$ 1.075.629,00; PolYMEdH. EirEli, 
cNPJ nº 63.848.345/0001-10, itens 34 e 42, valor total r$ 104.852,25.
Marabá/Pa, 11.01.2021, Marilza de oliveira Leite - secretária Muni-
cipal de educação.

eXtrato de atas de reGistro de PreÇos - arP
Processo n° 15.323/2021-PMM - Pregão eletrônico srP Nº 049/2021-
ceL/seVoP/PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENToS, MoBiliárioS E UTENSÍlioS dE coZiNHa, 
dESTiNadoS a SUPrir aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo - SEMEd E daS UNidadES ViNcUladaS. arP nº 078/2021-
cEl/SEVoP/PMM, Empresa: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, cNPJ nº 
01.580.769/0001- 99, itens 44 e 64, valor total registrado r$ 77.190,00; 
arP nº 079/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: T. S. fraNco JUNior co-
MErcio, cNPJ nº 02.219.339/0001-09, itens 09, 10 e 61, valor total re-
gistrado r$ 666.504,00; arP nº 080/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: 
diSTriBUidora Vida lTda, cNPJ nº 03.460.198/0001-84, item 32, valor 
total registrado r$ 110.400,00; arP nº 081/2021-cEl/SEVoP/PMM, Em-
presa: BElPara coMErcial lTda, cNPJ nº 05.903.157/0001-40, itens 
15, 16, 45 e 55, valor total registrado r$ 117.849,30; arP nº 082/2021-
cEl/SEVoP/PMM, Empresa: NEo BrS coMErcio dE ElETrodoMESTi-
coS lTda, cNPJ nº 07.041.480/0001-88, itens 09, 17 e 68, valor total 
registrado r$ 191.875,00; arP nº 083/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: 
PoNTo iNfo coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ nº 
08.255.726/0001-87, item 29, valor total registrado r$ 41.900,00; arP 
nº 084/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: PoSiTiVa - coMErcio E SEr-
ViÇoS liciTaTÓrioS - EirEli, cNPJ nº 09.396.156/0001-08, item 12, 
valor total registrado r$ 47.120,00; arP nº 085/2021-cEl/SEVoP/PMM, 
Empresa: aUGUSTU S iNforMaTica EirEli, cNPJ nº 10.433.143/0001-
40, itens 11, 18, 33, 46, 51, 52, 57, 58, 62, 63 e 65, valor total re-
gistrado r$ 327.526,00; arP nº 086/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empre-
sa: HErENio doS SaNToS coMErcio E iMPorTacao EirEli, cNPJ nº 
12.283.935/0001-01, item 13, valor total registrado r$ 38.880,00; arP 
nº 087/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: W. r. dE oliVEira SErVicoS, 
iNdUSTria E coMErcio, cNPJ nº 16.550.802/0001-05, itens 36 e 39, 
valor total registrado r$ 108.500,00; arP nº 088/2021-cEl/SEVoP/PMM, 
Empresa: SilVa & oliVEira lTda, cNPJ nº 18.938.547/0001-06, itens 
47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 59, 60, 66, 67 e 69, valor total registrado 
r$ 143.406,00; arP nº 089/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: P G liMa 
coM EirEli, cNPJ nº 23.493.764/0001-61, itens 35 e 37, valor total re-
gistrado r$ 47.970,75; arP nº 090/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: V 
G dE SoUSa fErrEira lTda, cNPJ nº 23.912.114/0001-03, itens 01, 
02, 19, 21, 23, 26, 30 e 31, valor total registrado r$ 610.640,00; arP 
nº 091/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: W&M coMErcio E SErVicoS 
EirEli, cNPJ nº 24.564.535/0001- 53, itens 05 e 24, valor total regis-
trado r$ 88.440,00; arP nº 092/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: r B 
doS SaNToS coMErcial EirEli, cNPJ nº 29.831.760/0001- 22, itens 
38, 40, 41 e 43, valor total registrado 93.580,00; arP nº 093/2021-cEl/
SEVoP/PMM, Empresa: dT officE - diSTriBUidor dE ElETroNicoS 
EirEli, cNPJ nº 30.019.904/0001-20, itens 14, 27 e 28, valor total re-
gistrado r$ 136.500,00; arP nº 094/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: 
r.M. coSTa-SErVicoS E locacao EirEli, cNPJ nº 33.952.554/0001-
48, itens 03, 04, 06, 07, 22 e 25, valor total registrado r$ 1.075.629,00; 
arP nº 095/2021-cEl/SEVoP/PMM, Empresa: PolYMEdH. EirEli, cNPJ nº 
63.848.345/0001-10, itens 34 e 42, valor total registrado r$ 104.852,25. 
Órgão Gerenciador das atas: Secretaria Municipal de Educação. Vigência 
das atas: 12 meses. assinatura das atas: 19.11.2021. Marilza de olivei-
ra Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 731753
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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 con-
trato Nº 09/2017-SEaSPac/PMM, do ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 
1644/2017-SEaSP, autuado na modalidade diSPENSa dE liciTaÇÃo, ob-
jeto: locaÇÃo dE iMÓVEl dESTiNado ao fUNcioNaMENTo do Bol-
Sa faMÍlia; ProPriETário: raiMUNdo afoNSo doS SaNToS, inscri-
ta no cNPJ: 141.222.002-53 onde se lê: Vigência 18/12/2021 leia-se: 
31/12/2021, Nadjalúcia oliveira lima, Secretaria Municipal de assistência 
Social.

Protocolo: 731759

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 1° termo aditivo ao con-
trato Nº 259/2020-SEaSPac/PMM, do ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 
9.639/2020-SEaSP, autuado na modalidade diSPENSa dE liciTaÇÃo n° 
017/2020, objeto: locaÇÃo do iMÓVEl UrBaNo dESTiNado ao fUN-
cioNaMENTo do aNEXo do ESPaÇo dE acolHiMENTo ProViSÓrio 
Para PESSoaS adUlTaS EM SiTUaÇÃo dE rUa; EMPrESa: a.K.c SaNTiS 
iMoBiliária, inscrita no cNPJ: 23.097.836/0001-51 onde se lê: Vigência 
17/12/2021 leia-se: 31/12/2021, Nadjalúcia oliveira Lima, secretaria 
Municipal de assistência social.

Protocolo: 731760

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 016/2021-seMed/PMM  

Processo Licitatório nº. 2.199/2020 - PMM, Modalidade Pregão Ele-
trônico n° 025/2020 - cPl/PMM. objeto do contrato original: SErViÇoS 
dE iNSTalaÇÃo E dESiNSTalaÇÃo dE ar coNdicioNadoS TiPo SPliT, 
dESTiNadoS a SUPrir ÀS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo - SEMEd E UNidadES ViNcUladaS. objeto do aditivo: aditi-
var o valor do coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 016/2021-SEMEd/PMM, em 
aproximadamente 24,465894%, correspondente ao valor de r$ 19.010,00 
(dezenove mil, e dez reais), tornando o valor total acumulado do contrato 
em r$ 96.710,00 (noventa e seis mil, setecentos e dez reais). contratada: 
S & a iMPacTUS coNSTrUÇÃo dE EdifÍcioS, SolUÇÕES E SErViÇoSS 
EirEli. cNPJ: 05.423.002/0001-07. assinatura: 19/11/2021. Marilza de 
oliveira Leite - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 731755

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 128/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 21.587/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por lote. data 
do certame: 07/12/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PNEUS, ProTETo-
rES E cÂMEraS dE ar, Para UTiliZaÇÃo Na froTa dE VEÍcUloS do 
SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá - SSaM Íntegra do 
Edital no site do Portal da Transparência da Prefeitura de Marabá https://
www.governotransparente.com.br/44669490, mural de licitações no site 
do TcM/Pa https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e na sala da 
comissão Permanente de licitação cPl/PMM, localizada no edifício Ernesto 
frota, avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04, Bairro Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará, subsolo da agência do Banco do Brasil, no 
horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, ou pelo 
e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Telefone da cPl/PMM: (94) 3322-
1646. Marabá (Pa), 22/11/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 731756

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de coNtrato: ParaLisaÇÃo
Por ordem desta administração fica determinada a paralisação na execução 
dos serviços a partir da data de 19/11/2021, devido ao intenso período de 
chuvas, que impossibilita a continuidade das atividades de campo. Neste 
período, a elevação do nível dos rios impossibilita a realização das etapas 
de obra do item 7 - rEcUPEraÇÃo dE ESTrUTUraS dE coNcrETo, devi-
do as especificidades dos serviços.
coNtrato adMNistratiVo Nº 042/2021/seVoP/PMM
daTa da aSSiNaTUra: 22/02/2021
ViGÊNcia coNTraTUal: 16 (dezesseis) meses - 22/02/2021 à 22/06/2022
ModalidadE: ToMada dE PrEÇoS Nº 042/2021-cEl/SEVoP/PMM
Processo Nº:  12.372/2020-PMM
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE rEViTaliZaÇÃo do PoNTo TUrÍSTico dE MaraBá - 
orla SEBaSTiÃo MiraNda, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 972.902,26 (novecentos e setenta e dois 
mil, novecentos e dois reais e vinte e seis centavos).
1º T.a.c - TErMo adiTiVo ao coNTraTo - SErViÇoS
Valor adEQUado do coNTraTo: r$ 1.137.413,80 (um milhão, cento e 
trinta e sete mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos)
a partir do reinício dos serviços será reprogramado o cronograma de 

execução, de acordo com saldo de dias restantes conforme se segue: 
ViGÊNcia da ordEM dE SErViÇo: 12 (doze) meses - 25/02/2021 à 
25/02/2022. ParaliSaÇÃo: 19/11/2021. Saldo dE diaS Para EXEcU-
Tar: 19/11/2021 até 25/02/2022 - 99 (noventa e nove) dias.
Empresa: forMENTiNi E MoTa SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo E ENGENHa-
ria lTda cNPJ: 14.254.641/0001-87

Fábio cardoso Moreira
Secretário Municipal de Viação e obras Públicas

Protocolo: 731757

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 057/2021

Tipo menor preço, com abertura no dia 06 de dezembro de 2021 às 09hs 
contratação de empresa para aquisição de um veículo utilitário popular 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, cultura e 
Turismo do Município de Medicilândia, de acordo com o convênio 003/2021 
- SELL - Processo Nº 2021/816793, firmado entre o município e a Secre-
taria de Estado de Esporte e lazer, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos disponível em: Portal da Transparência da Pre-
feitura de Medicilândia/Pa (http:// www.medicilandia.pa.gov.br); no Portal 
dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br) e www.portaldecompras-
publicas.com.br. informações e-mail: setor.licitacaopmm@gmail.com.

oZiMar MartiNs PaLHeta
Pregoeiro

Protocolo: 731762

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 59/2021-srP 
objeto: registro de Preço Para aquisição de Veículo Utilitário, Zero Qui-
lometro, Tipo Pick-Up, 4x4, com Potência Mínima de 190cv, ano 2021, 
Modelo 2022, destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa.Tipo: Menor preço por item. 
data da abertura: 06/12/2021 ás 08h00minmin. local: o pregão eletrô-
nico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - BolSa Nacio-
Nal dE coMPraS, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos 
encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza 
Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 731766

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato do QUarto terMo de aditiVo de coNtrato

terMo de aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato oriGeM N° 107/2020-FMe

oriGEM do coNTraTo: ToMada dE PrEÇoS 08/2019-02.
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTado: E S do NaSciMENTo coNSTrUTora E SErViÇoS - ME, 
cNPJ: 27.026.281/0001-08, aditivo de prorrogação de prazo.
Valor coNTraTo: r$ 1.413.870,51 (um milhão, quatrocentos e treze mil, 
oitocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos).
TÉrMiNo dE ViGÊNcia: 14 de novembro de 2021.
NoVo TErMiNo dE ViGÊNcia: 14 de novembro 2022
oBJETo: SElEÇÃo E coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No 
raMo PErNiTENTE Para coNSTrUÇÃo dE UMa crEcHE PadrÃo fNdE 
- PrÓ-iNfÂNcia TiPo “B” EScola MUNiciPal dE ENSiNo iNfaNTil EdU-
arda MoNTEiro.

Pacajá/Pa, 14 de novembro de 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa

Secretário Municipal
Protocolo: 731775

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº 030/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 030/2021
oriGeM PreGÃo eLetroNico 054/2021

oBJeto: a presente licitação tem como objeto o registro de preços visan-
do à futura e eventual contratação de empresas para aquisição de tintas e 
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materiais de pintura destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura 
Municipal de Pacajá e Suas Secretarias. 
eMPresas VeNcedora:
01- ceNtro eLetrico Ltda - 30.590.099/0001-90 Subtotal contrata-
do: r$ 262.275,20 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e 
cinco reais e vinte centavos).
02- d e Macedo PoNtes eireLi - 40.284.701/0001-14 Subtotal con-
tratado: r$ 414.596,05 (Quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e noven-
ta e seis reais e cinco centavos).

Pacajá/Pa, 19 de novembro 2021.
aNdre rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 731779

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-026FMas

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Mu-
nicipal de Pau d’arco, por intermédio do Setor de licitação, torna público 
que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico tipo menor 
preço por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTU-
aiS coNTraÇÕES dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE GÊNEroS ali-
MENTÍcioS Para a coMPoSiÇÃo dE cESTaS BáSicaS Para aTENdErEM 
coNforME a NEcESSidadE da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊN-
cia Social dE PaU d’arco - Pa. data e horário do recebimento das pro-
postas: até às 09:00 horas do dia 07/12/2021. data e horário do início da 
disputa: 09:01 horas do dia 07/12/2021. de acordo com o que determina a 
legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação 
e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras 
Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura 
na Url https://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das 
licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação 
deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 23 de NoVEMBro de 2021.
VaLdeJaNio saNtos siLVa

Pregoeiro
Portaria nº 210/2021-GPM/Pd

Protocolo: 731782
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

editaL de toMada 
de PreÇos Nº 0002/2021

assunto: Licitação na modalidade tomada de Preços nº 0002/2021, 
do tipo menor preço global, para atender o objeto do coNVÊNio Nº 
015/2021 - SETraN-Município. objeto: construção de 37 bueiros celu-
lares, na zona rural do Município. local da abertura: Sala da cPl, rua 
Nossa Senhora Santana, s/n, centro, Sede do Município. data da abertura: 
03/12/2021. Horário: 10h:00min. informações: Sala da cPl, de 8h:00min 
às 12h:00min e das 14h:00min às 17h:00min de segunda-feira a sexta-
feira ou licitacoes.convenios.smbpa@gmail.com.

Santa Maria das Barreiras-Pa, 10 de outubro de 2021.
Jucivaldo Barbosa da silva

Presidente da cPl
Protocolo: 731784

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
abertura do Pregão Eletrônico nº 034/2021, registro de Preço Para futura 
e Eventual aquisição de Kits de Enxoval, Visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de assistência Social do Municipio de Santa Maria 

do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será em 03 de dezembro de 2021 por meio do endereço eletrônico www.
comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, às 14:00hs. Edital e ane-
xos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal TcM/Pa, 
Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs 
às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva - 
Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
abertura do Pregão Eletrônico nº 038/2021, aquisição de Tubos de concre-
to armado e Blocos Vazados de Tamanhos diversos objetivando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de obras, Urbanismo e Saneamento 
de Santa Maria do Pará. a Sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será em 03 de dezembro de 2021 por meio do endereço eletrô-
nico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, às 11:00hs. Edi-
tal e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, Portal 
TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 
08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da 
silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a 
abertura do Pregão Eletrônico nº 042/2021, registro de Preço Para fu-
tura e Eventual aquisição de ambulâncias Simples remoção do tipo a, 
objetivando atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde do 
Município de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento de propos-
tas, análise e julgamento será em 03 de dezembro de 2021 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, 
às 08:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980531, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das lici-
tações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleber-
son Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de licitação Pregão eletrônico 040/2021, circulada no d.o.U seção 
3 Pág. 305, sexta-feira, 19 de novembro; doE/Pa. Pág. 161 ,sexta-feira, 
19 de novembro e diário do Pará Pág. B8, sexta-feira, 19 de novembro, 
cujo objeto: contratação de Empresa Para Execução de Serviços comuns 
de Engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamen-
tos necessários à reforma, adequação, Manutenção, reparos das Escolas 
do Município de Santa Maria do Pará/Pa. oNdE SE lÊ:a Sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será em 30 de Novembro de 
2021por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 
UaSG: 980531, às 09:00hs. lEia-SE: a Sessão de recebimento de propos-
tas, análise e julgamento será em 01 de dezembro de 2021 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, 
às 09:00hs. carlos cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

eXtratos de reGistros de PreÇos
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o 
extrato da ata de registro de Preço 019/2021, oriunda do Pregão Eletrô-
nico nº 030/2021, para: registro de Preço Para futura e Eventual aquisi-
ção de cestas Básicas objetivando atender as necessidades da Secreta-
ria Municipal de assistência Social do Município de Santa Maria do Pará/
Pa. Vencedora: ahcor comercio de Produtos odontologicos.ltda  cNPJ: 
37.556.213/0001-04. Valor r$677.700,00 (seiscentos e setenta e sete 
mil e setecentos reais). Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022. aila Bianca 
Lima silva - secretária de assistência social de santa Maria do Pará
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público o 
extrato da ata de registro de Preço 020/2021, oriunda do Pregão Eletrô-
nico nº 033/2021, registro de Preço Para futura e Eventual contratação 
de Empresa Para recuperação de Vias Urbanas com recapeamento e Ta-
pa-Buraco com Massa asfáltica, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. Vencedora: Pavitex Servi-
ços de Pavimentação E comercio Eireli. cNPJ: 22.360.618/0001-03. Valor 
r$4.645.905,48 (quatro milhões seiscentos e quarenta e cinco mil nove-
centos e cinco reais e quarenta e oito centavos). Vigência: 18/11/2021 a 
18/11/2022. alcir costa da silva  Prefeito Municipal de santa Maria 
do Pará.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 

de PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2021 
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de cestas Bá-
sicas objetivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de as-
sistência Social do Município de Santa Maria do Pará/Pa. contratada: ah-
cor comercio de Produtos odontologicos, - ltda cnpj: 37.556.213/0001-
04 - contrato: 20210341 / Valor Total: r$ 203.310,00 (duzentos e três 
mil, trezentos e dez reais). data de assinatura: 18 de novembro de 2021. 
aila Bianca Lima silva - secretária Municipal de assistência social.

oriGeM: reGistro de PreÇo oriGiNÁrio 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021. 

objeto: registro de Preço Para futura E Eventual contratação de Empre-
sa 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. contratada: Pavitex Serviços de 
Pavimentação E comercio Eireli, - ltda cNPJ: 37.556.213/0001-04 - coN-
TraTo: 20210341 / Valor ToTal: r$ 4.645.905,48 (Quatro milhões seis-
centos e quarenta e cinco mil novecentos e cinco reais e quarenta e oito 
centavos). data de assinatura: 22 de novembro de 2021. alcir costa da 
silva - Prefeito

Protocolo: 731787
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 143/2021-seMed

a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, decre-
to nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021. rESolVE: art. 1º - designar os 
servidores para atuar como fiscais dos contratos celebrados entre a Secretaria 
Municipal de Educação e as Empresas que possuem o objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa HaBiliTada Para coNSTrUÇÃo, rEforMa E aMPliaÇÃo dE 
EScolaS da rEGiÃo dE VárZEa EM SaNTarÉM-Pa, conforme suas atri-
buições imediatas: laUro SErGio coSTa SilVa - Eng. ° civil 10762-d/Pa 
- assessor Técnico de Engenharia i - NTE; SilVia raQUEl dE o. PiMENTEl 
- crEa: 14096-d/Pa - Núcleo de Engenharia da SEMEd.

Protocolo: 731810

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021 - seMsa 
objeto: aquisição de Marmitex, Para atender as necessidades do caps -ad, 
Divisa, Engenharia e NAPS (COVID-19), conforme especificações constan-
tes no Edital: 23/11/2021 a partir das 09h no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. início de 
entrega das propostas: 23/11/2021 a partir das 9h no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 06/12/2021 às 9h no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa Ben-
tes - Pregoeiro da PMs

Protocolo: 731812

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 005/2021

objeto: contratação de empresa habilitada para construção, reforma e am-
pliação de escolas da região de várzea em Santarém-Pa. data de abertura: 
28 de dezembro de 2021, às 09h00, no Espaço Utilizado pela agricultura 
familiar na SEMEd, localizada na av. anysio chaves, n.º 712 - aeroporto 
Velho. o edital poderá ser obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br.

Santarém-Pa, 22 de novembro de 2021.
aldoêmia regis corrêa

Presidente da cPl
Protocolo: 731794

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021-seMiNFra

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PUBlicaÇÃo dE 
MaTÉriaS oficiaiS dE aToS da adMiNiSTraÇÃo PÚBlica, aTENdEN-
do TodaS aS NEcESSidadES da SEMiNfra. Edital: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 07/12/2021 às 9h00 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está 
disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br.

Santarém (Pa), 23 de Novembro de 2021.
aNa FLÁVia LoPes Ferreira
Pregoeira Municipal/SEMiNfra

Protocolo: 731792

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
retiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público a retificação 
da publicação do Pregão Eletrônico nº 060/2021, circulada em 22/11/2021 no 
d.o.U seção 3 pág. 319, doE/Pa pág. 126 e diário do Pará pág. B8, como 
segue: oNdE SE lÊ: data de abertura: 02/12/2021 às 08:00 horas. lEia-SE: 
03/12/2021 às 14:00 horas, permanecendo inalteradas as demais informa-
ções. eduardo sampaio Gomes Leite - Prefeito Municipal.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇos nº 2/2021-004 

objeto: contratação de empresa para a execução dos serviços de constru-
ção da Escola Municipal de Ensino fundamental raimunda de oliveira Ma-
chado do município de São Miguel do Guamá/Pa. Vencedor: Transterra lo-
gística e Empreendimentos ltda, com o valor total de r$ 1.655.510,74(um 
milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e setenta 
e quatro centavos). conforme mapa comparativo anexado aos autos. Ho-
mologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93. cristiana Grimouth 
taveira - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 731848

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtratos de coNtratos 

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-001 
Vigência dos contratos: de 25 de outubro a 31 de dezembro de 2021. 
data da assinatura: 25 de outubro de 2021. objeto: aquisição de Gê-
neros alimentícios destinados ao atendimento da alimentação Escolar da 
rede Municipal de Ensino infantil, Médio, fundamental, EJa e atendimento 
Educacional Especializado das Zonas rural e Urbana do Município de São 
Sebastião da Boa Vista/Pa. coNTraTo Nº 2510001-2021. contratante: 
fundo Municipal de Educação de São Sebastião da Boa Vista, cNPJ nº 
13.304.304/0001-94. contratado: Bom Bons e descartáveis Eireli, cNPJ Nº 
01.580.769/0001-99. Valor: r$ 67.519,87 (sessenta e sete mil quinhentos 
e dezenove mil reais e oitenta e sete centavos). coNTraTo Nº 2510002-
2021. contratante: fundo Municipal de Educação de São Sebastião da Boa 
Vista, cNPJ nº 13.304.304/0001-94. contratado: Maria francinete Tapajos 
Eireli, cNPJ Nº 34.741.666/0001-12. Valor: r$ 111.955,92 (cento e onze 
mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Protocolo: 731850

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso
o Município de tomé açu, torna sem efeito a publicação de revogação 
do ato convocatório, referente ao Processo licitatório do tipo concorrência 
nº 3/2021-191001, no Diário Oficial, no dia 19 de Novembro de 2021, 
edição 34.770, pag. 162. Portanto, fica mantido a data de abertura do pro-
cesso licitatório, supracitado, no dia 26 de Novembro de 2021 as 14:00h.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
Prefeito em exercício

Protocolo: 731851

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-00005-srP 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social; coNTra-
To nº: 20219190; coNTraTada: N r da SilVa EirEli; Valor ToTal: r$ 
13.039,20 (Treze Mil e Trinta e Nove reais e Vinte centavos); coNTraTo 
nº: 20219191; coNTraTada: VarGaS & cia lTda; Valor ToTal: r$ 
8.752,00 (oito Mil e Setecentos e cinquenta e dois reais); coNTraTo nº: 
20219192; coNTraTada: E S dE aNdradE EirEli; Valor ToTal: r$ 
20.317,00 (Vinte Mil e Trezentos e dezessete reais); oBJETo: Prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, compreen-
dendo os serviços mecânicos de reparação de bomba injetora, reparação 
de injeção eletrônica, para atender a demanda do fundo Municipal de as-
sistência Social;. ViGÊNcia: 18/11/2021 à 31/12/2021.

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-00006-srP
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social; coN-
TraTo nº: 20219193; coNTraTada: criSTiEllE MUNiZ dE Sa; Valor 
ToTal: r$ 76.343,55 (setenta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Três 
reais e cinquenta e cinco centavos); oBJETo: aquisição de gêneros ali-
mentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza para suprir a de-
manda do fundo Municipal de assistência Social; ViGÊNcia: 18/11/2021 
à 31/12/2021.

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-00027-srP 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social; coNTra-
To nº: 20219194; coNTraTada: criSTiEllE MUNiZ dE Sa; Valor To-
Tal: r$ 60.522,73 (Sessenta Mil Quinhentos e Vinte e dois reais e Setenta 
e Três centavos); oBJETo: aquisição de material de expediente para su-
prir as necessidades do fundo Municipal de assistência Social; ViGÊNcia: 
18/11/2021 à 31/12/2021.

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-00020-srP 
coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; coNTraTo nº: 
20219195; coNTraTada: BarroS E rocHa lTda; Valor ToTal: r$ 
72.355,06 (Setenta e dois Mil Trezentos e cinquenta e cinco reais e Seis 
centavos); oBJETo: objeto aquisição de material de construção, para aten-
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der o fundo Municipal de Educação; ViGÊNcia: 18/11/2021 à 31/12/2021
oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2021-00034-SrP; coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social; coNTraTo nº: 20219196; coN-
TraTada: ValTEMir PErEira araÚJo & cia lTda-ME; Valor ToTal: r$ 
48.210,00 (Quarenta e oito Mil duzentos e dez reais); oBJETo: aquisição 
de gêneros alimentícios para suprir a demanda do fundo Municipal de as-
sistência Social; ViGÊNcia: 18/11/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 731858
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos 005/2021

a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais 
a ela conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 
8.666/1993 em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 
033/2005 e art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021 e consi-
derando o julgamento da cPl, considerando o recurso interposto, resolvo: 
adJUdicar e HoMoLoGar, em favor das empresas: construtora Norte 
alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64, para lote 01: reforma e 
ampliação da escola na localidade de Juçaral (fernando Guilhon), no valor: 
r$ 746.715,56; para lote 03: reforma e ampliação da escola na localidade 
de carrapatinho (francisca de deus), no valor: r$ 671.142,19; para lote 
04: reforma e ampliação da escola na localidade de Vila cardoso (dona 
rosa cavalcante), no valor: 658.815,46 e para lote 05: reforma e amplia-
ção da escola na localidade de Vila Nova Mariana (João alves da cunha), 
no valor: 297.477,98; Projetar Edificação e Pavimentação Eireli-Me, CNPJ: 
21.506.432/0001-49, para lote 02: reforma e ampliação da escola na 
localidade de Piquiateua (Mestre José ribeiro), no valor: r$ 736.066,74. 
Perfazendo o valor global de r$ 3.110.217,93.

eXtrato de coNtratos
toMada de PreÇos 005/2021 

objeto: lote 01: reforma e ampliação da escola na localidade de Juçaral 
(fernando Guilhon). contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimen-
to da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu 
- fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: construtora Norte 
alfa Eireli - Epp, cNPJ Nº 17.199.057/0001-64. contrato n° 446/2021/
cPl. Valor: r$ 746.715,56 (Setecentos e Quarenta e Seis Mil, Setecen-
tos e Quinze reais e cinquenta e Seis centavos). Vigência: 22/11/2021 a 
21/05/2022.

toMada de PreÇos 005/2021 
objeto: lote 02: reforma e ampliação da escola na localidade de Piquia-
teua (Mestre José ribeiro). contratante: fundo de Manutenção e desen-
volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educa-
ção de Viseu - fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: Pro-
jetar Edificação e Pavimentação Eireli-Me, CNPJ Nº 21.506.432/0001-49. 
contrato n° 447/2021/cPl. Valor: r$ 736.066,74 (Setecentos e Trinta e 
Seis Mil, Sessenta e Seis reais e Setenta e Quatro centavos). Vigência: 
22/11/2021 a 21/05/2022.

toMada de PreÇos 005/2021 
objeto lote 03: reforma e ampliação da escola na localidade de carrapa-
tinho (francisca de deus). contratante: fundo de Manutenção e desenvol-
vimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
de Viseu - fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: constru-
tora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ Nº 17.199.057/0001-64. contrato n° 
448/2021/cPl. Valor: r$ 671.142,19 (Seiscentos e Setenta e Um Mil, cen-
to e Quarenta e dois reais e dezenove centavos). Vigência: 22/11/2021 
a 21/05/2022.

toMada de PreÇos 005/2021 
objeto lote 04: reforma e ampliação da escola na localidade de Vila 
cardoso (dona rosa cavalcante). contratante: fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação de Viseu - fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: 
construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ Nº 17.199.057/0001-64. con-
trato n° 449/2021/cPl. Valor: r$ 658.815,46 (Setecentos e cinquenta e 
oito Mil, oitocentos e Quinze reais e Quarenta e Seis centavos). Vigência: 
22/11/2021 a 21/05/2022.

toMada de PreÇos 005/2021 
objeto lote 05: reforma e ampliação da escola na localidade de Vila Nova 
Mariana (João alves da cunha). contratante: fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação de Viseu - fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: 
construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ Nº 17.199.057/0001-64. contrato 
n° 450/2021/cPl. Valor: r$ 297.477,98 (duzentos e Noventa e Sete Mil, 
Quatrocentos e Setenta e Sete reais e Noventa e oito centavos). Vigência: 
22/11/2021 a 21/05/2022.

Protocolo: 731860

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 442/2021

PreGÃo eLetrÔNico N° 025/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 025/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a Prestação de serviços em locação de Veículos para aten-

der as necessidades da Prefeitura, Secretaria municipal de Saúde e Secre-
taria municipal de Educação, do item cancelado do Pregão Eletrônico n° 
005/2021. declarando Vencedor à empresa: J M locaÇÃo dE VEicUloS 
lTda cNPJ n°: 24.361.322/0001-24 Valor Global r$ 230.400,00 (duzentos 
e Trinta Mil e Quatrocentos reais). assinatura: 18 de novembro de 2021. 
Vigência: 12 meses.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 432/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de desportos, Turismo e lazer, Secretaria 
Municipal de assistência Social e Secretaria Municipal de Educação do Mu-
nicípio de Viseu. declarando Vencedores às empresas: i. f. fariaS co-
MErcio EUrEli - ME cNPJ n°: 83.380.774/0001-72. Valor r$ 446.149,82. 
aSTor STaUdT coMErcio dE ProdUToS EdUcaTiVoS EirEli - EPP cNPJ 
n°: 91.824.383/0001-78. Valor r$ 325.722,00. TEcBol lTda - EPP cNPJ 
n°: 27.183.604/0001-77. Valor r$ 53.728,00. Valor Global desta aTa-SrP 
é r$ 825.599,82 (oitocentos e Vinte e cinco Mil, Quinhentos e Noventa e 
Nove reais e oitenta e dois centavos). assinatura: 18 de novembro de 
2021. Vigência: 12 meses.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 420/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 036/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 036/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a Prestação de Serviços de organização de Eventos, a 
fim de atender as necessidades da Prefeitura municipal de Viseu, através 
da Secretaria Municipal de cultura. declarando Vencedores às empresas: 
BraSHoW ProMoÇÕES E EVENToS lTda, cNPJ N°: 03.665.540/0001-82. 
Valor r$ 907.640,00.  JEffErSoM ESTrUTUraS Para EVENToS EirEli, 
cNPJ N°: 03.746.510/0001-09.  Valor r$ 76.800,00. com valor global des-
ta aTa-SrP r$ 984.440,00 (Novecentos e oitenta e Quatro Mil, Quatro-
centos e Quarenta reais). assinatura: 01 de novembro de 2021. Vigência: 
12 meses.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 423/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 037/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 037/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de desportos, Turismo e lazer, Secretaria 
Municipal de assistência Social e Secretaria Municipal de Educação do Mu-
nicípio de Viseu. declarando Vencedores às empresas: aSTor STaUdT co-
MÉrcio dE ProdUToS EdUcaTiVo EirEli, cNPJ N°: 91.824.383/0001-
78. Valor r$ 83.223,10.  flaSH PrESTaÇÃo dE SErViÇoS EirEli, cNPJ 
N°: 19.458.719/0002-80. Valor r$ 486.944,98. com valor total r$ 
570.168,08 (Quinhentos e Setenta Mil cento e Sessenta e oito reais e 
oito centavos). assinatura: 18 de novembro de 2021. Vigência: 12 meses.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 418/2021
PreGÃo eLetrÔNico N° 039/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 039/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a aquisição de cilindros para Gás oxigênio Medicinal e 
aquisição de recargas de oxigênio Medicinal, para atender a Secretaria 
municipal de Saúde, do município de Viseu/Pa. declarando Vencedor à em-
presa: J SoUSa & S lUZ coMErcio dE GaSES iNdUSTriaiS lTda cNPJ 
N°: 03.230.897/0001-38 Valor de r$ 232.200,00 (duzentos e Trinta e dois 
Mil e duzentos reais). assinatura: 01 de novembro de 2021. Vigência: 12 
meses.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 025/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 025/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a Prestação de serviços em locação de Veículos para atender 
as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de administração, do 
item cancelado do Pregão Eletrônico n° 005/2021. Termo de contrato nº 
443/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de administração, cNPJ 
Nº 04.873.618/0001-17. contratado: J M locação de Veículos ltda. cNPJ 
n°: 24.361.322/0001-24. Valor r$ 7.680,00. Valor anual r$ 92.160,00 
Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 025/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 025/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a Prestação de serviços em locação de Veículos para 
atender as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de Educa-
ção/fundo Municipal de Educação, do item cancelado do Pregão Eletrô-
nico n° 005/2021. Termo de contrato nº 444/2021/cPl, contratante: 
Secretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, cNPJ Nº 
21.036.567/0001-98. contratado: J M locação de Veículos ltda. cNPJ n°: 
24.361.322/0001-24. Valor r$ 3.8400,00. Valor anual r$ 46.080,00 Vi-
gência: 18/11/2021 a 18/11/2022

PreGÃo eLetrÔNico N° 025/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 025/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a Prestação de serviços em locação de Veículos para aten-
der as necessidades da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde/fundo 
Municipal de Saúde, do item cancelado do Pregão Eletrônico n° 005/2021. 
Termo de contrato nº 445/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde, cNPJ Nº 11.984.819/0001-57. contratado: J M locação de Veícu-
los ltda. cNPJ n°: 24.361.322/0001-24. Valor r$ 7.680,00. Valor anual r$ 
92.160,00 Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.
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eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de desportos, Turismo e lazer do 
Município de Viseu. Termo de contrato nº 433/2021/cPl, contratante: Se-
cretaria Municipal de administração, cNPJ Nº 04.873.618/0001-17. con-
tratado: i. f. farias comercio Eireli cNPJ n°: 83.380.774/0001-12. Valor 
r$ 128.415,20. Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Viseu. 
Termo de contrato nº 434/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
Educação, cNPJ Nº 21.036.567/0001-98. contratado: i. f. farias comer-
cio Eireli cNPJ n°: 83.380.774/0001-12. Valor r$ 235.006,28. Vigência: 
18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de desportos, Turismo e lazer, Secretaria 
Municipal de assistência Social e Secretaria Municipal de assistência Social 
do Município de Viseu. Termo de contrato nº 435/2021/cPl, contratante: 
Secretaria Municipal de assistência Social cNPJ Nº 18.200.226/0001-00. 
contratado: i. f. farias comercio Eireli cNPJ n°: 83.380.774/0001-12. Va-
lor r$ 128.415,20. Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de desportos, Turismo e lazer do 
Município de Viseu. Termo de contrato nº 436/2021/cPl, contratante: 
Secretaria Municipal de administração, cNPJ Nº 04.873.618/0001-17. 
contratado: astor Staudt comércio de Produtos Educativos Eireli cNPJ 
n°: 91.824.383/0001-78. Valor r$ 191.040,00. Vigência: 18/11/2021 a 
18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Viseu. 
Termo de contrato nº 437/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal 
de Educação, cNPJ Nº 21.036.567/0001-98. contratado: astor Staudt co-
mércio de Produtos Educativos Eireli cNPJ n°: 91.824.383/0001-78. Valor 
r$ 67.497,00. Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de desportos, Turismo e lazer, Secretaria 
Municipal de assistência Social e Secretaria Municipal de assistência Social 
do Município de Viseu. Termo de contrato nº 438/2021/cPl, contratante: 
Secretaria Municipal de assistência Social cNPJ Nº 18.200.226/0001-00. 
contratado: astor Staudt comércio de Produtos Educativos Eireli cNPJ 
n°: 91.824.383/0001-78. Valor r$ 67.185,00. Vigência: 18/11/2021 a 
18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de desportos, Turismo e lazer do Município 
de Viseu. Termo de contrato nº 439/2021/cPl, contratante: Secretaria 
Municipal de administração, cNPJ Nº 04.873.618/0001-17. contratado: 
Tecbol ldta cNPJ n°: 27.183.604/0001-77. Valor r$ 35.352,00. Vigência: 
18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Viseu. 
Termo de contrato nº 440/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de 
Educação, cNPJ Nº 21.036.567/0001-98. contratado: Tecbol ldta cNPJ 
n°: 27.183.604/0001-77. Valor r$ 9.891,00. Vigência: 18/11/2021 a 
18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 035/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 035/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material esportivo, visando atender as neces-
sidades da secretaria Municipal de desportos, Turismo e lazer, Secretaria 
Municipal de assistência Social e Secretaria Municipal de assistência Social 
do Município de Viseu. Termo de contrato nº 441/2021/cPl, contratante: 
Secretaria Municipal de assistência Social cNPJ Nº 18.200.226/0001-00. 
contratado: Tecbol ldta cNPJ n°: 27.183.604/0001-77. Valor r$ 8.485,00. 
Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 036/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 036/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de 
Preços que objetiva a para a Prestação de Serviços de organização de 
Eventos, a fim de atender as necessidades da Prefeitura municipal de Vi-
seu, através da Secretaria Municipal de cultura. Termo de contrato nº 

421/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de administração, cNPJ 
Nº 04.873.618/0001-17. contratado: Brashow Promoções e Eventos ltda, 
cNPJ N°: 03.665.540/0001-82. Valor r$ 907.640,00. Vigência: 01/11/2021 
a 01/11/2022. Termo de contrato nº 422/2021/cPl, contratante: Secreta-
ria Municipal de administração, cNPJ Nº 04.873.618/0001-17. contratado: 
Jeffersom Estruturas Para Eventos Eireli, CNPJ N°: 03.746.510/0001-09. 
Valor r$ 76.800,00. Vigência: 01/11/2021 a 01/11/2022.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 037/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 037/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material didático, para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação do Município de Viseu. Termo de 
contrato nº 424/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção, cNPJ Nº 21.036.567/0001-98. contratado: flash Prestação de Ser-
viços Eireli, cNPJ N°: 19.458.719/0002-80. Valor r$ 91.582,58. Vigência: 
18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 037/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 037/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Pre-
ços que objetiva a aquisição de material didático, para atender as neces-
sidades do fundo de Manutenção de Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação de Viseu (FUNDEB-VISEU). Termo de Contrato 
nº 425/2021/cPl, contratante: fundo de Manutenção de Educação Básica 
e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu (FUNDEB-VISEU), 
cNPJ nº 30.879.826/0001-33. contratado: flash Prestação de Serviços 
Eireli, cNPJ N°: 19.458.719/0002-80. Valor r$ 175.925,05. Vigência: 
18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 037/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 037/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material didático, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Viseu. Termo 
de contrato nº 426/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de assis-
tência Social cNPJ Nº 18.200.226/0001-00, contratado: flash Prestação 
de Serviços Eireli, cNPJ N°: 19.458.719/0002-80. Valor r$ 131.662,41. 
Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 037/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 037/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material didático, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Viseu. Termo de con-
trato nº 428/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de Educação, 
cNPJ Nº 21.036.567/0001-98. contratado: astor Staudt comércio de Pro-
dutos Educativo Eireli, cNPJ N°: 91.824.383/0001-78. Valor r$ 8.525,80. 
Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 037/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 037/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material didático, para atender as necessida-
des do fundo de Manutenção de Educação Básica e Valorização dos Pro-
fissionais da Educação de Viseu (FUNDEB-VISEU). Termo de Contrato nº 
429/2021/cPl, contratante: fundo de Manutenção de Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu (FUNDEB-VISEU), CNPJ 
nº 30.879.826/0001-33. contratado: astor Staudt comércio de Produtos 
Educativo Eireli, cNPJ N°: 91.824.383/0001-78. Valor r$ 17.433,50. Vi-
gência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 037/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 037/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material didático, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de assistência Social do Município de Viseu. Termo 
de contrato nº 430/2021/cPl, contratante: Secretaria Municipal de assis-
tência Social cNPJ Nº 18.200.226/0001-00, contratado: astor Staudt co-
mércio de Produtos Educativo Eireli, cNPJ N°: 91.824.383/0001-78. Valor 
r$ 18.046,79. Vigência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 037/2021-srP
Pregão Eletrônico nº 037/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de material didático, para atender as necessida-
des do fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente de Viseu 
do Município de Viseu. Termo de contrato nº 431/2021/cPl, contratante: 
fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente de Viseu, cNPJ 
N°: 30.387.225/0001-03. contratado: astor Staudt comércio de Produtos 
Educativo Eireli, cNPJ N°: 91.824.383/0001-78. Valor r$ 39.217,01. Vi-
gência: 18/11/2021 a 18/11/2022.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico N° 039/2021-srP

Pregão Eletrônico nº 039/2021-SrP, objeto: Sistema de registro de Preços 
que objetiva a aquisição de cilindros para Gás oxigênio Medicinal e aquisi-
ção de recargas de oxigênio Medicinal, para atender a Secretaria municipal 
de Saúde, do município de Viseu/Pa. Termo de contrato nº 419/2021/cPl, 
contratante: Secretaria Municipal de Saúde, cNPJ Nº 11.984.819/0001-
57. contratado J Sousa & S luz comercio de Gases industriais ltda. cNPJ 
N°: 03.230.897/0001-38. Valor r$ 128.415,20. Vigência: 01/11/2021 a 
01/11/2022.

eXtrato de terMo aditiVo de PraZo
13º Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 00301/2018-PMV referente à 
Tomada de Preços 001/2015. contratante: Secretaria Municipal de ad-
ministração, cNPJ: 04.873.618/0001-17. contratado: E V construções e 
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Serviços Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02. objeto: contratação de pes-
soa jurídica para construção de estádio de futebol no município de Viseu/
Pa. data de assinatura: 27/10/2021. Vigência: 29/10/2021 a 31/12/2021, 
consoante com o art. 57, § 1º, inciso Vi da lei 8.666/93.

aViso resULtado de JULGaMeNto 
de recUrso À toMada de PreÇos Nº 005/2021

a secretaria Municipal de educação torna público o resultado do julga-
mento do recurso, após diligência, à Tomada de Preços 005/2021, impe-
trado pela empresa: asevedo Silva Serviços de construção Eireli-Epp, cNPJ 
Nº 17.739.353/0001-00. objeto: contratação de empresa para reforma e 
ampliação de 03 escolas, nas localidades do 1º distrito: Juçaral (581,73 
m²), Piquiateua (258,50 m²) e carrapatinho (643,20 m²) e reforma e am-
pliação de 02 escolas do 3º distrito: Vila cardoso (517,16 m²) e Vila Nova 
Mariana (203,38 m²) no Município de Viseu/Pa. dá análise do recurso à 
vista das normas estabelecidas no parecer jurídico e parecer técnico com 
a análise das planilhas de demonstrativo de detalhamento dos Encargos 
Sociais e Bdi, dEcidE pelo iNdEfEriMENTo do recurso, após diligência, 
apresentado pela empresa asevedo Silva Serviços de construção Eireli - 
Epp, cNPJ Nº 17.739.353/0001-00, mantendo a decisão no sentido de de-
clarar VENcEdoraS as licitantes: construtora Norte alfa Eireli-Epp - cNPJ 
Nº 17.199.057/0001-64 e Projetar Edificação e Pavimentação Eireli-Me, 
cNPJ: 21.506.432/0001-49.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 046/2021 - srP

a Prefeitura municipal de Viseu torna público, a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de 
Preços - Tipo menor preço por item objeto: Sistema de registro de Preços 
para contratação de empresa especializada, que visa à futura e eventual 
prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das Secreta-
rias e fundos que compõem a esfera administrativa Municipal do município 
de Viseu/Pa. abertura: 06/12/2021, ás 09:00h. local: www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações: cpl@viseu.pa.gov.br, Edital disponível: 
www.tcm.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico 047/2021 - srP
a Prefeitura municipal de Viseu torna público, a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de 
Preços - Tipo menor preço por item objeto: Sistema de registro de Preços 
para contratação de empresa especializada na Prestação de serviços fune-
rários, no que tange aos itens 09, 010 e 020, 021, respectivamente fra-
cassados e desertos, do Pregão Eletrônico nº 028/2021, em atendimento 
as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social no Município 
de Viseu/Pa. abertura: 07/12/2021, ás 09:00h. local: www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações: cpl@viseu.pa.gov.br, Edital disponível: 
www.tcm.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico 048/2021 - srP
a Prefeitura municipal de Viseu torna público, a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de 
Preços - Tipo menor preço por item objeto: Sistema de registro de Preços 
para contratação de Empresa Especializada em fornecimento de roça-
deira e Peças de reposição, para atender as necessidades da Prefeitura/
Secretaria Municipal de administração do Município de Viseu/Pa. abertu-
ra: 07/12/2021, ás 15:00h. local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
informações: cpl@viseu.pa.gov.br, Edital disponível: www.tcm.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico 049/2021 - srP
a Prefeitura municipal de Viseu torna público, a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de 
Preços - Tipo menor preço por item objeto: Sistema de registro de Preços 
para contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Material 
de instalação de central de ar, para atender as necessidades da Prefeitura, 
Secretarias e fundos que compõem a esfera administrativa do Município 
de Viseu/Pa. abertura: 08/12/2021, ás 09:00h. local: www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações: cpl@viseu.pa.gov.br, Edital disponível: 
www.tcm.pa.gov.br.

PreGÃo eLetrÔNico 050/2021 - srP
a Prefeitura municipal de Viseu torna público, a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de 
Preços - Tipo menor preço por item objeto: Sistema de registro de Preços 
para contratação de Empresa Especializada, que visa à futura e eventual 
aquisição de Material de Mobília escolar, visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Viseu/Pa. abertu-
ra: 08/12/2021, ás 15:00h. local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
informações: cpl@viseu.pa.gov.br, Edital disponível: www.tcm.pa.gov.br.

toMada de PreÇos Nº 010/2021
a Prefeitura Municipal de Viseu torna público que realizará licitação na 
modalidade, Tomada de Preços nº 010/2021, tipo menor preço por lote. 
objeto: contratação de empresa para construção de 01(Uma) Escola de 
01(Uma) Sala na localidade de itapuriteua (E.M.E.f. Em itapuriteua) e 03 
(Três) Escolas de 02 (duas) Salas de aula nas localidades de assentamen-
to do Japim (E.M.E.f. Em assentamento), João Grande (E.M.E.f. olímpia 
carvalho) e Jaraquara (E.M.E.f. Professora amélia aranha) no Município 
Viseu/Pa. o certame será 14/12/2021, às 09:00 h. informações  através 
do e-mail: cpl@viseu.pa.gov.br e http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.

Viseu/Pa, 22 de novembro de 2021
isaias Jose siLVa oLiVeira Neto

Prefeito municipal
Protocolo: 731861

..

ParticULares
.

a. L. X. Mad, LaM coM e serV eireLi 
cNPJ nº 30.463.824/0001-69

Torna público que recebeu da SEMMa/Goianésia/Pa lo nº 029/2020 para 
desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 731862

terra BrasiL i t c M B F eireLi 
cNPJ nº 07.886.808/0001-67

Torna público que recebeu da SEMMa/Goianésia/Pa lo nº 006/2020 para 
desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 731863

a. L. X. Mad, LaM coM e serV eireLi 
cNPJ nº 30.463.824/0001-69

Torna público que requereu da SEMMa/Goianésia/Pa lo Proc. nº 204/2021 
para desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 731864

terra BrasiL i t c M B F eireLi 
cNPJ nº 07.886.808/0001-67

Torna público que requereu da SEMMa/Goianésia/Pa lo Proc. nº 208/2021 
para desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 731865

.

.

eMPresariaL
.

reQUeriMeNto de reNoVaÇÃo de LiceNÇa
sPe LoteaMeNto cidade JardiM Ltda 

inscrita no c.N.P.J. de n° 23.459.643/0001-01 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
itupiranga - SEMMa, a renovação de licença de instalação nº 01/2018, 
pelo prazo de validade, para a atividade de loteamento Urbano, na av 14 
de Julho, S/N, centro, itupiranga-Pa, localizada sob as coordenadas geo-
gráficas lat. 5° 8’23.62”Se long. 49°20’34.46”O.

Protocolo: 731866

FaBio MaLicHesKi 
inscrito no cNPJ nº 620.343.672-00 

Novo Progresso/Pa, torna-se público que requereu da SEMMa/NP a reno-
vação de sua licença processo Nº 1085/2021.

Protocolo: 731867

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
coNtrato nº 035/2021

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00002 - srP 
aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas

PoNto coM iNForMÁtica eireLi ePP 
objeto: aquisição estimada de gêneros de alimentação, materiais de lim-
peza e produtos de higienização para compor as cestas básicas destinadas 
aos servidores da agência de Saneamento de Paragominas. Valor global: 
r$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais). Vigência: 11/11/2021 a 
31/12/2021. ordenador de despesa: rosilene Gomes costa-Superinten-
dente Geral. Paragominas, 19 de Novembro de 2021.

Protocolo: 731868

cowood tiMBers Ltda
cNPJ 01.610.363/0001-01 

Torna público recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua- SEMa, a licença de operação nº l103621 para atividade de Be-
neficiamento de Madeira, com endereço sitio na Quinta Travessa, Lts. 79 à 
85, snº, Bairro aurá, ananindeua/Pa.

Protocolo: 731869

tiM s.a. 
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente a licença 
de operação de nº 004/2021 com validade 16/11/2022 para atividade de ES-
TaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site PaccH004_4G-caPiJ2) 
Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, localizada na rua Sebastião de 
oliveira, s/n° - bairro cachoeira Velha - cachoeira do Piriá/Pa.

Protocolo: 731870

HiGHLiNe do BrasiL ii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 

cNPJ: 27.902.165/0001-05, 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
cachoeira do Piriá a licença de instalação de nº 005/2021 com validade 
16/11/2022 para atividade de ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS 
- ErB (site PaccH005_4G-caPiJ1) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel ce-
lular, localizada na rua alameda Santo antônio, s/n° - bairro centro - ca-
choeira do Piriá/Pa.

Protocolo: 731871
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LiceNÇa de oPeraÇÃo
o ceNtro de estUdos aVaNÇados e ProdUÇÃo 

eM BiotecNoLoGia - Ltda - aMaZoN VeNoM 
cNPJ nº 33.962.164/0001-59 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a licença de operação - lo no. 
13117/2021, com validade até 11/11/2024 para atividade de criadouro 
comercial de quelônios/crocodilianos/ofídios em Santarém-Pa.

Protocolo: 731872

aGroPecUÁria saNta rosa s/a
cNPJ Nº 04.851.291/0001-82. Nire nº 15300013747

aGoe eM 16.08.2021. LocaL e Hora: Sede social Fazenda coração 
de Jesus, localizada à Margem Esquerda do rio Jurupucu e a margem 
direita do rio cururú, na ilha do Marajó, no Município de chaves, Estado 
do Pará, às 08:00 horas. PrESENÇa: Totalidade dos acionistas. MESa: Pre-
sidente-roBErTo SoUZa liMa da SilVa e Secretária-KHEYlla riBEiro 
fiGUEirÓ HolaNda. dEliBEraÇÕES: 1) EM aGo: a) aprovação o rela-
tório da administração, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações 
financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2019 
e 31.12.2020. as demonstrações contábeis aprovadas atendem a todas 
as exigências do artigo 294 da lei 6404/76, que isenta da publicação os 
documentos previstos no art. 133 da lei 6.404/76, pois a companhia tem 
menos de vinte acionistas e Patrimônio líquido inferior a r$ 1.000.000,00, 
assim como, o inciso ii, do artigo 21 da lei 8167/91, que dispensa da reali-
zação de auditoria independente, empresas beneficiárias de incentivos fis-
cais, previstos nesta lei, que tenham patrimônio líquido igual ou inferior a 
r$ 10.000.000,00. b) reeleição da diretoria para o triênio 2021/2024, com 
mandato até 30.04.2024 dos Senhores roBErTo SoUZa liMa da SilVa - 
diretor Presidente e fErNaNdo SoUZa liMa da SilVa-diretor Executivo.  
ENcErraMENTo: a reunião foi encerrada com lavratura da presente ata, 
que foi aprovada por unanimidade. chaves (Pa), 16.08.2021. roBErTo 
SoUZa liMa da SilVa-Presidente, KHEYlla riBEiro fiGUEirÓ HolaNda 
-Secretária, fErNaNdo SoUZa liMa da SilVa-diretor Executivo; MUrilo 
PoMBo TocaNTiNS, aMaZÔNia coNSTrUÇÃo E coMÉrcio lTda - acio-
nistas. Esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio, que foi registrada 
na JUcEPa, sob o nº 20000737371, em 14/10/2021, conforme protocolo 
215960360 e chancela nº 47727860592908.

Protocolo: 731873

M c de a LiMa - Posto HM 
com cNPJ n° 19.832.819/0001-43 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa, a licença Prévia e de instalação nº 001/2021, para desenvolver a 
atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automoto-
res, em Garrafão do Norte/Pa.

Protocolo: 731874

(coNcessÃo da L.o. N° L09521) 
da eMPresa Mattos & Mattos Ltda

a empresa, MaTToS & MaTToS lTda, inscrita no cNPJ de n° 03.333.350/0001-
68, torna público que recebeu da SEMMa-aNaNiNdEUa - Secretária Mu-
nicipal de Meio ambiente de ananindeua/Pa, a licença de operação sob o 
n° l095921/2021, válida até 30/09/2022, para a atividade principal de 
fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos, na Estrada da 
Providência, pass. União, 18 - coqueiro - ananindeua - Pará.

Protocolo: 731875

“MP eMPreeNdiMeNtos iMoBiLiÁrios Ltda
inscrita no cNPJ 17.909.341/0002-68 

Torna público que recebeu no dia 18/11/2021 da Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a sua autorização para Explo-
ração florestal - aUTEf nº 273805/2021 com validade até 23/12/2022 da 
fazenda acapu e aUTEf nº 273884/2021 com validade até 29/10/2023 da 
fazenda acapu, localizado na Margem direita do rio Parú, Zona rural do 
município de almeirim (Pa)”.

Protocolo: 731876

cerÂMica VerMeLHa iNdÚstria e coMÉrcio Ltda 
cNPJ 02.817.165/0001-86 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
inhangapi - SEMMai a prorrogação da autorização n° 008/2021 válida até 
12/11/2022 para a atividade de Transporte rodoviário de cargas secas e 
não perigosas no município de inhangapi-Pa.

Protocolo: 731877

arNaLdo de Freitas 
Portador do cPF 701.799.059-53 

Torna publico que requereu à Secretaria municipal de Meio ambiente-
SEMMA/Uruará́-PA, a Licença Atividade Rural-LAR, para Bovinocultura, do 
imóvel fazenda Boa SorTE, localizada na Br 230 km 170 SUl faixa, Uru-
ará́-PA. Área para licenciamento é 45,55 ha. Foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

Protocolo: 731878

JosÉ LoUreNÇo de Freitas 
Portador do cPF 333.297.962-00 

Torna publico que requereu à Secretaria municipal de Meio ambiente-SEM-
Ma/Medicilândia-Pa, licença atividade rural-lar, para Pecuária, do imóvel 
faZENda dUaS PoNTES, localizada na Br 230 km 80 Norte, Medicilân-
dia-Pa. área para licenciamento é 189,08 ha. foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

Protocolo: 731879

cÂMara MUNiciPaL de PLacas
retiFicaÇÃo ao aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL 007/2021
a cMP através da comissão de licitação, torna público para conhecimento 
a retificação do aviso de licitação da PREGÃO PREENCIAL que tem como 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo oBJETiVaNdo a coNTraTaÇÃo fUTUra dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNfEc-
ÇÃo, MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo dE MoVEiS PlaNEJadoS coNfEccio-
NadoS EM Mdf, coNforME ESPEcificaÇÕES a SErEM MoNTadoS E 
iNSTaladoS NaS dEPEdENcia do PrEdio da cÂMara MUNiciPal dE 
PlacaS, publicado em 18/11/2021 - edição 34.769, pág. 100. 
onde se lê: Pregão Presencial 014/2021. 
Leia-se Pregão Presencial 007/2021.

Placas (Pa), 19 de novembro de 2021.
Marcione rocha ribeiro

Presidente da câmara Municipal de Placas
Protocolo: 731880

aUto Posto NoVa era Ltda 
cNPJ 41.597.673/0001-58 

Sito Tv rui Barbosa s/n Q-i, lote i, bairro João Paulo ii, munic. ipixuna do 
Pará -Pa. requer licença lo prot. 2021/723, para a ativ. Posto revendedor 
combustível.

Protocolo: 731881

Ziro MarQUes Brito 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Uruará/Pa, através do processo nº 021/2924, licença ambiental rural para 
atividade de Bovinocultura no Sitio Beira rio, Uruará/Pa. Não foi determi-
nado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 731882

cÂMara MUNiciPaL de MediciLÂNdia
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 012/2021

PreGÃo PreseNciaL Nº 007/2021 
objeto: aquisição de combustíveis para atender as Necessidades da câma-
ra Municipal do Município de Medicilândia/Pará. coNTraTo Nº 012/2021. 
contratante: câmara Municipal de Medicilândia. contratada: auto Posto ivi 
Eireli. Valor total de r$ 222.840,00 (duzentos e vinte e dois mil e oitocen-
tos e quarenta reais). Vigência 16/11/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 731883

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-
80, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
e desenvolvimento Econômico de Barcarena - SEMadE, a renovação da 
licença de operação (lo), da linha de distribuição: Vila do conde / Hi-
drovias, com tensão 69 KV no município de Barcarena, no Estado do Pará.

Protocolo: 731884

MoUra & siLVa Posto de coMBUstiVeis-Ltda
cNPJ nº 09.567.276/0001-20 

Torna público que solicitou junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente 
e Turismo de Jacareacanga (SEMaT/Jcr), no dia 03 de Novembro de 2021, 
através do processo nº 133/2021 a renovação da licença de operação 
- lo, para a atividade de Posto de abastecimento, localizado na avenida 
Brigadeiro coimbra Veloso, n°83, Zona Urbana do município de Jacarea-
canga-Pa.

Protocolo: 731885

GoNÇaLVes & dias Ltda 
cNPJ nº 07.868.912/0001-29 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ananindeua - SEMa, renovação de licença operação lo Nº l021721, para 
a atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos automo-
tores e troca de óleo, com o endereço: rodovia Br 316, KM 08, SN, Bair-
ro: águas Brancas, cEP: 67030-007, Município de ananindeua, Estado do 
Pará.

Protocolo: 731886
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