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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, 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, inciso iii, Vii e X, da constituição Estadual;
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 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° ficam dispensados da convocação da reserva remunerada, a con-
tar de 28 de setembro de 2021, em razão de solicitação a pedido, os mili-
tares abaixo nominados:
SUBTEN BM rr PaUlo Marcio MarTiNS aMaral, Mf: 5159237/1;
SUBTEN BM rr roSEaNE TaVarES TraJaNo, Mf: 5598362/1 
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

errata
No decreto datado de 18 de novembro de 2021, publicado no diário 
Oficial do Estado nº. 34.771, edição extra, de 19 de novembro de 
2021, página 9, coluna 1, que autorizou ÚrSUla Vidal SaNTiaGo dE 
MENdoNÇa, Secretária de Estado de cultura, a se ausentar de suas fun-
ções em gozo de férias:
Onde se lê: “... devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedi-
mento do titular, ViViaNNE MiraNda MaciEl da SilVa, chefe de Gabinete”.
Leia-se: “... devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimento da 
titular, BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira, Secretário adjunto”.

Protocolo: 733399

d e C R E T O Nº 2012, DE 23 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$ 13.316.169,90 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 13.316.169,90 (Treze Milhões, Tre-
zentos e dezesseis Mil, cento e Sessenta e Nove reais e Noventa centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781214998319 - SEEl 0101 339031 264.000,00
181011412212978338 - SEJUdH 0101 339039 165.656,10
261010612212978338 - PMPa 0301 339039 325.421,85
261010612815028832 - PMPa 0101 339036 422.546,55

291012678214867430 - SETraN 0101 449051 382.514,23
462021339215038850 - fcP 0101 339030 1.178.373,00

481011936315018507 - SEcTET 0101 335041 500.000,00
572012884600009042 - EMaTEr 0101 469092 1.002.834,00

702012233112978311 - codEc 0261 339039 1.000,00

842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339037 500.000,00
842010912212978338 - iGEPrEV 0261 339039 1.900.000,00
842010912315088498 - iGEPrEV 0261 339039 600.000,00

901011030115078874 - fES 0101 334181 200.000,00
901012884600009045 - fES 0103 339047 300.000,00

911032884600009023 - Enc. SEPlad-ad 0101 319096 2.000.000,00
922012012212974668 - adEPará 0261 339030 1.600.000,00

971010312615088238 - SEaP 0101 339039 705.000,00
971010342115027663 - SEaP 0101 449052 126.824,17
971010342115028283 - SEaP 0101 339039 1.142.000,00

ToTal 13.316.169,90

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

081012781214998317 - SEEl 0101 339032 100.000,00
081012781214998321 - SEEl 0101 339030 100.000,00
081012781214998321 - SEEl 0101 339032 64.000,00

181011412212978338 - SEJUdH 0101 449052 165.656,10
261010618115027559 - PMPa 0301 449051 325.421,85
261010618115027691 - PMPa 0101 339015 78.627,90
261010618115028259 - PMPa 0101 339015 200.000,00
261010642215006730 - PMPa 0101 339015 58.678,68
261010642215006730 - PMPa 0101 339030 55.360,00
261010642215006730 - PMPa 0101 339033 14.379,97
261010642215006730 - PMPa 0101 339036 15.500,00

291012678214867429 - SETraN 0101 449051 382.514,23
462021339215038842 - fcP 0101 339030 60.000,00
462021339215038852 - fcP 0101 339030 50.284,00
462021339215038852 - fcP 0101 339039 1.016.719,00
462021339215038928 - fcP 0101 339030 51.370,00

572012060614918712 - EMaTEr 0101 449052 1.002.834,00
702012212212978338 - codEc 0261 339033 1.000,00

842010945115087552 - iGEPrEV 0261 449039 3.000.000,00
901011012212978339 - fES 0103 319016 300.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 700.000,00
911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319113 2.000.000,00

922012012212978338 - adEPará 0261 449052 1.480.000,00
922012060914918707 - adEPará 0261 339039 120.000,00

971010312212974668 - SEaP 0101 339039 239.000,00
971010312212978338 - SEaP 0101 339039 1.100.000,00
971010312415028270 - SEaP 0101 339039 35.000,00
971010312815028833 - SEaP 0101 339039 186.000,00
971010313115088233 - SEaP 0101 339039 280.000,00
971010330315028277 - SEaP 0101 339039 7.000,00
971010342115008228 - SEaP 0101 449052 100.000,00
971010342115028831 - SEaP 0101 449051 26.824,17

ToTal 13.316.169,90

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 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 2013, DE 23 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$ 72.494.185,79 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$ 72.494.185,79 (Setenta e dois Mi-
lhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, cento e oitenta e cinco reais 
e Setenta e Nove centavos), para atender à programação abaixo:
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

041010206114178726 - TJE 0128 339093 1.114.104,00
071011545115087556 - SEdoP 0101 449051 105.840,71
071011751214897480 - SEdoP 0101 449051 4.518.681,07
071011751214897567 - SEdoP 0101 444042 607.589,00
071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 324.597,89
081012781214998317 - SEEl 7168 334041 1.410.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 449052 300.000,00
141012060814918710 - SEdaP 0101 449052 1.297.219,22
181011412212978338 - SEJUdH 0101 339039 564.343,90
181011442215008211 - SEJUdH 0101 335041 338.810,00
281010460814918715 - NGPr 0101 339030 2.390.000,00

291012678214867429 - SETraN 0101 449051 27.498.415,88
291012678214867432 - SETraN 0101 449051 12.000.000,00
291012678214867505 - SETraN 0101 449051 10.501.584,12

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.180.000,00
481011236315017616 - SEcTET 0124 339039 8.218.000,00
481011957114908929 - SEcTET 0124 332041 100.000,00
481011957314908699 - SEcTET 0101 335041 25.000,00

ToTal 72.494.185,79

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, 23 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 2014, DE 23 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$ 20.516,33 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$ 20.516,33 (Vinte Mil, Quinhentos e de-
zesseis reais e Trinta e Três centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

041020212614178651 - TJE-frJ 0312 449052 20.516,33

ToTal 20.516,33

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, 23 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 2015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 15.544.110,96 para atender à programação cons-
tante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 15.544.110,96 (Quinze Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro 
Mil, cento e dez reais e Noventa e Seis centavos), para atender à progra-
mação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0349 335043 15.544.110,96

ToTal 15.544.110,96

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, 23 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 2016, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 18.296.977,10 para atender à programação cons-
tante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 18.296.977,10 (dezoito Milhões, duzentos e Noventa e Seis Mil, 
Novecentos e Setenta e Sete reais e dez centavos), para atender à pro-
gramação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215077684 - fES 0103 339039 8.056.500,70

901011030215077684 - fES 0103 339092 10.240.476,40

ToTal 18.296.977,10

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030215078877 - fES 0103 445042 18.296.977,10

ToTal 18.296.977,10

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 23 de novembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 733396

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PORTARIA Nº 1.703/2021-CCG, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997,
r E S o l V E:
tornar sem efeito a Portaria nº 1.695/2021, de 23 de novembro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.774, de 24 de novembro de 
2021, que autorizou JaiME da SilVa BarBoSa, Secretário regional de 
Governo do Marajó, a viajar no trecho Belém/São Sebastião da Boa Vista/
Belém, no período de 26 a 28 de novembro de 2021, a fim de participar da 
ação denominada “Boa Vista de Volta ao Trabalho”.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
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PORTARIA Nº 1.704/2021-CCG, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar EdUardo aUGUSTo SoUZa rocHa, assessor Especial ii, na Secre-
taria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 24 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 733400

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA N° 1.045/2021 - CRG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/379219, de 12/04/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar o servidor carloS dUarTE, ocupante do cargo de Servente, 
matricula funcional nº 36510/1, para a função de fiscal e LUIZ ANTONIO 
SoarES raPoSo, ocupante do cargo de Secretario de diretoria,  matrícula 
funcional  nº 5953096/ 1, para Suplente do contrato nº 39/2021–ccG/Pa, 
firmado com a empresa SERVICELINE COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALI-
ZadoS lTda, com vigência de 01/12/2021 a 30/11/2022, que tem como 
objeto a contratação da empresa para prestação de Serviços de limpeza, 
Higiene e conservação do conjunto Sede da casa civil da Governadoria do 
Estado do Pará, incluindo as áreas internas e externas, compreendidas pe-
las salas de trabalho, circulação e sistema de copas e sanitários, inclusive 
os jardins e área verdes da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, 
a contar de 01/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 24 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 733361

errata
.

termo de errata
DOE n° 34.766 – Edição do dia 16/11/2021. Protocolo: 728367.
Onde se lê: aplicação de penalidade decorrente da rescisão unilateral dos 
contratos nº 36/2021 e 37/2021.
Leia-se: aplicação de penalidade decorrente da rescisão unilateral dos 
contratos nº 36/2020 e 37/2020.

Protocolo: 732925
termo de errata
DOE n° 34.766 – Edição do dia 16/11/2021. Protocolo: 728408.
Onde se lê: rescisão unilateral dos contratos nº 36/2021 e 37/2021.
Leia-se: rescisão unilateral dos contratos nº 36/2020 e 37/2020.

Protocolo: 732937

diÁria
.

PORTARIA Nº 1.046/2021-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° 2021/1340295, de 24 de novembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
Brasilia/df, no período de 25 a 29/11/2021.

servidor objetivo
SilVio arTHUr PErEira, cPf: 238.956.080-68,  matrícula 

funcional nº 5945738/ 1, cargo coordenador do Núcleo, lotado 
no NUrMEc.

Participar de reuniões junto ao chefe da representa-
ção do Governo do Estado em Brasília/df.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 24 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 733357
PORTARIA Nº 1040/2021-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° 2021/1328599, de 22 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 aNaNiNdEUa/Pa, no dia 23/11/2021.

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

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 24 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 1041/2021-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° 2021/1328556, de 22 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 aNaNiNdEUa/Pa, no dia 23/11/2021.

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 ½ (meia) diária 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, 24 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 1042/2021-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° 2021/1334658, de 23 de novembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 24/11/2021.

PORTARIA Nº objetivo

odaliNa EMiKo aoKi alVES, cPf 585.801.312-00, matrícula 
funcional nº 97571296/3, cargo assessor Técnico, lotada no 

Núcleo de articulação Social.

Participar de reunião junto a Prefeitura Municipal de 
Marituba.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 24 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 1043/2021-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° 2021/1335608, de 23 de novembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de cacHoEira do arari/Pa, no dia 27/11/2021.

servidor objetivo

 JoÃo GaBriEl dE oliVEira NUNES, cPf 028.513.562-75, ma-
trícula  funcional  nº 5959290/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional i, lotado no Gabinete casa civil.

dar apoio logístico e assessorar ao chefe da casa 
civil, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 24 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PORTARIA Nº 1044/2021-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;
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coNSidEraNdo o processo n°2021/1328777, de 22 de novembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTa Maria do Pará/Pa, no período de 25 a 28/11/2021.

servidor objetivo

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

de diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a fundação ParáPaZ, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 24 de novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 733169

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA N°. 1.039/2021-CRG, de 23 de Novembro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo, os termos dos Processos nº.  2021/1328246.
rESolVE:
TraNSfErir o gozo de férias, do servidor criSTiaNo SoUSa coSTa, 
ocupante do cargo de assessor Especial i, id. funcional nº. 5418985/2, 
lotado na SEdEME, concedido através da PorTaria Nº 927/2021- crG, de 
02/09/2021, publicada no doE 34742 de 21/10/2021, para o período de 
13/12/2021 a 11/01/2022, por necessidade de serviço.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de Novembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 732797

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 116/2021 – CMG, 
de 24 de NoVeMBro de 2021

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93, decreto Estadual nº 870/2013 
e Portaria conjunta nº 658/2014-SEad/aGE;
Processo administrativo: 2021/1014403;
cotação Eletrônica: 008/2021 – cMG;
Empresa: P.r.B. QUiNTo MaToS.
objeto: recebimento de 2 (duas) lavadoras Extratoras.
fiscal: iolENE lEaNdro TaVarES, Mf nº 5397146/4, assessor adminis-
trativo ii.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 733195

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 055/2021 – FC/CMG, 
de 24 de NoVeMBro de 2021

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto Estadual nº 870/2013.
contrato: 021/2021 - cMG;
contratado: driVE a iNforMáTica lTda;
fiscal: aNdErSoN fErrEira aSSUNÇÃo, Mf nº 54193097/3, coordena-
dor de análises;
fiscal Suplente: Mario alESaNdro araUJo fErrEira, Mf nº 57199471/2, 
assessor de Segurança;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 733113

coNtrato
.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2021 - CMG PA.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: driVE a iNforMaTica lTda;
Endereço: Travessa Mariz e Barros, nº 2321, sala 104, Bairro Marco, cEP: 
66080-471 - Belém/Pa;
cNPJ: 00.677.870/0003-61;
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 012/2021 – cPl/PMPa; aTa dE rE-
GiSTro dE PrEÇo Nº 010/2021; Processo administrativo – 2021/810858 
– cMG e 2020/834292 – PMPa.

objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de 12 (doze) 
Notebooks HP ProBook 445 G8, em conformidade com as especificações, 
qualidades, eficiência e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência 
do Edital, no fornecimento pela coNTraTada à coNTraTaNTE.
Valor Global: r$: 59.316,00 (cinquenta e nove mil trezentos e dezesseis reais);
dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoio logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa

44.90.52.30 – Equipamentos e Material Permanente / Máquinas e Equipamentos 
Energéticos;

44.90.52.35 – Equipamentos e Material Permanente / Equipamentos de Processamento 
de dados.

funcional Programática 04.122.1297.8315

fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

Vigência do contrato: 12 meses a contar da data da assinatura do contrato.
data da assinatura: 24/11/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 732998

.

.

diÁria
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1048/2021 – DI/CMG, 
de 24 de NoVeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Paulo/SP; Período: 22 a 24/11/2021; Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação); Servidores: TEN cEl QoPM reinaldo de freitas 
Borcém, Mf nº 5833205/2, 1° TEN QoPM luiz Paulo Benjamin leal, Mf nº 
4220579/4, 1º SGT PM rG 32429 andré costa carvalho, Mf nº 54193101/4; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 732982

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

NA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 160/2021-GAB/SEAC, DE 28 DE 
OUTUBRO DE 2021, DOE N° 34.753 DE 29 DE OUTUBRO DE 2021,
ONDE SE LÊ: “ ...para atender no pagamento de despesas eventuais...”
LEIA-SE: “ ...para atender pagamento de despesas de pequeno vulto...”

Protocolo: 733304

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria AGE N° 125/2021-GAB, de 24 de novembro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE N° 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e.
coNSidEraNdo a necessidade de levantamento patrimonial deste Órgão 
para fins de verificação dos Bens de Consumo em Estoque e Permanentes 
(Móveis e imóveis) existentes.
rESolVE:
i - constituir comissão para levantamento do inventário dos Bens de con-
sumo em Estoque e Permanentes (Móveis e imóveis) existentes, visando a 
baixa e inclusão de Bens Móveis no SiSPaTWEB e SiMaS.
ii - designar os Servidores rodolfo lima lira de Morais, matrícula nº 
5958453/1, Silvio rogério Baganha da Silva, matrícula nº 51855744/4, 
Rosângela Pamplona Ferreira, matrícula nº 57209544/4, sob a presidência 
do primeiro, substituído pelo segundo nas ausências e impedimento, a in-
tegrarem a presente comissão.
III. A Comissão fica, desde logo, autorizada a praticar todos os Atos neces-
sários ao desempenho de suas atribuições, devendo os Servidores desta 
aGE, quando solicitados pela mesma, prestarem a colaboração requerida.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 732952
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

PoRTARIA Nº 262 DE 24 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 dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, confor-
me previsto na lei 13.019/2014 e alterações..
Nº do TErMo dE foMENTo: 17.2021- aSSociaÇÃo dESPorTiVa E cUl-
TUral lUSo BraSilEira, inscrita no cNPJ: 06.879.194/0001-23
oBJETo: aquisição e distribuição de cestas básicas às famílias carentes 
dos bairros da periferia de Belém, mais respectivamente os bairros do 
Jurunas,Cremação e Terra-firme.
atendendo aproximadamente 4.000 pessoas em estado de vulnerabilidade, 
por meio do Projeto Pão de cada dia ii – 2021,conforme Plano de Trabalho
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: 24/11/2021
TiTUlar GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade funcional:
55588559, assessora operacional
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: Jhon Keven cavalcante campos, 
chefe de Gabinete, identidade funcional: 5948814/1
GaBiNETE do PrESidENTE, 24 dE NoVEMBro dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 733024

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 5 terMo aditiVo ao coNtrato 
ADMINISTRATIVO Nº 11/2017

Processo administrativo nº 2021/1218470
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração do valor do 
contrato nº 011/2017, considerando a revisão dos valores dos combustíveis 
fixados pela PORTARIA Nº 172/2021- GS/SEPLAD, de 29 de outubro de 2021
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo Pará
coNTraTada : TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, cNPJ Nº 03.506.307/0001-57
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.122.1297.4668 (abastecimento de Unidades 
Móveis do Estado)
Elemento de despesa: 3390-30.01 Material de consumo (combustíveis e 
lubrificantes automotivos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 227380
Pi: 4120004668c
Valor estimado anual: r$ 270.040,68
Valor estimado Mensal: 22.503,39
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: arts. 7º, iX e 25, §§ 2º e 3º do decreto 
Estadual nº 991/2020, com as alterações promovidas pelo decreto Estadual nº 
1.958/2021, e PorTaria Nº 172/2021-GS/SEPlad, de 29 de outubro de 2021
daTa da aSSiNaTUra: 19/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 733248

.

.

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 17/2021
oBJETo: aquisição e distribuição de cestas básicas às famílias carentes 
dos bairros da periferia de Belém, mais respectivamente os bairros do 
Jurunas,Cremação e Terrafirme. Atendendo aproximadamente 4.000 pes-
soas em estado de vulnerabilidade, por meio do Projeto Pão de cada dia 
ii – 2021,conforme Plano de Trabalho
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: aSSociaÇÃo dESPorTiVa E cUlTUral lUSo
BraSilEira , inscrita no cNPJ: 06.879.194/0001-23
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 227161
Pi: 21dEMP00421
Valor: r$ 325.000,00
ViGÊNcia: data da publicação do extrato de Termo de fomento /fim: 31 
de dezembro de 2021
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei nº 13.019/2014, lei nº 13.204/2015, decre-
tos Estaduais nº .768/2013, 733/2013, 870/2013
daTa da aSSiNaTUra: 23/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação ParáPaZ.

Protocolo: 733022

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº1119/2021-DAF/SEPLAD, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1330790;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora UlEdEiZa PErEira cUNHa, id. funcional nº 
26816/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 17 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, referente ao 
triênio de 01/05/2007 a 30/04/2010 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 dE 
NoVEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 733233

terMo aditiVo a coNtrato
.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018 – SEPLAD/DAF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, sediada na Travessa do chaco nº 2350, Bairro do Mar-
co, cEP: 66.093-543, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: empresa E B cardoSo - EirEli, empresa estabelecida 
nesta capital, na rua WE 4, nº 386/B GlEBa 1, bairro Nova Marambaia, 
cEP 66.623-284, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 34.849.836/0001-87
oBJETo do adiTiVo: Termo aditivo tem por objeto a repactuação de pre-
ços do contrato nº 02/2018.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Uo: 91101; ação: 04.122.1297.8338 – 
operacionalização das ações administrativas; Programa de Trabalho: 
04.422.1500.8805 – implementação da Estação cidadania
Natureza da despesa: 339037 – locação de Mão de obra
Valor Mensal atualizado: r$ 79.714,11
Valor Global do contrato: r$956.569,32
fonte: 0101006360  origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 23/11/2021
ordENadora da dESPESa:  ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo

Protocolo: 732863

diÁria
.

PORTARIA Nº 1118/2021-DAF/SEPLAD, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1325079 de 22.11.2021
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora HaNa SaMPaio GHaSSaN, id. funcional nº 
5134480/5, ocupante do cargo de Secretário de Estado de Planejamento 
e administração, lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e admi-
nistração, a viajar para Maceió/al, no período de 01 a 04.12.2021, para 
participar do 120º fórum Nacional de Secretários da administração na re-
ferida cidade.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 732751
PORTARIA Nº 1115/2021-DAF/SEPLAD, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1223696 de 26.10.2021
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores João aladio Sarges lobato, id. funcional nº 
6121284/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, Wilson José 
Muniz ribeiro, id. funcional nº 5752841/2, ocupante do cargo de Secretá-
rio de Gabinete, a viajarem para o Município de conceição do araguaia/Pa 
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no período 25.11 a 04.12.2021, para realizar visita técnica e iniciar refor-
ma no Polo da Perícia Médica e anderson Monteiro corrêa, id funcional nº 
57218619/1, ocupante do cargo de Motorista, que conduzirá os servidores 
ao referido município, todos lotados na Secretaria de Estado de Planeja-
mento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 9 e ½ (nove 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, 23 dE 
NoVEMBro dE 2021.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 732970

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 1114/2021-DAF/SEPLAD, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1322494
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor MaNoEl 
aZEVEdo da SilVa id. funcional 3281515/1, ocupante do cargo de ViGi-
laNTE, lo tado na diretoria de administração e finanças – daf/SEPlad, no 
período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, referente 
ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
NoVEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 732679

RETIFICAÇÃO Nº 39/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 1980 de 03/11/2021, Publicado no D.O.E nº 34.765 de 
12/11/2021
ONDE SE LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
401010618115027559 – Polícia civil 0101 449051 2.000.000,00

art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto correrão...
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

401010612815028833 – Polícia civil 0101 449052 2.000.000,00

LEIA-SE:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

401010618115027559 – Polícia civil 0301 449051 2.000.000,00

art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto correrão...
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

401010612815028833 – Polícia civil 0301 449052 2.000.000,00

PorTARIA Nº 380, DE 24 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° 2013, de 23/11/2021, 2014, de 23/11/2021 e 
2015, de 23/11/2021.
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 380, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

ÁREA/UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA/
GrUPo de desPe-
SA/SUBGRUPO DE 

desPesa

FoNte

3º QUADRIMESTRE - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
PMPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 325.421,85 0,00 325.421,85

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 325.421,85 0,00 325.421,85

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

adEPará
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

contrato Estimativo
 0261 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

EMaTEr
amortização da 

dívida 0,00 0,00 115.334,10 887.499,90 1.002.834,00

amortização da 
dívida

 0101 0,00 0,00 115.334,10 887.499,90 1.002.834,00
NGPr

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 2.390.000,00 0,00 2.390.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 2.390.000,00 0,00 2.390.000,00

SEcTET
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 8.843.000,00 0,00 8.843.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 525.000,00 0,00 525.000,00
 0124 0,00 0,00 8.318.000,00 0,00 8.318.000,00

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 1.597.219,22 0,00 1.597.219,22

Equipamentos e Ma-
terial Permanente

 0101 0,00 0,00 1.597.219,22 0,00 1.597.219,22
GESTÃo

Enc. SEfa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

iGEPrEV
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

contrato Global
 0261 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 5.556.708,67 0,00 5.556.708,67

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 5.556.708,67 0,00 5.556.708,67

SETraN
investimentos 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

SEJUdH

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.068.810,00 0,00 1.068.810,00
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despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 1.068.810,00 0,00 1.068.810,00

SESPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 33.841.088,06 0,00 33.841.088,06

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 18.296.977,10 0,00 18.296.977,10

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0349 0,00 0,00 15.544.110,96 0,00 15.544.110,96
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00

despesas ordinárias
 7168 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00

UEPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.792.231,92 0,00 1.792.231,92

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEcTET
 0124 0,00 0,00 1.792.231,92 0,00 1.792.231,92

PROGRAMA/
orGÃo FoNte

3º QUADRIMESTRE - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 3.987.219,22 0,00 3.987.219,22

NGPr
 0101 0,00 0,00 2.390.000,00 0,00 2.390.000,00

SEdaP
 0101 0,00 0,00 1.597.219,22 0,00 1.597.219,22

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 338.810,00 0,00 338.810,00

SEJUdH
 0101 0,00 0,00 338.810,00 0,00 338.810,00

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

SEcTET
 0101 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
 0124 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

cultura 0,00 0,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 5.450.867,96 0,00 5.450.867,96

SEdoP
 0101 0,00 0,00 5.450.867,96 0,00 5.450.867,96

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

0,00 0,00 8.718.000,00 0,00 8.718.000,00

SEcTET
 0101 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
 0124 0,00 0,00 8.218.000,00 0,00 8.218.000,00

Educação Superior 0,00 0,00 1.792.231,92 0,00 1.792.231,92

UEPa

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEcTET

 0124 0,00 0,00 1.792.231,92 0,00 1.792.231,92

Encargos Especiais 0,00 0,00 115.334,10 887.499,90 1.002.834,00

EMaTEr
 0101 0,00 0,00 115.334,10 887.499,90 1.002.834,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00
SEEl

 7168 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00
Governança 

Pública 0,00 0,00 705.840,71 300.000,00 1.005.840,71

Enc. SEfa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
iGEPrEV

 0261 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
SEdoP

 0101 0,00 0,00 105.840,71 0,00 105.840,71
infraestrutura e 

logística 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

SETraN
 0101 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 5.055.421,85 0,00 5.055.421,85

adEPará
 0261 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

iGEPrEV
 0261 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

PMPa
 0301 0,00 0,00 325.421,85 0,00 325.421,85

SEJUdH
 0101 0,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00

Saúde 0,00 0,00 34.041.088,06 0,00 34.041.088,06
fES
 0101 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 18.296.977,10 0,00 18.296.977,10
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 15.544.110,96 0,00 15.544.110,96

FoNte
3º QUADRIMESTRE - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 62.633.071,99 887.499,90 63.520.571,89

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 18.296.977,10 300.000,00 18.596.977,10

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 10.110.231,92 0,00 10.110.231,92
0261 - rEc.ProP.dirETa-
MENTE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 325.421,85 0,00 325.421,85
0349 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 0,00 15.544.110,96 0,00 15.544.110,96

7168 - recursos de Transfe-
rência Especial da União 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00

ToTal 0,00 0,00 112.919.813,82 1.187.499,90 114.107.313,72

PORTARIA Nº 381, DE 24/11/2021 - 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$ 12.038.088,00 (doze Milhões, Trinta e oito Mil, oitenta e 
oito 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

081012713115088233 - SEEl 0101 339139 5.000,00

161011236115098904 - SEdUc 0143 319113 6.875.308,00

161011236215098906 - SEdUc 0143 319113 5.147.780,00

662010612615088238 - dETraN 0261 339140 10.000,00

ToTal 12.038.088,00
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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

081012713115088233 - SEEl 0101 339039 5.000,00
161011236115098904 - SEdUc 0143 319011 6.875.308,00
161011236215098906 - SEdUc 0143 319004 5.147.780,00
662010612615088238 - dETraN 0261 339040 10.000,00

ToTal 12.038.088,00

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

PORTARIA Nº 382, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 - DPO
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 600.000,00 (Seiscentos Mil reais), a quota 
do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
THaiNNá MaGalHÃES dE alENcar ViEira
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

ANEXO A PORTARIA Nº 382, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

ÁREA/UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA/
GrUPo de desPe-
SA/SUBGRUPO DE 

desPesa

FoNte

1º QUADRIMESTRE - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
outras despesas 

correntes 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

PolÍTica Social
iMETroPará
investimentos 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Equipamentos e Ma-
terial Permanente

 0260 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

PROGRAMA/
orGÃo FoNte

1º QUADRIMESTRE - 2021
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Governança 
Pública 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

SEdaP
 0301 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Manutenção da 
Gestão 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

iMETroPará
 0260 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

FoNte
1º QUADRIMESTRE - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0260 - rEc.ProVEN.TraNSfErENc.

coNVENioS E oUTroS                   200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ToTal 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00 600.000,00

PortaRIA Nº 383, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 6.058.464,68 (Seis Milhões, cinquenta e 
oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro reais e Sessenta e oito cen-
tavos), a quota do terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de des-
pesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) 
constante(s) desta Portaria.

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

ANEXO A PORTARIA Nº 383, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

ÁREA/UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA/
GrUPo de desPe-
SA/SUBGRUPO DE 

desPesa

FoNte

3º QUADRIMESTRE - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

PolÍTica Social
fEaS

outras despesas 
correntes 5.690.000,00 368.464,68 0,00 0,00 6.058.464,68

despesas ordinárias
 0101 5.690.000,00 368.464,68 0,00 0,00 6.058.464,68

PROGRAMA/
orGÃo FoNte

3º QUADRIMESTRE - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

direitos Socioas-
sistenciais 5.690.000,00 368.464,68 0,00 0,00 6.058.464,68

fEaS
 0101 5.690.000,00 368.464,68 0,00 0,00 6.058.464,68

FoNte
3º QUADRIMESTRE - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         5.690.000,00 368.464,68 0,00 0,00 6.058.464,68

ToTal 5.690.000,00 368.464,68 0,00 0,00 6.058.464,68

Protocolo: 733395

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 133 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de janeiro de
coNSidEraNdo os termos decreto Governamental nº 2.002, de 19 de 
novembro de 2021, que estabelece as normas e os procedimentos a se-
rem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual 
direta e indireta, para o encerramento anual da execução orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial do exercício financeiro 2021.
resolve:
i-constituir comissão para o levantamento do inventário dos Bens de con-
sumo em Estoque e Permanentes (Móveis e imóveis) existentes, visando a 
baixa e inclusão de Bens Móveis no SiSPaTWEB E SiMaS.
ii-designar os servidores, roZaNE Maria MiraNda dE SoUZa, matrí-
cula nº 3151840/1, carla adriaNa diNElli dE aQUiNo, matrícula nº 
5946149/2 e ErNaNdES MacEdo dE caMPoS, matrícula nº 5959172/1, 
sob a presidência do primeiro, substituído pelo segundo nas ausências e 
impedimento, a integrarem a presente comissão.
 III-A comissão fica, desde logo, autorizada a praticar todos os Atos neces-
sários ao desempenho de suas atribuições, devendo os Servidores desta 
ioE, quando solicitados pela mesma, prestarem a colaboração requerida.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 733088

coNtrato
.

Contrato: 069/2021/IOE
data de assinatura: 24.11.2021.
Vigência: 24.11.2021 a 23.11.2022.
objeto: forNEciMENTo dE licENÇa PErPÉTUa dE SolUÇÃo dE SEGU-
raNÇa coNTra-aTaQUES À crEdENciaiS, Para ProTEGEr SiSTEMaS 
dE iNforMaÇÃo da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, coM SErVi-
ÇoS dE iMPlaNTaÇÃo, MaNUTENÇÃo E SUPorTE TÉcNico.
Valor: r$ 441.700,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos reais).
origem:
Pregão nº 798240/2021. PaE 2021/798240
Exercício: 2021
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.0000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.40.
ProGraMa dE TraBalHo: 22.126.1508.8238
PlaNo iNTErNo: 412.000.8238c
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contratado: GUard SolUÇÕES EM TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda 
(cNPJ Nº 24.726.596/0001-70).
Endereço: rua rod JoSE carloS daUX Sc 401, n° 4150, SalaS 1 E 2, 
cEP: 88.032-005, Bairro Joao PaUlo, cidade de florianópolis – Sc.
E-mail: atendimento@guardti.com.br
fone: (55) 48 3181-0298
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.

Protocolo: 732834

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2021
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
020/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa Especializada para a Prestação de Serviço de locação de Veículo 
automotivo, para Transporte institucional da Presidência da ioEPa, tendo 
como vencedora a empresa:

 eMPresa cNPJ VaLor

item 1 arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃo, 
coNSErVaÇÃo E loGÍSTica EirEli 07.346.264/0001-40 r$ 46.700,00

Valor global Homologado de r$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e sete-
centos reais) à Empresa arraiS SErViÇoS MEcÂNicoS, coNSTrUÇÃo, 
coNSErVaÇÃo E loGÍSTica EirEli, atendendo o interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa,24 de Novembro de 2021.
Jorge luiz Guimarães Panzera
Presidente da  ioE

Protocolo: 732994

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA N.º 134 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro de 
2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.
considerando o processo de nº 103/2021.
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora carla adriaNa diNElli dE aQUiNo, ma-
trícula n° 5946149/2, cPf nº 630.338.282-72, Suprimento de fundos, no 
valor de r$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) destinados a atender 
as despesas urgentes e de pronto pagamento, onde os dispêndios serão 
aplicados na seguinte NaTUrEZa dE dESPESa:
Classificação da Despesa:
22.122.1297.8338-3390-39 - r$    3.500,00 – Pessoa Jurídica
22.122.1297.8338-339036 -  r$    1.200,00 – Pessoa física
art. 2º conforme o decreto Governamental nº 2.002/2021, o período de 
aplicação no mês de dezembro/2021, a partir da data de emissão da or-
dem bancária, o responsável deverá prestar contas impreterivelmente até 
10/12/2021, considerando prazo de encerramento do exercício.
registre-se, publique-se e cumpra-se
JorGE lUiZ GUiMÃrES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 733086

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 822 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
a Procuradora-chefe de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental de 
08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020 e a ordem de 
Serviço n° 009/2021, de 24/09/2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2021/1317242, de 
18/11/2021, que dispõe sobre férias de servidor;
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
03/01/2022 a 01/02/2022, à servidora larissa Santana da Silva Trindade, 
matrícula n° 57176283/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, 
lotada na Procuradoria Jurídica, referente ao período aquisitivo 07/05/2019 
a 06/05/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de novembro de 
2021.
aNa riTa doPaZo aNToNio JoSÉ loUrENÇo
Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 733116

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA Nº 821 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
a Procuradora-chefe de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental de 
08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 09/07/2020 e a ordem de 
Serviço n° 009/2021, de 24/09/2021.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da Admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo Eletrônico nº 2021/1305210, 
de 16/11/2021, que dispõe sobre alteração de concessão de férias fracio-
nadas de servidor.
rESolVE:
i – alTErar o período de gozo dos 30 (trinta) dias de férias concedidos 
através da PorTaria Nº 690/2021, de 07/10/2021, publicada no doE nº 
34.730, de 08/10/2021, à servidora aliNE SÓTÃo caMPoS aSSEf SoUZa, 
matrícula n° 5948793/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, 
lotada na coordenadoria da Execução, referente ao período aquisitivo 
07/05/2020 a 06/05/2021, de 18/11/2021 a 17/12/2021 para 22/11/2021 
a 11/12/2021 e 20/06/2022 a 29/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de novembro de 
2021.
aNa riTa doPaZo aNToNio JoSÉ loUrENÇo
Procuradora-chefe do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 733114

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 820 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 79/2021, de 25 de fevereiro 
de 2021, publicada no doE n° 34.502, de 26/02/2021, que instituiu o canal 
de ouvidoria no site do iGEPrEV, sendo este um canal de comunicação 
ativa para possibilitar o exercício da democracia participativa entre o 
cidadão, beneficiários e esta Autarquia de Gestão Previdenciária;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 80/2021, de 25 de fevereiro 
de 2021, publicada no doE n° 34.502, de 26/02/2021, que designou 
servidora responsável para desempenhar as competências institucionais 
relativas ao exercício das atividades de Ouvidora no âmbito do IGEPREV;
coNSidEraNdo os termos do despacho do Gabinete da Presidência, de 
23/11/2021, que dispõe sobre a substituição da ouvidora designada, nos 
termos do Processo administrativo Eletrônico (PaE) n° 2021/1335572.
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria N° 80/2021, de 25 de fevereiro de 2021, 
publicada no doE n° 34.502, de 26/02/2021, a servidora arlinda Maria 
Pinto Virgolino Basto, matrícula n° 57189922/8, ocupante do cargo 
em comissão de coordenador, lotada no Núcleo regional de castanhal, 
pela servidora luísa Porto da Silva de oliveira, matrícula n° 5889141/3, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada no Núcleo de 
Planejamento, para desempenhar as competências institucionais relativas 
ao exercício das atividades de ouvidora, diretamente ligada à ouvidoria 
no site do iGEPrEV, que é um canal de comunicação ativa, tendo em 
vista possibilitar o exercício da democracia participativa entre o cidadão, 
beneficiários e esta Autarquia de Gestão Previdenciária, constituída através 
da PorTaria N° 79/2021, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no doE 
n° 34.502, de 26/02/2021.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, retroagindo seus efeitos a contar de 16/11/2021, podendo ser 
revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 733112
PORTARIA Nº 823 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 592/2021, de 09 de setembro 
de 2021, publicada no doE n° 34.694, de 10/09/2021, que instituiu no 
âmbito do IGEPREV, a Comissão Responsável pelo Processo Administrativo 
disciplinar – Pad, através dos Processos administrativos Eletrônicos (PaE) 
nº 2021/939495, n° 2021/939868 e n° 2021/939657;
coNSidEraNdo os termos do despacho da Procuradoria Jurídica, de 
09/11/2021, que dispõe sobre a substituição de membro da comissão res-
ponsável pelo Processo administrativo disciplinar – Pad, através dos autos 
do Processo administrativo Eletrônico (PaE) n° 2021/1278227.
rESolVE:
i – SUBSTiTUir o servidor MarloN JoSÉ fErrEira dE BriTo, matrícula 
n° 57175693/1, ocupante do cargo de Procurador, lotado na Procuradoria 
Jurídica, pela servidora fernanda dionne camarão Martins cardoso, 
matrícula n° 54193938/1, ocupante do cargo de Técnico de administração 
e finanças, lotada na coordenadoria de desenvolvimento de Pessoas, como 
membro da comissão responsável pelo Processo administrativo disciplinar 
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– PAD em face do servidor M. B. R., matrícula n° 5905513/5, com finalidade 
de apurar possíveis irregularidades constantes dos autos em referência e 
demais fatos conexos, constituída pela PorTaria N° 592/2021, de 09 de 
setembro de 2021, publicada no doE n° 34.694, de 10/09/2021.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, retroagindo seus efeitos a contar de 18/11/2021, podendo ser 
revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 733118

PORTARIA Nº 824 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo, os termos do decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado 
no doE nº 34.240, de 01/07/2020; e
coNSidEraNdo ainda, o teor do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1308655, de 17/11/2021, da fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, que solicita a revogação da cessão do servidor; 
rESolVE:
i – rEVoGar, a contar de 01/12/2021, a Portaria nº 305/2020, de 
09/09/2020, publicada no doE nº 34.347, de 17/09/2020, que cedeu o 
servidor Sérgio roberto assis de Moraes, matrícula n° 5596165/2, ocupan-
te do cargo de Técnico de administração e finanças à fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 24 de novembro de 2021. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 733397

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Extrato de Portaria Nº. 331 de 24 de Novembro de 2021.
Processo: 2021/1327612
designar: laUriMar dE MaToS fariaS, matrícula nº 80845288/1 – Pro-
fessor classe ii
Servidor titular: HElVio MorEira arrUda, matrícula nº 5921161/6 – di-
retor do desenvolvimento de Programas Estratégicos em Governança Pú-
blica desta EGPa, código GEP-daS-011.5
Período: 24/11 a 23/12/2021 / impedimento do titular.
Extrato de Portaria Nº. 332 de 24 de Novembro de 2021.
Processo: 2021/1327612
designar: roSaNa da SilVa rodriGUES, mat. 5274745/1, Especialista 
em Educação classe i.
Servidor titular: laUriMar dE MaToS fariaS, matrícula nº 80845288/1 
– Coordenador de Desenvolvimento de Competências e Habilidades Profis-
sionais em Governança Pública desta EGPa, código GEP-daS-011.4
Período: 24/11 a 23/12/2021. / impedimento do titular.

Protocolo: 733232

diÁria
.

Extrato de Portaria Nº. 330 de 24 de Novembro de 2021.
Processo: 2021/1333409
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: visando reuniões e planejamentos junto aos gestores municipais 
estabelecendo parcerias a realização de cursos aos servidores municipais 
para o exercício 2022
Servidor: clEidSoN cHarlES BaTiSTa, Matrícula n° 8000999/4, coorde-
nador  cPf: 461.061.382-49 / 4 e ½ (quatro e meia) / 23/11 a 27/11/2021.
origem: Belém
destino: Breves e oeiras do Pará.

Protocolo: 733236

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 3292 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
o  dirETor  dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício,  no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por meio da PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 
(republicada no d.o.E. nº 33.805, de 15/02/2019), considerando o 
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1003177/SEfa,

rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir o comitê de avaliação para avaliar e julgar o proces-
so de Seleção Baseada na Qualidade e no custo nº 003/2021, cujo objeto 
é a contratação de empresa de Ti com o objetivo de dar manutenção no 
Sistema corporativo de Gestão do Planejamento e Projetos Estratégicos 
– GESPro, sistema que gerencia os projetos do ProfiSco ii, conforme 
especificado no respectivo Termo de Referência e seus anexos, integrada 
por Presidente e Membros.
art. 2º - dESiGNar, conforme relacionado abaixo, os servidores para com-
por o comitê de avaliação:
a) LINCOLN JOSÉ DA GAMA COSTA, Coordenador Fazendário, com Identifi-
cação funcional nº 5724090-1, lotado na coordenação de assuntos fazen-
dários Estratégicos - cafE, para atuar como Presidente;
b) EMANOEL BORGES MOREIRA, Coordenador Fazendário, com Identifica-
ção funcional nº 51867060-7, lotado na coordenação de assuntos fazen-
dários Estratégicos - cafE, para atuar como Membro;
c) MAURO GAMA TOBIAS, Administrador, com Identificação Funcional nº 
4065-1, lotado na coordenação de assuntos fazendários Estratégicos - 
cafE, para atuar como Membro;
art. 3º - compete ao comitê de avaliação:
I - conhecer as propostas apresentadas e verificar sua adequação ao obje-
to da contratação almejada, conforme os requisitos estabelecidos no Termo 
de referência - Tr;
ii - subsidiar a comissão Permanente do ProfiSco ii da SEfa-Pa quan-
to aos pedidos de esclarecimentos dos concorrentes, no que se refere às 
questões técnicas relacionadas ao Termo de referência - Tr;
iii - atribuir a pontuação técnica a cada proponente, realizar o julgamento 
e encaminhar Relatório de Julgamento e Classificação à Comissão Perma-
nente do ProfiSco ii da SEfa-Pa;
IV – avaliar e elaborar parecer sobre a proposta financeira das consulto-
rias aprovadas na avaliação técnica, conforme o Termo de referência e o 
orçamento estimado;
V - dirimir, se necessário, após oitiva das unidades técnicas pertinentes 
ao assunto, as dúvidas relacionadas aos aspectos técnicos do objeto a ser 
contratado, suscitadas ou recebidas pela comissão Permanente do Pro-
fiSco ii da SEfa-Pa ou da Unidade de coordenação do Projeto – UcP do Pro-
jeto de Modernização da Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii Pa;
Vi - estabelecer ações visando à conclusão dos trabalhos nos prazos es-
tabelecidos.
art. 4º -  os atos da comissão devem  ser assinados por todos os mem-
bros, incluindo o Presidente.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 732769
PORTARIA N.º 796, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
altera a Portaria n.º 276, de 4 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Preço 
Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produtos cerveja.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar 87, de 
13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei 5.530, de 13 de janeiro 
de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente 
praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando o disposto no inciso iii do art. 39 do regulamento do impos-
to sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviço de Transporte interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação - icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º a Portaria n.º 276, de 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf do produto cerveja, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“aNeXo ÚNico

................................. .......... ............... ........................................ .....

cErV. MaNiacS lTda. 001394-6 Maniacs Belgian Wit alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 6,07

cErV. MaNiacS lTda. 001395-3 Maniacs Belgian Wit alumínio ou lata descartável - 361 
a 660ml 7,72

................................. .......... ............... ........................................ .....

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001382-1 itaipava Puro Malte Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 3,99

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001383-9 itaipava Puro Malte alumínio ou lata descartável - 311 
a 360ml 2,47

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001384-7 itaipava Puro Malte alumínio ou lata descartável - até 
310ml 2,15

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001385-4 itaipava Puro Malte alumínio ou lata descartável - 361 
a 660ml 3,41

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001386-2 itaipava Puro Malte Garrafa de Vidro descartável - 361 
a 660ml 5,99

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001387-0 itaipava Puro Malte Garrafa de Vidro retornável - 361 
a 660ml 5,76

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001388-8 itaipava Puro Malte Garrafa de Vidro retornável - 661 a 
1.000ml 6,71

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001389-6 itaipava Puro Malte Garrafa de Vidro descartável - 661 a 
1.000ml 6,96
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cErV. PETrÓPoliS S.a. 001390-4 itaipava Puro Malte Garrafa de Vidro descartável - 271 
a 310ml 2,87

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001391-2 itaipava Puro Malte Garrafa de Vidro retornável - 271 
a 360ml 2,51

................................. .......... ............... ........................................ .....
coMarY iNdÚSTria dE 

BEBidaS lTda. 001379-7 Sul americana Garrafa de Vidro descartável - 311 
a 360ml 4,77

coMarY iNdÚSTria dE 
BEBidaS lTda. 001380-5 Sul americana Garrafa de Vidro descartável - 361 

a 660ml 8,42

................................. .......... ............... ........................................ ...” (Nr)

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do segundo dia subsequente à referida publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 732948
PORTARIA N.º  797, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
altera a Portaria n.º 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos refrige-
rantes, energéticos e isotônicos.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar 87, de 
13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei 5.530, de 13 de janeiro 
de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente 
praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando o disposto no inciso iii do art. 39 do regulamento do impos-
to sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviço de Transporte interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação - icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º a Portaria n.º 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe so-
bre o Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos 
refrigerantes, energéticos e isotônicos, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“aNeXo i
..............................................................................

................................. .......... ............... ........................................ .....

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001392-0 Petra água Tônica alumínio ou lata descartável -
350ml a 399ml 2,71

cErV. PETrÓPoliS S.a. 001393-8 Petra água Tônica 
Zero açúcar

alumínio ou lata descartável -
350ml a 399ml 2,71

................................. .......... ............... ........................................ ...” (Nr)

“aNeXo ii
..............................................................................

................................. .......... ............... ........................................ .....
coMarY iNdÚSTria dE 

BEBidaS lTda. 001375-5 red Hot alumínio ou lata descartável - até 
270ml 3,61

coMarY iNdÚSTria dE 
BEBidaS lTda. 001376-3 red Hot PET descartável - acima de 1.750ml 8,54

coMarY iNdÚSTria dE 
BEBidaS lTda. 001377-1 red Hot Tropical PET descartável - acima de 1.750ml 8,54

coMarY iNdÚSTria dE 
BEBidaS lTda. 001378-9 red Hot Pink 

lemonade PET descartável - acima de 1.750ml 8,54

................................. .......... ............... ........................................ ...” (Nr)

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do segundo dia subsequente à referida publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 732919
diretoria de adMiNistraÇÃo

PORTARIA Nº 3093 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 3021 de 22/10/2021, publicada no 
doE nº 34.755 de 03/11/2021, que coNcEdEU as férias, do servidor Nilo 
EMaNoEl rENdEiro dE NoroNHa, id func nº 5570212/1, auditor fiscal 
de receitas Estaduais, lotado na cEEaT de Grandes contribuintes, as quais 
foram autorizadas para gozo no período de 01/12/2021 a 30/12/2021, 
referente ao exercício de 26/11/2020 a 25/11/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 733242

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PREGÃO ELETRONICO Nº 038/2021.

a SEfa, através do seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
Objeto: É a Aquisição de Materiais de Sinalização a fim de atender as de-
mandas das Unidades fazendárias desta Secretária de Estado da fazenda 
– SEFA, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo 
i do Termo de referência.

daTa da aBErTUra: 09/12/2021 - as 10h00min 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 08h00min as 14h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo.
Pregoeiro cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 732783

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

O Diretor de Administração da Secretaria da Fazenda do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela 
PorTaria Nº 451 de 13 fevereiro de 2019;
coNSidEraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licitação 
para o Processo Licitatório nº 2021/584219, e em consonância com a ma-
nifestação jurídica nº 394/2021/coNJUr/SEfa, cujo objeto é aquisição de 
Câmeras (Webcam) e Fone de Ouvido com Microfone (Headset), Conforme 
as Especificações Contidas no Termo de Referência e Seus Anexos, a sequ-
ência 14 dos autos, em conformidade com resultado do processo nas fls. 
384 a 386 do referido processo.
coNSidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto Estadual 534/2020 e suas alterações, no que se re-
fere à legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade admi-
nistrativa e eficiência ao procedimento adotado e  em conformidade com  a 
manifestação jurídica nº 394/2021/coNJUr/SEfa; cujo objeto é aquisição 
de Câmeras (Webcam) e Fone de Ouvido com Microfone (Headset), Con-
forme as Especificações Contidas no Termo de Referência e Seus Anexos, 
a sequência 8 dos autos, em conformidade com resultado do processo nas 
fls. 384 a 386 do referido processo.
r E S o l V E:
1 - HoMoloGar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro re-
ferente ao Processo licitatório nº 2021/584219, a favor das empresas: 
BraSil-Uc TEcNoloGia i. S. lTda de cNPJ sob nº 01.681.463/0001-29, 
ofertando o valor global de r$ 39.999,30 (trinta e nove mil novecentos e 
noventa e nove reais e trinta centavos) e GaSKaM coMÉrcio E coNSTrU-
ÇÃo ciVil EirEli de cNPJ sob nº 32.519.346/0001-97, ofertando o valor 
total de r$ 39.943,50 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e três reais 
e cinquenta centavos).
Este instrumento foi publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 22 de novembro de 2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração - SEfa/Pa

Protocolo: 733200

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 3314 de 24 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor alciNo alVES da coSTa, nº 0518637401, MoToriSTa, co-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de conduzir de veículo oficial com técnico de informática, no perí-
odo de 24.11.2021, no trecho Belém - Santa Maria do Pará - Belém.
PORTARIA Nº 3315 de 24 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor MaNoEl aiNETTE SaNToS, nº 0514942801, MoToriSTa, co-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de conduzir veículo oficial com servidor à Capanema, no período 
de 24.11.2021, no trecho Belém - capanema - Belém.
PORTARIA Nº 3316 de 24 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor EriK fEliPE SoUZa PaMPloNa, nº 0591486901, aUdiTor-a, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂN-
SITO, objetivo de realizar fiscalização em mercadorias em trânsito em Ca-
panema, no período de 24.11.2021, no trecho Belém - capanema - Belém.
PORTARIA Nº 3322 de 24 de novembro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor BENEdiTo JoSE fariaS da SilVa, nº 0200615402, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de conduzir veículo oficial para revisão, no período de 26.11.2021, 
no trecho Gurupi - Belém - Gurupi.
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editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de diLiGÊNcia FiscaL - 
ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria

o coordenador Executivo Especial de administração Tributária de Substi-
tuição Tributária – cEEaT-ST, desta Secretaria de Estado da fazenda, no 
uso de suas atribuições.
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi aberta a ordEM dE SErViÇo 
n° 172021820000069-4 que deu origem ao rElaTÓrio dE diliGÊNcia 
fiScal, realizada em atendimento à solicitação do Tribunal administrativo 
de recursos fazendários, cujos dados da empresa são:
raZÃo Social: N.Sª coMÉrcio E diSTriBUiÇÃo dE caBo frio lTda
cNPJ: 12.657.778/0001-57
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afrEs responsáveis:  MarliZE NaZarE M. P. dE aBrEU
iNETE GUEdES alVES
Por meio da presente NOTIFICAÇÃO fica o sujeito passivo acima identi-
ficado, cientificado do resultado do RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA FISCAL 
referente ao aUTo dE iNfraÇÃo E NoTificaÇÃo fiScal – aiNf Nº: 
172018510000113-3.
fica assegurado ao sujeito passivo o prazo de 15(quinze) dias, a contar da 
data da publicação do presente Edital, conforme determina o artigo 14, iii, 
§ 3º, iii da lei Estadual nº 6.182/98.
ÊNio roBErTo alVES Maia
coordenador fazendário - cEEaT-ST

Protocolo: 732749

oUtras MatÉrias
.

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202104005957, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007441/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: cesar augusto lima de Sousa Silva – cPf: 634.641.102-06
Marca/Tipo/chassi
HYUNdai/HB20S 10M EVolUT/Pas/automovel/9BHcP41aaNP253270
Portaria n.º202104005961, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007468/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: romario Melo da Silva – cPf: 029.520.782-54
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0NG123030
Portaria n.º202104005963, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007467/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: iracildo Miguel rodrigues dos Santos – cPf: 227.352.162-68
Marca/Tipo/chassi
caoacHErY/TiGGo3X Pro Ta/Mis/Utilitari/98rdB22B8Na007120
Portaria n.º202104005965, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007401/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: Gilvani cardoso Pinto – cPf: 760.452.772-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ0MP028893
Portaria n.º202104005967, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 2021730007463/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: robson Maues rodrigues – cPf: 571.212.062-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG320046

PORTARIAS DE REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202104005955, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 0020217300074715/SEFA
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qec0i67
interessado: delmo da Silva Bahia – cPf: 033.255.712-04
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z9Ka503006
Portaria n.º202104005956, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 1220217300018041/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 transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa ott9b97.
interessado: carlos Nazare Pereira Quinto – cPf: 097.525.442-15
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS48B0fG202284
Portaria n.º202104005959, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 0020217300074618/SEFA
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qek1e59
interessado: Manoel flexa dos Santos – cPf: 050.198.262-00
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Wr-V EX cVT/Pas/automovel/93HGH8840JZ113076
Portaria n.º202104005960, de 24/11/2021 - 
Proc n.º 0320217300046828/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 mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qdg4i51
interessado: Gilson rodrigues de Santana – cPf: 267.738.802-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl Ma/Pas/automovel/9BWda45U4fT049037

Protocolo: 733025

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios-tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 01/12/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18721, aiNf nº 
032017510000310-7, contribuinte iBQ - iNdÚSTriaS QUÍMicaS S/a, 
insc. Estadual nº. 15374248-8.
Em 01/12/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18601, aiNf nº 
012018510002234-9, contribuinte aGroPalMa S/a, insc. Estadual nº. 
15181761-8.
Em 01/12/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19107, aiNf nº 
812020510001609-8, contribuinte BUriTiraMa MiNEraÇÃo S.a., insc. 
Estadual nº. 15175363-6.
Em 01/12/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19109, aiNf nº 
372017510000521-8, contribuinte TraNSPorTES BErToliNi lTda, insc. 
Estadual nº. 15313862-9.
Em 01/12/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18629, aiNf nº 
022016510002191-0, contribuinte forT frUiT lTda, insc. Estadual nº. 
15277721-0, advogado: roSoMiro arraiS, oaB/Pa-977.
Em 01/12/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18924, ProcES-
So nº 252020730000621-0 (SiMPlES NacioNal), contribuinte NEGrÃo E 
NEGrÃo coMÉrcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo lTda, insc. Estadual 
nº. 15416209-4, advogado: dJiaNdro GUErrEiro caSTro do NaSci-
MENTo, oaB/Pa-27.932.

Protocolo: 733124

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

PORTARIA N° 970 DE 23 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 01/08/1977, lUiZ fErNaNdo PiNTo MarQUES, para 
serviços prestados conforme processo 1977/4855, para fins de regulariza-
ção funcional, conforme processo 2020/752147.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
PORTARIA N° 970 DE 23 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 25/10/1979, lUiZ fErNaNdo PiNTo MarQUES, 
como prestador de serviços, para fins de regularização funcional, conforme 
processo 2020/752147.
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: 732715
Portaria N° 1008, de 20 de NoVeMBro de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o Processo n° 2015/240102 no qual diz respeito ao 
Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da PorTaria Nº 
649, de 29/09/2017, prorrogado pela PorTaria Nº 839 de 04 de dezembro 
de 2017, redesignado pela PorTaria Nº 102, de 30 de janeiro de 2018, 
prorrogado pela PorTaria Nº 274, de 02 de abril de 2018, redesignado 
pela PorTaria Nº 445, de 06 de junho de 2018, prorrogado pela PorTaria 
Nº 744, de 31 de julho de 2018, redesignado pela PorTaria N° 939, de 
28 de setembro de 2018, prorrogado pela PorTaria Nº 1114, de 26 de 
novembro de 2018, redesignado pela PorTaria Nº 82, de 22 de janeiro de 
2019, prorrogado pela Portaria 360, de 25 de março de 2019, redesignado 
pela PorTaria Nº 599, de 29 de maio de 2019, PorTaria N° 631, de 24 
de julho de 2019, redesignado pela PorTaria Nº 747, de 25 de setembro 
de 2019, prorrogado pela PorTaria N° 859, de 20 de novembro de 2019, 
redesignado pela PorTaria N° 072, de 22 de janeiro de 2020, prorrogado 
pela PorTaria N° 276, de 01 de junho de 2020, redesignado pela 
PorTaria N° 415, de 22 de julho de 2020, redesignado pela PorTaria 
N° 779, de 23 de setembro de 2020, prorrogado pela PorTaria N° 1040, 
de 25 de novembro de 2020, redesignado pela PorTaria N° 176, de 25 
de janeiro de 2021, prorrogado pela PorTaria N° 424, de 12 de abril 
de 2021, redesignado pela PorTaria Nº 571, de 07 de junho de 2021, 
prorrogado pela PorTaria N° 687, de 20 de julho de 2021 e redesignado 
pela PorTaria N° 908, de 30 de setembro de 2021, para apurar indícios 
de irregularidades administrativas em desfavor dos servidores d. S. P.; a. 
G. S.; a. G. a.; c. o. c.; M. S. c. l. e N. c. B.;
coNSidEraNdo a necessidade de mais tempo para a comissão proceder 
à conclusão do processo.
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rESolVE:
i – Prorrogar a redesignação por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 
19/11/2021, a comissão de Processo administrativo disciplinar, até a 
conclusão dos trabalhos, constituída pelos servidores, irany do Socor-
ro oliveira da Silva, matrícula nº 54189539/1, flávio Henrique leonardi 
franco, matrícula n° 57191242/1, e Solange da costa Pedroza, matrícula 
nº 57197565/1, juntamente com os suplentes José Henrique cardoso de 
Paula, agente administrativo, matrícula nº 57190904/1, José álvaro Tel-
les lins, administrador, matrícula nº 723550/3, ana Maria cordeiro Xavier 
de Almeida, Assistente Social, matrícula nº 54195626/2, com a finalida-
de concluir os trabalhos de apuração dos fatos descritos no processo nº 
2015/240102.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do EXMº. Sr. SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 
EM  20 dE NoVEMBro dE 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 732734
Portaria N°1041, 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 que dentre os princípios norteadores da administração 
Pública, destaca-se o da moralidade administrativa, devendo a autoridade 
pública adotar medidas necessárias a sua fiel observância;
coNSidEraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n° 
5.810/94 que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância e Pro-
cesso administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os pro-
cedimentos, fases e prazos a serem adotados sempre que autoridade tiver 
ciência de irregularidades no serviço público.
coNSidEraNdo o disposto na Portaria/SESPa n° 433, de 11/04/2005, pu-
blicada no doE de 16/05/2005, que dispõe no seu item iii sobre a institui-
ção de Comissões Permanentes de Sindicância e Processo Administrativo 
disciplinar para cada Unidade orçamentária da SESPa;
coNSidEraNdo as disposições previstas na lei n° 8.972/2020 (doE de 
14/01/2020), que regula o processo administrativo no âmbito da Adminis-
tração Pública do Estado do Pará, em especial o disposto no capítulo XX, 
Seção iV – do Procedimento Sancionatório;
rESolVE:
i  – constituir comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar 
do 13º centro regional de Saúde, Unidade orçamentária da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública, objetivando proceder todas as investigações 
necessárias à elucidação de denúncias de condutas infracionais e de fatos 
irregulares em geral ocorridos no âmbito da referida Unidade, designando-
se para isto os servidores abaixo relacionados:
• PRESIDENTE:
alaN criSTHE MarQUES VUlcÃo, agente administrativo, matrícula 
5913119/1
• MEMBROS:
fraNciSco alVES da SilVa NETo, agende administrativo, matrícula 
57200855/1
aNTÔNio lUiS rodriGUES dE araGÃo agende administrativo, matrícula 
5118212/1
• SUPLENTE:
ValEria dE PaUla MaciEl, enfermeira, matrícula 5108454/1
II  - Para cada denúncia de irregularidade ocorrida no âmbito da Unidade 
orçamentária do 13º crS/SESPa que deva ser apurada mediante instaura-
ção de Processo administrativo disciplinar, será providenciada a respectiva 
Portaria com indicação da falta a ser apurada, sempre constituída pelos 
integrantes previamente designados neste ato.
iii  - a presidente da comissão Processante representará em todos os atos 
que se fizerem necessários.
iV  - a comissão exercerá suas atividades com absoluta independência e 
imparcialidade, procedendo dentro do devido processo legal, assegurando-
se o sigilo necessário à elucidação dos fatos, tendo suas reuniões, audiên-
cias e documentos o necessário caráter reservado.
V  – a comissão Processante tem plena liberdade na colheita de provas, po-
dendo examinar quaisquer documentos relacionados ao objeto da investiga-
ção, fazer vistorias in loco, promovendo ainda a tomada de depoimentos, 
acareações, investigações e diligências cabíveis, recorrendo, quando necessá-
rio, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.
Vi  – a comissão, desde a citação do acusado, deverá facultar ao mesmo, 
ou ao seu advogado regularmente constituído, o exame dos autos na re-
partição, e quando solicitado por escrito, providenciar a entrega de cópias 
com despesas custeadas pelo próprio interessado, para apresentação de 
defesa e indicação de suas provas no prazo regulamentar, possibilitando-
lhe ainda o acompanhamento de toda a instrução nos exatos termos do 
art. 5°, inc. lV da constituição federal.
Vii  – Nas hipóteses legais de suspeição ou de impedimento, poderão os 
servidores aqui designados se eximirem da obrigação de participar da in-
vestigação, procedendo a autoridade instauradora a substituição somente 
para determinado caso, retomando o servidor a sua função após a conclu-
são do respectivo processo.
Viii  – ocorrendo a necessidade imperativa de afastamento de um dos 
integrantes da comissão no decorrer do respectivo mandato, por uma das 
hipóteses previstas no art. 77 da lei n° 5.810/94, será o mesmo imediata-
mente substituído por suplente aqui designado.
iX  – Por ocasião do gozo de férias regulamentares de um dos integrantes 
da comissão Processante, será também aplicada a hipótese de substituição 
prevista no item anterior.

X – competirá à direção do 13º crS, prover a comissão Processante das 
instalações físicas e recursos materiais necessários ao fiel desempenho de 
seu mister, sendo igualmente assegurados transporte e diárias aos seus 
integrantes, bem como ao secretário da mesma, quando as circunstân-
cias exigirem o deslocamento da sede dos trabalhos para realização de 
missão oficial essencial ao esclarecimento dos fatos, não acarretando com 
isso qualquer vinculação hierárquica com o referido setor, prevalecendo em 
qualquer caso a regra constante do item iV desta Portaria.
Xi  - a comissão, na forma do § 1° do art. 205 da lei n° 5.810/94, terá 
como secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo a indi-
cação recair em um de seus membros.
XII  - A Comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus 
integrantes, inclusive o secretário “ad hoc”, dispensados de suas atividades 
habituais, durante a realização dos trabalhos, nos seus respectivos locais 
de lotação, de acordo com o disposto no art. 208, § 1° da lei n° 5.810/94.
Xiii  – o mandato da comissão aqui instituída será no máximo de 02 (dois) 
anos, a contar da data da publicação da mesma no doE, vedada a recon-
dução de sua totalidade no período subsequente.
XiV  – 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: 732738
PORTARIA N° 1263 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1332733.
rESolVE:
loTar, a contar de 23/11/2021, o servidor dENNYS SoUSa da SilVa, ma-
trícula n° 5946191/1, cargo coMiSSioNado, na diViSÃo dE coMPraS E 
PaTriMÔNio.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 23.11.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 733267
PORTARIA N° 0972 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1309090.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora JoElMa fErNaNdES SarMENTo, matrícula nº 
55585809/1, lotada no 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE orGaNiZaÇÃo, 
coNTrolE E aValiaÇÃo dE cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 
11.11.2021 a 09.05.2022, em substituição a titular JEaNE dE MoraiS 
doUrado, matrícula nº 5897742/1, que se encontra em gozo de licença 
Maternidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 23.11.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 733277

.

.

errata
.

ERRATA da Publicação referente ao Documento Descritivo, anexo 
e parte indissociável ao CONTRATO ASSISTENCIAL Nº 04/2021 – 
HoSPiTal dr. afoNSo rodriGUES filHo lTda, Publicada no doE Nº 
34.735, do dia 15 de outubro de 2021, sob o Protocolo: 716200.
Onde lê:
4.4. EIXO IV - Definição de indicadores para avaliação qualitativa:

1. iNdicadores de ateNÇÃo À saÚde
iNdicadores da assistÊNcia

tiPo iNdicador Meta teNdÊNcia FoNte PoNtUaÇÃo

Hospitalar
Taxa de Mortalidade insti-

tucional 3% < 

relatório da 
comissão 

Óbitos

≤ 3 = 8
>3 a 5 = 4

> 5 = 0

Hospitalar Taxa de infecção Hospitalar 2% < relatório cciH
≤ 2 = 10

>2 a 3, 5 = 5
> 3,5 = 0

Hospitalar
Taxa de ocupação de leitos 

clínicos 90% = relatório SEr/
SiH

> 90 = 8
<85 a 75 =4

<75 = 3

Hospitalar
Taxa de ocupação de leitos 

cirúrgicos 90% = relatório SEr/
SiH

> 90 = 8
<85 a 75 =4

<75 = 3

Hospitalar
Tempo Médio de Permanência 

por leitos clinicos 5 dias < relatório SEr

≤ 5 = 8
> 5 a 9 =3

> 9 a 12 = 2
> 12 = 1

Hospitalar
Tempo Médio de Permanência 

por leitos cirúrgicos 3 dias < relatório SEr

≤ 3 = 8
> 3 a 8 =3

> 8 a 11 = 2
>11 = 1
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ambulatorial 
(análises
clínicas)

Tempo médio p liberação  de 
resultados de exames de 

análises clínicas.
02

dias
> SiSlaB

>2 = 5
> 2 a 5 = 3

> 5= 2

ambulatorial

Tempo  médio    p libera-
ção    de

resultados  de
exames    de diagnósticos  por

imagem

02
dias

> SiSlaB
>2 = 5

> 2 a 5 = 3
> 5= 2

ToTal dE PoNToS 60

4.5. EIXO V – Definição dos recursos financeiros e respectivas fontes en-
volvidas na contratualização:

ProGraMaÇÃo orÇaMeNtÁria
orÇaMeNto PrÉ-FiXado

1. recUrso de FoNte FederaL
Limite Financeiro de Média Complexidade Mensal (R$) Anual (R$)

Média da Produção ambulatorial 27.168,18 326.018,16
Média da Produção Hospitalar 536.100,08 6.433.200,96

SubTotal (a) 563.268,26 6.759.219,12
2. recUrso de FoNte estadUaL

Média da Produção Hospitalar 536.100,09 6.433.201,08
SubTotal (b) 536.100,09 6.433.201,08

Total Geral: subtotal (a) + (b) 1.099.368,35 13.192.420,20

4.6. EiXo Vi – forma de monitoramento e avaliação das metas quanti-
tativas e qualitativas, e repasse de recursos vinculados ao desempenho 
alçado.
FAIXA DE DESEMPENHO:

FAIXA DE DESEMPENHO/PONTUAÇÃO
PerceNtUaL do totaL de 
recUrsos destiNados ao

deseMPeNHo
VALOR EM R$

90 ou mais pontos 100% r$ 439.747,34
70 a 89 pontos 90% r$ 395.992,60
60 a 79 pontos 80% r$ 351.797,87
50 a 69 pontos 70% r$ 307.823,13

abaixo de 50 pontos 50% r$ 219.873,67

Leia-se:
4.4.  EiXo iV - Definição de indicadores para avaliação qualitativa:

1. iNdicadores de ateNÇÃo À saÚde
iNdicadores da assistÊNcia

tiPo iNdicador Meta teNdÊNcia FoNte PoNtUaÇÃo

Hospitalar
Taxa de Mortalidade insti-

tucional 3% < 

relatório da 
comissão 

Óbitos

≤ 3 = 8
>3 a 5 = 5

> 5 = 0

Hospitalar Taxa de infecção Hospitalar 2% < relatório cciH
≤ 2 = 10

>2 a 3, 5 = 5
> 3,5 = 0

Hospitalar
Taxa de ocupação de leitos 

clínicos 85% = relatório SEr/
SiH

> 85 = 8
≤84 a 75 =6

<75 = 4

Hospitalar
Taxa de ocupação de leitos 

cirúrgicos 85% = relatório SEr/
SiH

>85 = 8
≤84 a 75 =6

<75 = 4

Hospitalar
Tempo Médio de Permanência 

por leitos clinicos 5 dias < relatório SEr

≤ 5 = 8
> 5 a 9 =5

> 9 a 12 = 2
> 12 = 1

Hospitalar
Tempo Médio de Permanência 

por leitos cirúrgicos 4 dias < relatório SEr
≤ 4 = 8

> 4 a 8 =5
> 8 a 11 = 2

>11 = 1

ambulatorial
(análises 
clínicas)

Tempo médio p liberação  de 
resultados de exames de 

análises clínicas.
02

dias
> SiSlaB

>2 = 5
> 2 a 5 = 3

> 5= 2

ambulatorial

Tempo  médio    p libera-
ção    de

resultados  de
exames  de

diagnósticos  por imagem

02
dias

> SiSlaB

>2 = 5
> 2 a 5 = 3

> 5= 2

ToTal dE PoNToS 60

4.5.  EIXO V – Definição dos recursos financeiros e respectivas fontes en-
volvidas na contratualização:

ProGraMaÇÃo orÇaMeNtÁria
orÇaMeNto PrÉ-FiXado

1. recUrso de FoNte FederaL
Limite Financeiro de Média Complexidade Mensal (R$) Anual (R$)

Média da Produção ambulatorial 27.168,18 326.018,16

Média da Produção Hospitalar 532.831,82 6.393.981,84
SubTotal (a) 560.000,00 6.720.000,00

2. rEcUrSo dE foNTE ESTadUal
Média da Produção Hospitalar 539.368,35 6.472.416,60

SubTotal (b) 539.368,35 6.472.416,60
Total Geral: subtotal (a) + (b) 1.099.368,35 13.192.416,60

4.6. EiXo Vi – forma de monitoramento e avaliação das metas quanti-
tativas e qualitativas, e repasse de recursos vinculados ao desempenho 
alçado.
FaiXa de deseMPeNHo

FAIXA DE DESEMPENHO/PONTUAÇÃO
PerceNtUaL do totaL de
recUrsos destiNados ao 

deseMPeNHo
VALOR EM R$

85 ou mais pontos 100% r$ 439.747,34
70 a 84 pontos 90% r$ 395.992,60
60 a 69 pontos 80% r$ 351.797,87
50 a 59 pontos 70% r$ 307.823,13

abaixo de 50 pontos 50% r$ 219.873,67

Protocolo: 732867
ERRATA da Publicação referente ao Documento Descritivo, anexo 
e parte indissociável ao CONTRATO ASSISTENCIAL Nº 05/2021 – 
HoSPiTal JUlia SEfEr aS lTda, Publicada no doE Nº 34.735, do dia 15 
de outubro de 2021, sob o Protocolo: 716210.
Onde lê:
4.4. EIXO IV - Definição de indicadores para avaliação qualitativa:

1. iNdicadores de ateNÇÃo À saÚde

tiPo iNdicador Meta teNdÊNcia FoNte PoNtUaÇÃo

Hospitalar
Taxa de Mortalidade 

institucional 3% < 
relatório da co-
missao obitos

≤ 3 = 8
>3 a 5 = 5

> 5 = 0

Hospitalar
Taxa de infecção 

Hospitalar 2% < relatório cciH
≤ 2 = 10

>2 a 3, 5 = 5
> 3,5 = 0

Hospitalar
Taxa de ocupação de 

leitos clínicos 85% =85% relatório SEr/SiH
> 85 = 8

<85 a 75 =5
<75 = 3

Hospitalar
Taxa de ocupação de 

leitos cirúgicos 85% =85% relatório SEr/SiH
> 85 = 8

<85 a 75 =5
<75 = 3

Hospitalar

Tempo Médio de 
Permanência por 
leitos clinicos 5 dias < relatório SEr

≤ 5 = 8
> 5 a 9 =5

> 9  a 12 = 2
> 12 = 1

Hospitalar

Tempo Médio de Per-
manência por leitos 

cirúrgicos 3 dias < relatório SEr

≤ 3 = 8
> 3 a 8 =5

> 8 a 11 = 2
>11 = 1

ambulatorial 
(análises 
clínicas)

Tempo médio p 
liberação  de
resultados  de

exames  de análises
clínicas.

02
dias

> SiSlaB

>2 = 5
> 2 a 5 = 3

> 5= 2

ambulatorial

Tempo médio p 
liberação de resulta-
dos de exames  de 
diagnósticos por 

imagem

02
dias

> SiSlaB

>2 = 5
> 2 a 5 = 3

> 5= 2

ToTal  60

4.5. EIXO V - Definição dos recursos financeiros e respectivas fontes envol-
vidas na contratualização:

ProGraMaÇÃo orÇaMeNtÁria
orÇaMeNto PrÉ-FiXado

1. recUrso de FoNte FederaL
Limite Financeiro de Média

Complexidade Mensal (R$) Anual (R$)

Média da Produção ambulatorial 48.746,29 584.955,48
Média da Produção Hospitalar 515.127,88 6.181.534,56

SubTotal (a) 563.874,17 6.766.490,04
2. recUrso de FoNte estadUaL

Média da Produção ambulatorial 772.691.82 9.272.301,84
SubTotal (b) 772.691,82 9.272.301,84

Total Geral: subtotal (a) + (b) 1.336.565,99 16.038.791,88

4.6. EiXo Vi – forma de monitoramento e avaliação das metas quantita-
tivas e qualitativas, e de repasse de recursos vinculados ao desempenho 
alcançado.
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FAIXA DE DESEMPENHO:

FAIXA DE DESEMPENHO/
PoNtUaÇÃo

PerceNtUaL do totaL de recUrsos 
destiNados ao

deseMPeNHo
VALOR EM R$

90 ou mais 100% 534.626,40
70 a 89 pontos 90% 481.163,76
60 a 79 pontos 80% 427.701,12
50 a 69 pontos 70% 374.238,48

abaixo de 50 pontos 50% 267.313,20

Leia-se:
4.4. EIXO IV - Definição de indicadores para avaliação qualitativa: 

1. iNdicadores de ateNÇÃo À saÚde
tiPo iNdicador Meta teNdÊNcia FoNte PoNtUaÇÃo

Hospitalar
Taxa de Mortalidade 

institucional 3% < 
relatório da co-
missao obitos

≤ 3 = 8
>3 a 5 = 5

> 5 = 0

Hospitalar
Taxa de infecção 

Hospitalar 2% < relatório cciH
≤ 2 = 10

>2 a 3, 5 = 5
> 3,5 = 0

Hospitalar
Taxa de ocupação de 

leitos clínicos 85% = relatório SEr/SiH
> 85 = 8

≤84 a 75 =6
<75 = 4

Hospitalar
Taxa de ocupação de 

leitos cirúgicos 85% = relatório SEr/SiH
> 85 = 8

≤84 a 75 =6
<75 = 4

Hospitalar

Tempo Médio de Per-
manência por leitos 

clinicos 5 dias < relatório SEr

≤ 5 = 8
> 5 a 9 =5

> 9 a 12 = 2
> 12 = 1

Hospitalar

Tempo Médio de Per-
manência por leitos 

cirúrgicos 4 dias < relatório SEr

≤ 4 = 8
> 4 a 8 =5

> 8 a 11 = 2
>11 = 1

ambulatorial 
(análises 
clínicas)

Tempo médio p 
liberação  de
resultados  de

exames  de análises 
clínicas.

02
dias

> SiSlaB
>2 = 5

> 2 a 5 = 3
> 5= 2

ambulatorial

Tempo médio p 
liberação de resulta-
dos de exames  de 
diagnósticos por 

imagem

02
dias

> SiSlaB
>2 = 5

> 2 a 5 = 3
> 5= 2

ToTal  60

4.5. EIXO V - Definição dos recursos financeiros e respectivas fontes envol-
vidas na contratualização:

ProGraMaÇÃo orÇaMeNtÁria

orÇaMeNto PrÉ-FiXado

1. recUrso de FoNte FederaL

limite financeiro de Média
complexidade Mensal (r$) anual (r$)

Média da Produção ambulatorial 48.746,29 584.955,48

Média da Produção Hospitalar 511.253,71 6.135.044,52

SubTotal (a) 560.000,00 6.720.000,00

2. recUrso de FoNte estadUaL

Média da Produção Hospitalar 776.565,99 9.318.791,88

SubTotal (b) 776.565,99 9.318.791,88

Total Geral: subtotal (a) + (b) 1.336.565,99 16.038.791,88

4.6. EiXo Vi – forma de monitoramento e avaliação das metas quantita-
tivas e qualitativas, e de repasse de recursos vinculados ao desempenho 
alcançado.
FAIXA DE DESEMPENHO:

FAIXA DE DESEMPENHO/
PoNtUaÇÃo

PerceNtUaL do totaL de recUrsos 
destiNados ao

deseMPeNHo
VALOR EM R$

85 ou mais 100% 534.626,40

70 a 89 pontos 90% 481.163,76

60 a 79 pontos 80% 427.701,12

50 a 69 pontos 70% 374.238,48

abaixo de 50 pontos 50% 267.313,20

Protocolo: 732872

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico srP 
Nº 090/SESPA/2021

Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônica do tipo “MENor 
PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medi-
camentos de Saúde Mental, para atender aos pacientes da Secretária de 
Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa no período de 12 (doze) meses, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
daTa da aBErTUra: 07/12/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8874
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0103
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 o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 24 de novembro de 2021.
aNGEla caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 733014

FÉrias
.

PORTARIA N.º 1.512  DE 24 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 THaYNa 
GoNZalEZ rodriGUES SaNToS, id. funcional nº 5957052/1, ocupante 
do cargo de chefe de divisão do almoxarifado, lotada no departamento de 
recursos Humanos de 17 de Janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 08.10.2020 a 07.10.2021.
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 24.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 732803
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria Coletiva nº 1.404/ 11.11.2021, publicado no 
DOE nº. 34.764 DE 12.11.2021, referente a servidora GErTrUdES Vio-
laNTE fEio cUNHa, n°.57197606/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
Onde se lê: PEriodo dE GoZo 10.01.2022 a 08.02.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo 03.01.2022 a 17.01.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 24.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 732820
PORTARIA N.º1.511 DE 24 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 2021/1340733
r E S o l V E:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares a servidora aNa cE-
lia SoUZa roSaS, id. funcional nº 2009420-1, ocupante do cargo de 
agente de Saúde, lotada na Gerência de direitos e Vantagens de 01 de 
dezembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, referente ao período aqui-
sitivo de 16.03.2019 a 15.03.2020.
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 24.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 733268
PORTARIA Nº 1049, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos 
nº 2021/1034522. 
rESolVE :
I – Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e odiValdo ViaNa TaVarES, Motorista 
- matrícula nº 57205450-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, 
em tese, irregularidades administrativas na requisição administrativa de 
equipamentos da empresa QUEiroZ E cia lTda – HoSPiTal rEdENTor.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 24 dE 
NoVEMBro dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 733398
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

Portaria
.

PortaRIA N° 007/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela PorTaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020.
considerando disposições do dEcrETo Nº 2.002, dE 19 dE NoVEMBro dE 
2021, caPÍTUlo  V, arT. 21
rESolVE:
i - designar comissão para proceder  ao inventário do estoque existente 
no almoxarifado e ao inventário dos bens móveis permanentes existentes 
nesta ETSUS:
Presidente:
- luiz Walter de freitas; Matrícula 5956011/1, cargo comissionado, código 
GEP-daS-012.3
 Membros:
- osmar da Silva Neves, Matrícula 5956137/1, cargo comissionado, código 
GEP-daS-011.4
- odineide da Silva Bastos rêgo, Matrícula 57194143/1 , cargo  agente 
de Portaria
ii - a comissão exercerá suas atribuições pelo prazo de (1) ano, contar da 
Publicação no Diário Oficial do Estado desta Portaria;
iii – revogam-se todos os atos administrativos por ventura existentes 
nesta ETSUS/PA, em conflito com o disposto nesta Portaria, no que se toca 
única e exclusivamente ao objeto tratado nesta norma.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
dirETora ETSUS/Pa

Protocolo: 732896

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 238 DE 22/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 10 a 12/12/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém – Pa.
Destino: Tailândia – PA.
Servidor: antonio carlos Nazaré Monteiro/ Mat. 5143365-2/ Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 732824
PORTARIA Nº 239 DE 22/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 10 a 12/12/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém – Pa.
Destinos: Tailândia – PA.
Servidor: roselene da costa Gama / Mat. 57189082-1 / Téc. em Patologia clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 732826
PORTARIA Nº 240 DE 22/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir TÉcNicoS QUE ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂN-
cia SaNiTária Na rEaliZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para 
dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 10 a 12/12/2021.
Quantidade: 02 e ½ (Três e Meia) diárias.
origem: Belém – Pa.
Destinos: Tailândia – PA.
Servidor: aguinaldo de Souza Bartolomeu / Mat. 0505319 / Motorista
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 732830
PORTARIA Nº 235 DE 22/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 07 a 09/12/2021.

Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Barcarena-Pa.
Servidor: roselene da costa Gama / Mat. 57189082-1 / Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 732776
 PORTARIA Nº 236 DE 22/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 27 a 31//12/21.
Quantidade: 4 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor: roselene da costa Gama / Mat. 57189082-1 / Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 732778
PORTARIA Nº 237 DE 22/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 27 a 31//12/21.
Quantidade: 4 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Salinópolis-Pa.
Servidor: antônio carlos Nazaré Monteiro/ Mat. 5143365-2/ Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 732779
PORTARIA Nº 241 DE 22/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParTiciPar da aÇÃo da ViGilÂNcia SaNiTária Na rEali-
ZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 07 a 09/12/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Barcarena-Pa.
Servidor: antônio carlos Nazaré Monteiro/ Mat. 5143365-2/ Téc. em Pat. clínica.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 732781
PORTARIA Nº 242 DE 22/11/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir TÉcNicoS QUE irÃo ParTiciPar da aÇÃo da Vi-
GilÂNcia SaNiTária Na rEaliZaÇÃo dE colETa E TESTaGEM dE Pcr 
Para dETEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 07 a 09/12/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: Barcarena-Pa.
Servidor: adilson Pinheiro de castro / Mat. 57205641-1 / Motorista.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 732785

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº. 747 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) PriScilla ScErNE BEZErra dE aZEVEdo matrícu-
la 5816696-4 cargo odoNToloGo com lotação no (a) UrE PrESidEN-
TE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
20.04.05 a 19.04.08.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 732806
PORTARIA Nº. 748 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria NElciMar aMoriM NUNES matrícula 57194369-
1 cargo aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) UrE PrESidENTE Var-
GaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 10.03.11 
a 09.03.14.
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aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 732833
PORTARIA Nº. 752 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) aNa TErEZa MiraNda GUiMaraES matrícula 54190078-
1 cargo odoNToloGo com lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 20.04.14 a 
19.04.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 732903
PORTARIA Nº. 751 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.   DETERMINAR 
de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora 
(o) aNToNio daMaScENo PiNHEiro filHo matrícula 57192916-1 cargo 
aGENTE adMiNiSTraTiVo com lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 09.11.16 a 
08.11.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 732871
PORTARIA Nº. 749 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) lUciENE ViEira PErEira matrícula 54190585-2 car-
go aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.08.14 a 
18.08.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 732852
PORTARIA Nº. 750 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) iSaBEla PorPiNo lEMoS matrícula 57190359-1 cargo 
PSicoloGo com lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.10.13 a 15.10.16.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 732859
PORTARIA Nº. 754 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) SYaNE do Socorro rodriGUES cardoSo matrícula 
5419069-1 cargo aSSiSTENTE Social com lotação no (a) UrES PrESi-
dENTE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
13.06.14 a 12.06.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 733128
PORTARIA Nº. 755 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) Maria claUdia MariGliaNi matrícula 57192714-1 cargo 

ENfErMEiro com lotação no (a) cS Marco 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 12.04.17 a 11.04.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 733145
PORTARIA Nº. 757 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, 
a (ao) servidora (o) aZENETE SaMPaio dE aNdradE ViEira matrícula 
54193813-1 cargo aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) cS Marco 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.05.14 a 
30.04.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 733181
PORTARIA Nº. 756 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) SilVia Maria BaSToS aNdradE, matrícula 5156920-4 
cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada 
(o) no (a) cS Marco, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 14.08.10 a 13.08.13.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03.01.21 a 03.03.22 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 733163
PortariA Nº. 753 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) lidiaNE EriKa BorGES rodriGUES matrícula 57191169-1 
cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo com lotação no (a) cS Marco 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 05.11.16 a 04.11.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.01.22 a 15.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 733104

.

.

errata
.

Faz-se ERRATA da portaria 730 de 23 de Novembro de 2021, Pu-
blicada no DOE de n° 34774 de 24 de Novembro de 2021, referente 
a pagamento de diária as Servidoras: cleide raiol Vale e conceição Maria 
Maia de oliveira.
oNde se LÊ
de 14 a 16/11/2021
LEIAS-SE:
de 14 a 16/12/2021
Belém, 24 de Novembro  de 2021.

Protocolo: 732790
errata

o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da Licença Prêmio PORTARIA Nº. PORTARIA Nº. 722 DE 11 
DE NOVEMBRO DE 2021, publicada no  DIÁRIO OFICIAL N° 34.770 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021,  QUE dETErMiNar de acordo com 
o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) roSaNa 
caPS Grao Para 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
16.06.14 a 15.06.17. aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença 
Prêmio, no período de 03.01.22 a 01.02.22 no total de 30 (trinta) dias.
Onde se lê o nome roSaNa caPS Grao Para,
Leia-se o nome de roSaNa MENEZES dE aZEVEdo
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 23.11.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 732955
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 059/2021 –24.11.2021 - DETERNIMAR
Nome: MariNES BorGES SilVa
Matricula:57206411-1
cargo: Técnico de Enfermagem
lotação: 3º crS   GEP: Estatutário Efetivo
aquisitivo: 20.10.2008 a 19.10.2011
Período: 03.01.2022 a 01.02.2022 (30) trinta dias

Protocolo: 732930

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata
.

Errata da Portaria de Diária Nº. 627 e 628 de 22 de outubro de 2021, 
a respeito das portarias. Publicada no DOE nº 34.773 de 23/11/2021.
oNdE SE LÊ: 08 a 10/12/2021.
Leia-SE: 08 a 10/11/2021.
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 732725
Errata da Portaria de Diária Nº. 611 e 612 de 19 de outubro de 2021, 
a respeito das portarias. Publicada no DOE nº 34.773 de 23/11/2021.
oNde sE LÊ: 08 a 12/12/2021. 
LEIA-SE: 08 a 12/11/2021.
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 732716

diÁria
.

PORTARIA Nº 367  27 DE OUTUBRO DE 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: analisar o Banco de dados do SiSSolo do 4º crS em conjunto 
com a equipe de ViSaMB do Nível central.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
rubens Souza de oliveira 0504790 ag. de Saúde

No período de 16 a 19/11/2021.Quantidade 3,5 (três e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 732777
PORTARIA Nº 641  27 DE OUTUBRO DE 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: participar do Encontro Estadual de Programação e avaliação das 
ações de 
controle da Tuberculose.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José aremilton alves de oliveira 5099552-2 Psicólogo

No período de 16 a 18/11/2021.Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 732752
PORTARIA Nº 643  26 DE OUTUBRO DE 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: reunir com a coordenação de Serviço Social dos Hospitais da 
rede SUS da região Metropolitana, onde há internação com possíveis óbi-
tos dos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento fora de domi-
cílio da região dos caetés sob gestão básica para orientar quanto ao en-
caminhamento dos óbitos. Hospital Metropolitano (ananindeua), Hospital 
de clínicas Gaspar Viana (Belém), Hospital ophir loyola (Belém), Hospital 
oncológico infantil otávio lobo (Belém), Hospital Barros Barreto (Belém), 
Hospital fundação Santa casa de Misericórdia do Pará (Belém), Hospital 
Beneficente Portuguesa (Belém), Hospital Ordem Terceira (Belém), Hospi-
tal regional dr. abelardo Santos (Belém), Hospital Público Galileu (Belém) 
e Hospital divina Providência (Marituba).
origem: capanema/Pa – destino: ananindeua, Belém e Marituba/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
anna larissa da Silva Serra 57194739-2 comissionado
Janni lucci oliveira Soares 5571731-4 comissionado

anderson cleyton Gonçalves de andrade 5946904-1 comissionado
Jefferson Bentes de Carvalho 54188877-1 Médico Veterinário

No período de 16 a 19/11/2021.Quantidade 3,5 (três e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
PORTARIA Nº 642  26 DE OUTUBRO DE 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
reunir com a coordenação de Serviço Social dos Hospitais da rede SUS da 
região Metropolitana, onde há internação com possíveis óbitos dos pacien-
tes cadastrados no Programa de Tratamento fora de domicílio da região 
dos caetés sob gestão básica para orientar quanto ao encaminhamen-
to dos óbitos. Hospital Metropolitano (ananindeua), Hospital de clínicas 
Gaspar Viana (Belém), Hospital ophir loyola (Belém), Hospital oncológico 
infantil otávio lobo (Belém), Hospital Barros Barreto (Belém), Hospital 
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (Belém), Hospital Beneficen-
te Portuguesa (Belém), Hospital ordem Terceira (Belém), Hospital regional 
dr. abelardo Santos (Belém), Hospital Público Galileu (Belém) e Hospital 
divina Providência (Marituba).
origem: capanema/Pa – destino: ananindeua, Belém e Marituba/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
arnaldo rolim de alburquerque 1086643 Motorista 

No período de 16 a 19/11/2021.Quantidade 3,5 (três e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 732744
PORTARIA Nº 659  04 DE NOVEMBRO DE 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: tratar do cadastramento das unidades que dispensam talidomi-
da, verificação de 
registros e acompanhamento farmacoterapêutico.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança, Tracuateua e Bonito/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Hérica Priscila da Nóbrega Silva 5946836-1 comissionado
Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

No período de 16 a 18/11/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
PORTARIA Nº 660 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para tra-
tar do cadastramento das unidades que dispensam talidomida, verificação 
de registros e acompanhamento farmacoterapêutico.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança, Tracuateua e Bonito/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 16 a 18/11/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 732763
PORTARIA Nº 657  04 DE NOVEMBRO DE 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar orientação, avaliação e acompanhamento das campa-
nhas, certificação das doses digitadas e inserção dos lotes no sistema de 
informação no município.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

irene costa dos Santos 108812-1 ag. de Portaria

No período de 22 a 26/11/2021.Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
PORTARIA Nº 658 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar orientação, avaliação e acompanhamento das campanhas, certifi-
cação das doses digitadas e inserção dos lotes no sistema de informação 
no município.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

ávila Junior de Sousa amaral   57207813/1 Motorista

No período de 22 a 26/11/2021.Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 732815

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 400 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
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iraNildES da SilVa TEiXEira – aGENTE adMiNiSTraTiVo - Mat. 54191342
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908309  0103000000   339033  100,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 733049

diÁria
.

Portaria N° 401 de 24 de Novembro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 08/12/2021 a 12/12/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57190964 / faBiola Maria SilVa / 794.759.302-72
oBJETiVo: aPoio TÉcNico, oriENTaÇÃo/iNforMaÇÃo a EQUiPE rES-
PoNSáVEl PEloS ProcESSoS dE TraTaMENTo fora do doMicilio 
(Tfd, PoNdErar o dESENVolViMENTo da oPEracioNaliZaÇÃo doS 
SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo EM SaÚdE E ParTiciPar da coNfErÊNcia 
MUNiciPal dE SaÚdE QUE SErá rEaliZado NoS diaS 10/12/2021 a 
11/12/2021
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 733042

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

PortariA Nº 04 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 
13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo o teor do Processo Nº 2021/1286778
rESolVE:
iNclUir o servidor frEdSoN lUiZ oliVEira coSTa- Matricula: 58972721, 
cargo: Enfermeiro, na PorTaria Nº 365 de 12 de Novembro de 2021, Publicada 
no Diário Oficial 34.769 de 18 de Novembro de 2021, protocolo n° 729739, 
referente à concessão de diárias para o Município de Prainha no período de 
06/12/2021 a 10/12/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eraldo Guilherme dos Santos Sá
diretor interino do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 732959
PORTARIA Nº 12 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo o teor do Processo Nº 2021/1213004
rESolVE:
EXclUir o servidor idelberto alves dos Santos. cPf: 205.117.012-68. 
Matrícula: 0498900. cargo: agente de saúde da PorTaria Nº Nº329 
de 25 de Outubro de 2021, Publicada no Diário Oficial do Estado Nº º 
34.756 de 04 dE NoVEMBro dE 2021, protocolo n° 723614, referente à 
concessão de diárias para Belém/Pa. Período: 08/11/2021 a 13/11/2021/ 
N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 733136

.

.

errata
.

ERRATA DE DIÁRIA. PORTARIA Nº 324 de 25 de Outubro de 2021. DIÁ-
RIO OFICIAL Nº 34.751 de 28 DE Outubro DE 2021. Protocolo: 721826
Servidores:
regina lúcia lima Tapajós
Elaine cristina araújo dos Santos
Paulo rainério Mota Batista
Onde se lê:
Período: 29/11/2021 a 03/12/2021.
Leia-se:
Período: 06/12/2021 a 10/12/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Eraldo Sá
dirETor iNTEriNo do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 732739

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria
.

PORTARIA Nº  de 067 de 24 Novembro de 2021
a dirETora do 11o cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria No 1.650/2020- 
ccG de 06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 
06/08/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013 que dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entida-
des do Poder Executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1 – dESiGNar, a contar de 11/11/2021 , a servidora Joelma fernan-
des Sarmento – cargo: Enfermeira – Matricula nº 55585809/1 para atuar 
como fiscal de contrato 05/2020 em razão de afastamento por licença ma-
ternidade da Servidora Jeane de Morais dourado – Matrícula nº 5897742-
1- cargo: agente administrativo
Empresa: ErlaN MarTiNS dE SoUZa coMErcio E SErViÇoS ME.
cNPJ: 16.722.194/0001-79
objeto do contrato: locação de 05 (cinco) centrais de ar de 32.000 BTUS.
art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 24 de Novembro de 2021.
Irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º crS/SESPa

Protocolo: 732980

coNtrato
.

disPeNsa
eMPeNHo
Empenho n°: 2021NE00702
Exercício: 2021
data do Empenho: 23/11/2021
Processo n°: 2021/1272150
cotação Eletrônica: 012/2021
Classificação do objeto: aquisição
objeto: Material para ativação dos pontos telefones dos todos os setores 
da Sede administrativa e dos setores que funcionam no prédio localizado 
na fl. 31, quadra Especial, lotes 01 e 02, do 11º centro regional de Saúde.
Valor total: r$: 2,586,82 (dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e oi-
tenta e dois centavos)
responsável pelo acompanhamento: Joginete Gomes de Souza / Matrícula 
54192839/1
orÇaMENTo
Projeto atividade: 4120008338c
fonte de recurso: 0103000000
Elemento de despesa: 339030
coNTraTado: J. c. P. Prado coMErcio EirEli
cNPJ: 21.254.778/0001-05
Endereço: r HErNaNi laMEira 1104 / PiraPora / caSTaNHal / Pa / 
68745-390
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: rodovia Br 230-KM 05- Nova Marabá/Pará.
ORDENADORA: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 732767

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
.

NO EXTRATO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 34.737 DE 18 DE 
OUTUBRO DE 2021 QUE TRATA DA PORTARIA Nº 725/2021 – DAF/
HoL que trata de remanejamento coletivo.
ONDE SE LÊ:

NoMe MatricULa carGo de Para

KEila NilSiEli NErY ValE 5916370/1 TEc. dE ENfErMaGEM

cENTro dE SUPorTE dE 
ENfErMaGEM

(diV. dE MaTErial E 
ESTEriliZaÇÃo – dME)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 
(HoSPiTal dia)

LEIA-SE:

NoMe MatricULa carGo de Para

KEila NilSiEli NErY ValE 5916370/1 TEc. dE ENfEr-
MaGEM

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM

(diV. dE MaTErial 
E ESTEriliZaÇÃo 

– dME)

cENTro dE SUPorTE 
dE ENfErMaGEM 

(cENTro dE TEraPia 
rENal SUBSTiTUTi-

Va – TrS)

Protocolo: 733238
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oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 816/2021 – GAB/DG/HOL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola EM EXErcÍcio, no 
uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 
18/11/2021, publicado no doE nº 34.771 de 19/11/2021;
coNSidEraNdo a devida regularidade nas atividades de apuração, efe-
tuadas pela Comissão de Sindicância Administrativa Investigatória - SAI 
instituída pela PorTaria Nº 216/2021 – GaB/dG/Hol de 15/04/2021, que 
atuou nos autos do Processo nº 2021/249462 de 04/03/202, e coNSidE-
raNdo a conclusão do Parecer PS 171/2021 de 19/10/2021 da ProJUr, 
que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindicância Admi-
nistrativa investigatória - Sai, arquivando-se os autos, conforme delibera-
ção do diretor Geral.
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2021/249462 de 04/03/202, uma vez 
que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que sua 
conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de novembro de 2021
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hol, em Exercício

Protocolo: 732981
5º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO HOL 2021 – NÍVEL SUPERIOR.
o Hospital ophir loyola - Hol, torna pública a realização de Processo Se-
letivo Simplificado – PSS, para provimento de 25 (vinte e cinco) vagas em 
funções temporárias de Nível Superior (Médicos), na forma da lei comple-
mentar nº. 07, de 25 de setembro de 1991, alterada pela lei complemen-
tar nº. 077, de 28 de dezembro de 2011, e lei complementar Nº 131, de 
16 de abril de 2020, decreto n° 1.741, de 19 de abril de 2017, alterado 
pelo decreto n° 261, de 12 de agosto de 2019, decreto n° 1.230, de 26 de 
fevereiro de 2015 e lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no 
que couber, e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. as 
inscrições estarão abertas no período de 00:00 horas do dia 29/11/2021 
até às 23:59 horas do dia 01.12.2021 e deverão ser efetuadas no endereço 
eletrônico http://sipros.pa.gov.br.

Protocolo: 732869
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021
Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: UNi HoSPiTalar cEara lTda
Valor Total: r$ 925.668,50
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

8 BENZil PENiciliNa BENZaTiNa 1.200.000 Ui – (BENZE-
Tacil) - cx c /50 fa 150 r$ 8,19

12 cEfTriaXoNa 1G (GÉNErico) - cX c/ 50 fa 20.000 r$ 4,99

25 MEroPENEM 1G - (GÉNErico) - cx c/ 25 frS 20.000 r$ 27,32

33 PiPEraciliNa 4G+TaZoBacTaMa Sodica 500MG,fraS-
co/aMPola c/4,5G,S.iNJ. - (GÉNErico) - cX c /10 frS 16.000 r$ 17,39

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733130

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: SUPErMÉdica diSTriBUidora HoSPiTalar EirEli
Valor Total: r$ 21.600,00
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
18 cliNdaMiciNa 600MG/4Ml c/50 aMP (HYcliN) aMP 4.000 r$ 5,40

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733111

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: ciENTifica MÉdica HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 105.680,00
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

17 clariTroMiciNa 500 MG frS 1.600 r$ 66,05

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733068

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
Valor Total: r$ 1.359,20
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

3 alBENdaZol 400MG, cX c/ 100 UNd cP 1.000 r$ 0,35 

13 cETocoNaZol 200MG, cX c/ 450 UNd cP 1.000 r$ 0,45 

14 cETocoNaZol 30G, (20MG/G) BiSN 120 r$ 4,66 

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733076

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: c J a ParENTE- ME
Valor Total: r$ 804,00
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

22 GENTaMiciNa 80mg/ml, solução injetável aMP 600 r$ 1,34

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733079

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo lTda
Valor Total: r$ 246.907,00
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
11 cEfEPiMa 1G - cloridraTo dE cEfEPiMa frS 13.000 r$ 13,92
26 METroNidaZol 250MG cP 6.500 r$ 0,15

27 METroNidaZol 50G crEME VaGiNal, c/ 07(SETE) aPlica-
dorES P/cada TUBo. TUBo 300 r$ 5,81

30 NiSTaTiNa 50Ml SUSPENSÃo frS 3500 r$ 4,26

31 NiSTaTiNa crEME VaGiNal c/ 07 (SETE) aPlicadorES P/ 
cada TUBo TUBo 300 r$ 5,23

38 VaNcoMiciNa 1000MG - cloridraTo dE VaNcoMiciNa fa 8500 r$ 5,50

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733082

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: coMErcial MoSTaErT liMiTada
Valor Total: r$ 18.085,00
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

1 acicloVir 200MG cP 92.000 r$ 0,18

5 aMoXiliNa + claVUlaNaTo 500MG + 125MG cP 2500 r$ 0,61 

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733106

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda
Valor Total: r$ 26.105,00
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

7
aNfoTEriciNa B 50 MG - Po liofilo iNJETaVEl - aNfori-
ciN B 50mg Po liof. inj.-25fa - cX. c/ 25 fr. c/ 50 MG Po 

liof. iNJ. + 25 aP.dil
fa 500 r$ 28,93

24
liNEZolida 2MG/Ml - 10 BolSaS X 300Ml - lYNoZ 2MG/
Ml Sol iNfUS iV 10 BolSaS - cX. c/ 10 BolSaS PlaST. 

X 300Ml
BolSa 300 r$ 38,80

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733085
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: f. cardoSo & cia lTda
Valor Total: r$ 18.314,70
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
2 acicloVir ENdoVENoSo 250 MG - cX 5 fa fa 1.500 r$ 10,41
9 cEfalEXiNa 500MG - cX 200 cP cP 1.500 r$ 0,45
23 lEVofloXaciNo 500MG - cX 280 cP 600 r$ 0,80
29 NEoMiciNa 5MG + BaciTraciNa 31 250MG 10G - cX 200 BG TUBo 150 r$ 1,95
35 SUlfadiaZiNa dE PraTa 1%, c/ 30G, crEME - cX 50 BG TUBo 180 r$ 5,09
39 acicloVir 200MG - cX 16 cP cáPS 240 r$ 1,40

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733092

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: HalEX iSTar – iNdÚSTria farMacÊUTica S.a
Valor Total: r$ 539.460,00
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

15 ciProfloXaciNa 400MG, SolUÇÃo iNJETáVEl, SiSTEMa 
fEcHado coM 200Ml.- ciProBacTEr BolSa 12.000 r$ 36,63

21
flUcoNaZol 200MG, SolUcao iNJETáVEl, SiSTEMa fE-

cHado oU EMBalaGEM SiMilar coM 100Ml - flUcoNaZol 
2MG/Ml.

BolSa 4.500 r$ 14,20

28 METroNidaZol 500MG, SolUÇÃo iNJETáVEl, SiSTEMa 
fEcHado – GENErico BolSa 12.000 r$ 3,00

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733096

eXtrato de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2021 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Processo nº. 2021/466.373
forNEcEdor: MEdilar iMPorTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS 
MÉdico HoSPiTalarES S/a.
Valor Total: r$ 53.820,00
data de assinatura: 18/11/2021
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 17/11/2022
oBJETo: fornecimento de medicamentos antimicrobianos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
10 cEfaZoliNa 1G Po liof 50 f/a iM/iV GEN aUroBiNdo fa 5.000 r$ 6,91
16 ciProfloXaciNo 500MG c/14cP GEN NEo QUiMica cP 28.000 r$ 0,25
20 flUcoNaZol 150MG 50 Bl 2 cPS GEN MEdQUiMica cáPS 5.000 r$ 0,37
32 oXaciliNa 500MG Po iM/iV c/ 100 fa GEN BlaU fa 2.000 r$ 1,60
37 SUlfaMEToXaZol+TriMET. 400 + 80MG 20Bl 10 cP GEN cP 38.000 r$ 0,19

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 733101

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1113/2021 – CAPE/GP/FSCMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora GorETE do Socor-
ro ViaNa liSBoa, ocorrido em 16 de Novembro de 2021, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora GorETE do Socorro ViaNa liSBoa id. funcional nº 
5761980/2, Enfermeira, lotada na Gerência de Neonatologia, no período 
de 16/11/2021 a 23/11/2021, conforme certidão de Óbito nº 065656 01 
55 2021 4 00447 284 0175422 19.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 16/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 733241

PORTARIA Nº 1112/2021 – CAPE/CP/FSCMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto  no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2021/1316100.
r E S o l V E:
coNcEdEr, licença Gala a servidora aNa PaUla MalcHEr aZEVEdo, id. 
funcional nº  57204970/1, assistente administrativo, lotado na asses-
soria de controle de infecção Hospitalar, no período de 10/11/2021 a 
17/11/2021, conforme certidão de casamento nº 068536 01 55 2021 2 
00193 129 0076511 53.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 10/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de Novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 733222

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 1116/2021 – CAPE/GP/FSCMP, 
de 24 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 termos da tramitação do Processo nº 2021/1339657;
rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo,a designação da servidora GiZEllE da SilVa aZE-
VEdo dE aNdradE, id. funcional nº  54184212/4, para responder como 
responsável Técnico da assessoria de controle de infecção Hospitalar - 
aciH desta fundação;
2. dESiGNar,a servidora adriaNa SoarES MorEira, id. funcional 
nº 5930546/4, para responder como responsável Técnico da assessoria 
de controle de infecção Hospitalar - aciH desta fundação, a contar de 
01/11/2021, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 733225
PORTARIA Nº 1.115/2021 – PRES/FSCMPA, 

de 01 de NoVeMBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto do dia 
02/05/2019, publicado no doE Nº 33.864;
rESolVE:
dESiGNar, a servidora adriaNa SoarES MorEira, id. funcional nº 
5930546/4, como responsável Técnico pelo Plano de Gerenciamen-
to de resíduos de Serviços de Saúde – PGrSS, da fScMPa, a contar de 
01/11/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 01 de Novembro de 2021
Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMPa

Protocolo: 733108

coNtrato
.

CONTRATO: 241/2021/FSCMP
objeto: o presente contrato possui fundamento legal no artigo 25, inciso 
i, da lei federal n.º 8.666/93, e tem como objeto a contratação de serviço 
singular de profissional técnico para desenvolver atividades de capacita-
ção dos servidores com o tema: MaTUridadE dE GESTÃo Na SaÚdE no 
evento que acontecerá no dia 03/12/2021 no horário de 8h às 12h em 
espaço externo a esta instituição. Na ocasião o palestrante dará suporte 
aos líderes no desenvolvimento de suas habilidades e competências para 
desenvolvimento das ações estratégicas da instituição, conforme o Memo. 
nº 150/2021/dPoG/fScMP, Memo nº 268/2021/ccoN/fScMP e Ter-
mo de referência..
Valor:  r$ 11.000,00
data de assinatura: 24/11/2021
Vigência: 24/11/2021 a 24/11/2022
inexigibilidade de licitação nº 017/2021/fScMP - PaE Nº 2021/1259879
dotação orçamentária: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924; fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 e seus respec-
tivos superavits; Elemento de despesa: 339039.
contratada: GESSaUdE TEcNoloGia lTda, cNPJ nº 34.678.738/0001-24
Endereço: rua alceu amoroso lima, 668 Sala 703, caminho das árvo-
res, Salvador/Ba, cEP: 41.701-035, telefone: (71)99824-5514
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 732913

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021
Às 12:32 horas do dia 17 de novembro de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
806453/2021, Pregão nº 061/2021, conforme a seguir:
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Empresa vencedora: NiHoN KoHdEN BraSil iMPorTacao, EXPorTacao 
E coMErcio d, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 14.365.637/0001-96
iTEM 01
Valor ToTal: r$ 1.890.000,00
Empresa vencedora: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdU-
ToS HoSPiTalarES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 19.769.575/0001-00
iTEM 02
Valor ToTal: r$ 15.401,70
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 732758

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

DISPENSA: 178/2021
PAE Nº 2021/939418
data: 24/11/2021
Valor: r$14.356,80
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de GraMPo P/ GraMPEador liNEar, 
dEScarTaVEl, c/ 55MM - ETHicoN JoHNSoN E GraMPo P/ GraMPEa-
dor liNEar, dEScarTaVEl, 75MM - ETHicoN JoHNSoN
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
Parecer Nº 358/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 24/11/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: JoHNSoN & JoHNSoN do BraSil iNdUSTria E coMEr-
cio dE ProdUToS Para SaUdE lTda; cNPJ/Mf: 54.516.661/0080-05
ENdErEÇo: aV JUlia Gaiolli, Nº740, T300 GalPao7 E 8, cEP:07.251-
500, Bairro: aGUa cHaTa,  GUarUlHoS-SP; TElEfoNE:(12) 3932-2657
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 732894

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 178/2021
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial de GraMPo P/ GraMPEador liNEar, 
dEScarTaVEl, c/ 55MM - ETHicoN JoHNSoN E GraMPo P/ GraMPEa-
dor liNEar, dEScarTaVEl, 75MM - ETHicoN JoHNSoN
coNTraTada: alfaMEd coMErcial lTda
data: 24/11/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 732897

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

INEXIGIBILIDADE: 017/2021
data: 24/11/2021
Objeto: Contratação de serviço singular de profissional técnico para desen-
volver atividades de capacitação dos servidores com o tema: MaTUridadE 
dE GESTÃo Na SaÚdE no evento que acontecerá no dia 03/12/2021.
fundamento: com base no artigo 25, inciso ii, da lei federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações, e Parecer nº 360/2021-Prof.
Data de Ratificação: 24/10/2021 - PAE Nº 2021/1259879
Valor:  r$ 11.000,00
dotação orçamentária: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924; fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 e seus respec-
tivos superavits; Elemento de despesa: 339039.
contratada: GESSaUdE TEcNoloGia lTda, cNPJ nº 34.678.738/0001-24
Endereço: rua alceu amoroso lima, 668, Sala 703, caminho das árvo-
res, Salvador/Ba, cEP: 41.701-035, telefone: (71) 99824-5514
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 732914

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 017/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
Objeto: Contratação de serviço singular de profissional técnico para desen-
volver atividades de capacitação dos servidores com o tema: MaTUridadE 
dE GESTÃo Na SaÚdE no evento que acontecerá no dia 03/12/2021
coNTraTada: GESSaUdE TEcNoloGia lTda
data: 24/11/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 732915

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 006/2021/FSCMP
ParTÍcEPES: fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará–fS-
cMP E o HoSPiTal ProNTo Socorro MUNiciPal  Mario PiNoTTi
daTa da aSSiNaTUra: 22/11/2021
PaE Nº 2021/1159669
do oBJETo: o presente acordo de cooperação Técnica tem por objeto a 
prestação de serviço de Ressonância  Magnética, na quantidade de 08 exa-
mes/mês para pacientes internados no Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti
da ViGÊNcia: oo prazo de vigência do presente acordo de cooperação será 

de 24 (vinte e quadro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser pror-
rogado mediante Termo aditivo, de comum acordo entre os partícipes.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS:
BrUNo MENdES carMoNa /PrESidENTE /fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE 
MiSEricordia do ESTado do Pará- fScMP
rENaTo MaUro ViEira SoUZa/rEPrESENTaNTE /HoSPiTal ProNTo So-
corro MUNiciPal  Mario PiNoTTi 

Protocolo: 732910

diÁria
.

PORTARIA Nº 1117/2021 – CAPE/GP/FSCMP, 
de 24 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 2021/1311818;
rESolVE:
i - aUToriZar os servidores abaixo listados, a viajar a Belo Horizonte/MG, 
no período de 24/11/2021 a 26/11/2021, a fim de realizar Benchmarking 
no Hospital Maternidade Sofia Feldman;
ii - coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes duas diárias e meia 
aos servidores abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS
cPf: 593.365.602-04
carGo: ENfErMEiro
loTaÇÃo: dirEToria dE PlaNEJaMENTo, orÇaMENTo E GESTÃo
NorMa SUElY dE carValHo foNSEca aSSUNcao
cPf: 227.886.542-00
carGo: MÉdico
loTaÇÃo: dirEToria TÉcNica aSSiSTENcial
dioNE Marilia alBUQUErQUE cUNHa
cPf: 392.299.632-91
carGo: ENfErMEiro
loTaÇÃo: dirEToria TÉcNica aSSiSTENcial
BENEdiTa lEida MarTiNS rodriGUES
cPf: 557.938.432-72
carGo: ENfErMEiro
loTaÇÃo: GErÊNcia GEral dE ENfErMaGEM
clElia aNdradE SalUSTriNo
cPf: 586.019.612-15
carGo: ENfErMEiro
loTaÇÃo: GErÊNcia GEral dE ENfErMaGEM
fraNciElMa PiNHEiro cHaGaS
cPf: 463.242.082-49
carGo: ENfErMEiro
loTaÇÃo: coordENaÇÃo dE aloJaMENTo coNJUNTo
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 24 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 733220

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 1111/2021 – 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 os termos da PorTaria Nº 139/2021-GESP/GP/
fScMP, de 03/03/2021, publicada no doe nº 34.507, de 04/03/2021, que 
designam a Comissão Permanente do Processo Seletivo Simplificado da 
fundação Santa casa de  Misericórdia do Pará;
ii-NoMEar, os servidores abaixo relacionados, para compor a comissão 
Permanente do Processo Seletivo Simplificado da Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará, aos quais caberá o acompanhamento, execução e a 
supervisão de todo o processo, bem como as deliberações que se fizerem 
necessárias, objetivando o regular desenvolvimento do Processo Seletivo 
Simplificado-PSS.

id. Funcional servidor
55590182/4 BrUNo MENdES carMoNa
57173543/3 carloS GilBErTo ViEira da SilVa JUNior
5959534/1 dilToN lUiS SoarES dE fariaS
5959565/1 MicHEl faBrÍcio riBEiro PadiNHa
5901783/6 ViTor dE liMa foNSEca
5917752/3 VicTor MaTHEUS SilVa MaUES

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa,  23 de novembro de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 732718
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE02051
Valor: r$ 18.900,00
data: 18/11/2021
objeto: coMPra EMErGENcial de MaTErial dE coNSUMo (ESPEcUlo 
dEScarTaVEl VaGiNal, BolSa dE coloSToMia SiMPlES E colETor dE 
UriNa EM PlaSTico - SiSTEMa aBErTo)
PaE nº 2021/1315886, dispensa de licitação Nº 174/2021
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orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 0103; Ele-
mento de despesa: 339030
coNTraTado: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda ME
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
ENdErEÇo: Estrada curuçamba nº050, Bairro curuçambá, ananindeua-
Pa, cEP:67.146-263
TElEfoNE: (91) 99147-3268
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 732916
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da Despesa: 2021NE02052
Valor: r$ 4.578,00
data: 18/11/2021
objeto: coMPra EMErGENcial de MaTErial dE coNSUMo (ESPEcUlo 
dEScarTaVEl VaGiNal, BolSa dE coloSToMia SiMPlES E colETor dE 
UriNa EM PlaSTico - SiSTEMa aBErTo)
PaE nº 2021/1315557, dispensa de licitação Nº 174/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recurso: 0103; Ele-
mento de despesa: 339030
coNTraTado: loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda 
cNPJ/Mf: 34.875.727/0001-34
ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro nº1331, Galpão 03, Bairro agulha/
icoaraci, Belém/Pa, cEP:66.811-000
TElEfoNE: : (91) 8414-6777/ (91) 8228-3111
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 732918
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE02050
Valor: r$14.220,00
data: 22/11/2021
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial do medicamento fENiToÍNa SÓdica 
50MG/Ml, SolUÇÃo iNJETáVEl, aMPola dE Vidro iNcolor coM 5Ml
PaE nº 2021/964165, dispensa de licitação Nº 176/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10302150782880000; fonte de recur-
so: 0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: alfaMEd coMErcial lTda; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-
80 ENdErEÇo: av Marques de Herval nº2106, Pedreira, Belém/Pa, 
cEP:66.087-320 TElEfoNE: (91) 2772-744
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 733258
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE02048
Valor: r$ 4.474,00
data: 16/11/2021
objeto: aquisição de MaTrial dE coNSUMo - MaTErial ElÉTrico
PaE nº 2021/1003200, PE Nº 036/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.122.1297.8338; fonte de recurso: 0269; Ele-
mento de despesa: 339030
coNTraTado: J c P Prado coMErcio EirEli ME, cNPJ/Mf: 21254778- 0001/05
ENdErEÇo: r HErNaNi laMEira, Nº1104, cEP:66000000, Bairro: Pira-
Pora, cidade: caSTaNHal/Pa TElEfoNE:(91) 8828-5586
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 733259

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 951/2021 – AJUR/GAPRE/HEMOPA, 
de 17 de novembro de 2021.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando 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, assegurado ao acusado 
a ampla defesa;
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme o esta-
belece o art. 5º, lV da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
Considerando a necessidade de instituição da Comissão de Sindicância ou 
Processo administrativo disciplinar que irá apurar responsabilidade de ser-
vidores por infrações praticadas no exercício de suas atribuições, de acordo 
com o art. 199 e seguinte da lei 5.810/94;
rESolVE,
i – designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a Presidência 
do primeiro, constituírem a comissão de Processo administrativo disci-
plinar, que irá apurar eventual responsabilidade de servidor desta fun-
dação HEMoPa por fatos descritos no processo administrativo eletrônico 

nº 2021/456224, com prazo de 60 (sessenta) dias da data da publicação 
desta Portaria, prorrogáveis por igual período:
• MÁRCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO (Presidente)
• OLINDA DA SILVA CAMPOS CARVALHO (Vogal)
• CRISTIANE FERREIRA (Secretária)
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 17 de novembro de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 732839

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

PORTARIA Nº 957/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
18 de novembro de 2021.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81877.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Jessica Nicole fialho oliveira, 
matricula n° 57175450/1, cargo de Médico, lotada (o) na (o), Gerência de 
Serviço Social, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa, a contar de 11 a 25 de outubro de 2021, laudo Nº 81877.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733043
PORTARIA Nº 954/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 346.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) denes Melo de aguiar, ma-
tricula n° 54194886/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), coordenação do Hemocentro regional de Santarém, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 29 
de julho a 12 de agosto de 2021, laudo Nº 346.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733030
PORTARIA Nº 955/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81714.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Edison conceição corrêa, ma-
tricula n° 54189237/1, cargo de Motorista, lotada (o) na (o), Gerência de 
Transportes, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, a contar de 20 a 24 de setembro de 2021, laudo Nº 81714.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733031
PORTARIA Nº 953/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81872.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) adriana Souza do Nascimento 
de oliveira, matricula n° 5957298/1, cargo de Técnico de Enfermagem, 
lotada (o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 03 a 07 de 
outubro de 2021, laudo Nº 81872.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733027
PORTARIA Nº 956/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81713.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Jairo augusto américo de cas-
tro, matricula n° 57204708/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Gerência de Biologia celular e Molecular, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 16 a 25 de 
setembro de 2021, laudo Nº 81713.
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ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733037
PORTARIA Nº 780/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 1685.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Jeanne do Socorro Vidal Bico 
Nogueira, matricula n° 5686989/4, cargo de administrador, lotada (o) na 
(o), Hemonúcleo regional de Tucuruí, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 05 de agosto a 18 de 
setembro de 2021, laudo Nº 1685.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733015
PORTARIA Nº 781/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81897.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Sônia irene dos Santos delga-
do, matricula n° 5762731/3, cargo de Técnico de laboratório, lotada (o) 
na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 20 a 25 de setembro 
de 2021, laudo Nº 81897.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733016
PORTARIA Nº 952/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 12.802.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) adriana Silva carvalho, matri-
cula n° 57206995/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) na (o), 
coordenação do Hemocentro regional de Marabá, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 16 de se-
tembro a 14 de dezembro de 2021, laudo Nº 12.802.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733023
PORTARIA Nº 782/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81896.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Vanusca Michelle fraga Pinto, 
matricula n° 54190859/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de imunologia Eritrocitária, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 de setembro 
a 08 de outubro de 2021, laudo Nº 81896.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733021
PORTARIA Nº 874/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 18 de novem-
bro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81895.
rESolVE,
  i – conceder licença assistência (o) servidor (a) letícia Nóbrega Guima-
rães, matricula n° 5883911/2, cargo de farmacêutico Bioquímico, lotada 
(o) na (o), Gerência de analises clinicas, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 21 a 24 de setembro 
de 2021, laudo Nº 81895.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733004

PORTARIA Nº 779/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
18 de novembro de 2021.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 1684.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) carlos conde rodrigues Júnior, 
matricula n° 5737346/4, cargo de Médico, lotada (o) na (o), Hemonúcleo 
regional de Tucuruí, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, a contar de 11 a 25 de agosto de 2021, laudo Nº 1684.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733007
PORTARIA Nº 966/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 80950.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Sylvia Helena aben athar 
rodrigues, matricula n° 5392993/4, cargo de Pedagogo, lotada (o) na (o), 
ouvidoria, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, a contar de 05 de outubro a 03 de dezembro de 2021, laudo 
Nº 80950.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733067
PORTARIA Nº 967/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 80962.
rESolVE,
i – conceder licença assistência (o) servidor (a) Gecila amoedo da cunha 
rubin, matricula n° 54195800/1, cargo de Psicólogo, lotada (o) na (o), 
Gerência de Serviço Social, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 08 a 11 de setembro de 2021, 
laudo Nº 80962.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733071
PORTARIA Nº 968/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81712.
rESolVE,
i – conceder licença assistência (o) servidor (a) Gecila amoedo da cunha 
rubin, matricula n° 54195800/1, cargo de Psicólogo, lotada (o) na (o), 
Gerência de Serviço Social, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 13 a 17 de setembro de 2021, 
laudo Nº 81712.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733072
PORTARIA Nº 958/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81898.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Katerine Mendes de azevedo 
Sodré, matricula n° 5809061/2, cargo de Técnico de Hemoterapia, lotada 
(o) na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a 
contar de 25 de setembro a 08 de outubro de 2021, laudo Nº 81898.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733046
PORTARIA Nº 959/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81873.
rESolVE,
I – Conceder Licença Saúde (o) servidor (a) Luiz Venâncio dos Reis, ma-
tricula n° 2019337/1, cargo de Técnico de Hemoterapia, lotada (o) na 
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(o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 
a 27 de setembro de 2021, laudo Nº 81873.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733047
PORTARIA Nº 961/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 80949.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Marilda Brito fernandes, ma-
tricula n° 54188365/1, cargo de assistente Social, lotada (o) na (o), Nú-
cleo de Ensino e Pesquisa, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 13 de setembro de 2021 a 10 de 
janeiro de 2022, laudo Nº 80949.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733054
PORTARIA Nº 962/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81871.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Merian araújo cruz, matricula 
n° 5867410/2, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), Gerência de distri-
buição de Produtos Hemoterápicos, desta fundação centro de Hemotera-
pia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 01 a 07 de outubro de 
2021, laudo Nº 81871.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733055
PORTARIA Nº 960/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81886.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Marcel da Silva Moreira, matri-
cula n° 57195195/2, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) na (o), 
Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 22 de setembro 01 de outubro 
de 2021, laudo Nº 81886.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733051
PORTARIA Nº 963/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 35151.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Monica cristina da Silva Perei-
ra, matricula n° 57188637/2, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) 
na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta funda-
ção centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 
17 de março a 14 de julho de 2021, laudo Nº 35151.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733059
PORTARIA Nº 964/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 

18 de novembro de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81716.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) odileide Gordo da Silva, ma-
tricula n° 57190740/1, cargo de assistente Social, lotada (o) na (o), Ge-
rência de captação de doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 21 a 24 de setembro de 
2021, laudo Nº 81716.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733062

PORTARIA Nº 965/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
18 de novembro de 2021.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 81715.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) renata Bezerra Hermes de 
castro, matricula n° 57204805/2, cargo de Biomédico, lotada (o) na (o), 
Núcleo de Ensino e Pesquisa, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 05 a 18 de setembro de 2021, 
laudo Nº 81715.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de novembro de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 733065

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor.
ato: diSTraTo
Término de vínculo: 19/11/2021
Tipo: diSTraTo a PEdido dE SErVidor
Servidor Temporário: SaMirES aVEliNo dE SoUZa fraNca
Órgão/cargo: fiSioTEraPEUTa/ fPEHcGV
ordenador: iVETE GadElHa VaZ
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 732766

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 598, DE 16 DE NOVEMBRO  DE 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de dEZEMBro/2021.
1º PERIODO

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias coNce-
didos

Periodo 
coNcedido

Porta-
ria aN-
terior

54195171/ 1 Maria VirGiNia Soa-
rES rodriGUES

TEc. ENfEr-
MaGEM

29/06/2012 
a 

28/06/2015
30 01/12/2021 a 

30/12/2021 -

54187854/ 1 JorGE aUGUSTo lEao 
PErEira

TEc. ENfEr-
MaGEM

18/10/2013 
a 

17/10/2016
30 15/12/2021 a 

13/01/2022 -

54195178/ 2
NiSia dE NaZarE 

dE alMEida cHaVES 
MiYaKE

ENfErMEiro
09/05/2008 

a 
08/05/2011

30 01/12/2021 a 
30/12/2021 -

54189600/ 1 EliZaBETH NaZarE doS 
SaNToS SilVa

TEc. ENfEr-
MaGEM

01/06/2016 
a 

31/05/2019
30 01/12/2021 a 

30/12/2021 -

723029/ 1 Maria daS GracaS 
dUraNS PESSoa

aG. adMiNiSTra-
TiVo

13/06/2004 
a 

12/06/2007
30 16/12/2021 a 

14/01/2022 -

54189143/ 1 EliElZa rodriGUES 
PraZErES

aUX. dE SErVi-
ÇoS GEraiS

18/03/2011 
a 

17/03/2014
30 02/12/2021 a 

31/12/2021 -

54190013/ 1 Maria aUGUSTa oliVEi-
ra SilVa

TEraPEUTa 
ocUPacioNal

31/12/2015 
a 

30/12/2018
30 06/12/2021 a 

05/01/2022 -

57188659/1 SilVaNa Maria GoN-
calVES cordEiro

TEc. ENfEr-
MaGEM

17/06/2013 
a 

16/06/2016
30 16/12/2021 a 

14/01/2022 -

54182286 caroliNa SoarES 
laNGaNKE fiSioTEraPEUTa

22/04/2017 
a 

21/04/2020
30 01/12/2021 a 

30/12/2021 -

5707277/3 Sofia VaScoNcEloS 
NEGrao ENfErMEiro

13/01/2017 
a 

12/01/2020
30 01/12/2021 a 

30/12/2021 -
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57197914/1 SilVia BErNadETE da 
SilVa SiMoES

aUX adMiNiS-
TraTiVo

02/06/2014 
a 

01/06/2017
30 09/12/2021 a 

07/01/2022 -

54189111/1 aldair da SilVa 
GUTErrES NUTricioNiSTa

25/02/2017 
a 

24/02/2020
30 01/12/2021 a 

30/12/2021 -

57205449/1 aNa claUdia BEZErra 
liMa MEdico

03/10/2014 
a 

02/10/2017
30 27/12/2021 a 

25/01/2022 -

202357/3 riTa SElMa TEiXEira 
alBiM NUTricioNiSTa

18/06/2014 
a 

17/06/2017
30 01/12/2021 a 

30/12/2021 -

57188599/1 roSa Maria PaES 
E SilVa

TEc. ENfEr-
MaGEM

12/07/2016 
a 

11/07/2019
30 01/12/2021 a 

30/12/2021 -

5828635/4 faBiola SaNTaNa dE 
oliVEira coSTa ENfErMEiro

19/12/2008 
a 

18/12/2011
30 20/12/2021 a 

18/01/2022 -

5888231/1 dENiSE Socorro diaS 
do liVraMENTo

TEc. ENfEr-
MaGEM

10/03/2014 
a 

09/03/2017
30 15/12/2021 a 

13/01/2022 -

5077877/1 Maria EUNicE riBEiro 
da coNcEicao

aGENTE dE 
PorTaria

15/03/2016 
a 

14/03/2019
60 01/12/2021 a 

29/01/2022 -

54190662/1 Maria roSaNGEla SaN-
ToS rodriGUES

aUX adMiNiS-
TraTiVo

09/06/2008 
a 

08/06/2011
30 13/12/2021 a 

11/01/2022 -

94293/1 MarlY dE faTiMa GUE-
dES daS MErcES ENfErMEiro

12/11/2013 
a 

11/11/2016
30 01/12/2021 a 

30/12/2021 -

5095859/ 1 SoNia faTiMa da SilVa 
MorEira MEdico

25/07/2010 
a 

24/07/2013
60 13/12/2021 a 

10/02/2022 -

54190710/1 Sara UaNa coNcEicao 
raiol

aSSiSTENTE 
Social

13/06/2014 
a 

12/06/2017
30 15/12/2021 a 

13/01/2022 -

55587311/1
Tarcila dE JESUS 
do coUTo aBrEU 

SarMENTo
ProcUrador 
fUNdacioNal

18/07/2012 
a 

17/07/2015
30 27/12/2021 a 

25/01/2022 -

 2º PERÍODO

MaTricUla NoME carGo TriÊNio diaS coNcE-
didoS

PEriodo 
coNcEdido

PorTaria 
aNTErior

5851211/ 2
EVaNdro do carMo 
doS SaNToS BEN-

cHiMol
TEc. ENfErMaGEM 02/01/2011 a 

01/01/2014 30 06/12/2021 a 
04/01/2022

268-
24/07/2018

54195163/ 1 carla criSTiNa 
PacHEco SEaBra coPEiro 29/12/2008 a 

28/12/2011 30 01/12/2021 a 
30/12/2021

083-
13/04/2015

54189119/ 1 SHirlEY MiraNda 
da PaiXao TEc. ENfErMaGEM 28/11/2013 a 

27/11/2016 30 03/12/2021 a 
01/01/2022

194-
18/05/2017

57192287/ 1 KElY MarTiNS dE 
frEiTaS ENfErMEiro 02/01/2014 a 

01/01/2017 30 27/12/2021 a 
25/01/2022

524-
22/10/2020

124885/1 JoSE MaUro Bar-
roS dE SiQUEira

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

02/11/2008 a 
01/11/2011 30 01/12/2021 a 

30/12/2021
524-

23/10/2019

5084741/1 Maria do Socorro 
MorEira dE SoUZa aUXiliar dE SaUdE 02/06/2007 a 

01/06/2010 30 06/12/2021 a 
04/01/2022

386-
16/09/2016

5828244/4 SErGio fiGUEirEdo 
dE liMa JUNior MEdico 13/01/2015 a 

12/01/2018 30 01/12/2021 a 
30/12/2021

445-
17/09/2019

54189113/1 Maria JoaNicE ro-
driGUES PErEira TEc. ENfErMaGEM 18/03/2008 a 

17/03/2011 30 01/12/2021 a 
30/12/2021

044-
13/02/2019

5761042/3 aUGUSTo carValHo 
BarBoSa JUNior

aUX adMiNiSTra-
TiVo

19/05/2005 a 
18/05/2008 30 01/12/2021 a 

30/12/2021
500-

27/07/2014

5737435/3
ElaiNE aUGUSTa 

daS NEVES fiGUEi-
rEdo

MEdico 19/12/2011 a 
18/12/2014 30 15/12/021 a 

13/01/2022
69-

29/01/2021

54185443/2 arTHUr da coSTa 
SaNToS MEdico 19/12/2008 a 

18/12/2011 30 01/12/2021 a 
30/12/2021

590-
21/11/2019

202357/2 riTa SElMa TEiXEi-
ra alBiM NUTricioNiSTa 08/08/2016 a 

07/08/2019 30 01/12/2021 a 
30/12/2021

347-
17/06/2021

5829496/2 carMEN lUcia No-
GUEira PErEira ENfErMEiro 19/12/2008 a 

18/12/2011 30 01/12/2021 a 
30/12/2021

69-
29/01/2021

5099650/1 EdUardo da rocHa 
NoGUEira odoNToloGo 25/10/2001 a 

24/10/2004 30 16/12/2021 a 
14/01/2022

430-
19/10/2017

57192289/1 adriaNa doS SaN-
ToS TaVarES TEc. ENfErMaGEM 19/12/2007 a 

18/12/2010 30 01/12/2021 a 
30/12/2021

458-
24/08/2011

5828635/3 faBiola SaNTaNa 
dE oliVEira coSTa

ProfESSor 
aUXiliar

02/03/2011 a 
01/03/2014 30 20/12/2021 a 

18/01/2022
95-

22/03/2019

57188603/1 TaNia do Socorro 
SaNToS SilVa TEc. ENfErMaGEM 12/07/2010 a 

11/07/2013 30 02/12/2021 a 
31/12/2021

522-
16/10/2015

103241/1 faTiMa do carMo 
ViaNa TUrENKo arQUiTETo 01/06/2016 a 

31/05/2019 30 01/12/2021 a 
30/12/2021

529-
23/10/2020

3404374/2 oSValdo da SilVa 
PEiXoTo MEdico 19/10/2014 a 

18/10/2017 30 17/12/2021 a 
15/01/2021

634-
17/12/2019

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

Protocolo: 732753

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade
No doe nº 34.774 de 24/11/2021, que publicou o nº de protocolo 732213
ONDE SE LÊ: iNEXiGiBilidadE 42/2021
LEIA-SE: raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE Nº 43/2021

Protocolo: 732791
errata de Portaria

Fica retificado na PORTARIA N° 575 de 11/11/2021, o seguinte:
ONDE LÊ-SE:

MeMBros carGo

dÉBora fraNciSca da SilVa alVES JarES BioQUiMico

adailToN PErEira TorrES aUXiliar adMiNiSTraTiVo

LEIA-SE:

MeMBros carGo

dEBora fraNciSca da SilVa JarES alVES cHEfE dE SErViÇo

dailToN PErEira TorrES aUXiliar adMiNiSTraTiVo

Obs: Retificado por ter saído com incorreção no DOE nº 34766 de 16/11/2020.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 733253

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 89/FHCGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de sondas endotraqueais, vesicais e de oxigenoterapia 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de Hemodi-
nâmica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV) e clínica Monteiro leite (cMl).
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNi-
tÁrio VeNcedor

 Lote 1    

1.   
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transparen-
te, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, com 

diâmetro interno no tamanho: 3,0mm
250 r$3,70

HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES 
lTda

2.   
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transparen-
te, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, com 

diâmetro interno no tamanho: 3,5mm
500 r$3,70

HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

3.   
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transparen-
te, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, com 

diâmetro interno no tamanho: 4,0mm
500 r$3,70

HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

4.   
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transparen-
te, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, com 

diâmetro interno no tamanho: 4,5mm
400 r$3,70

HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

5.   
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transparen-
te, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, com 

diâmetro interno no tamanho: 5,0mm
200 r$3,80

HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

6.   
Sonda endotraqueal sem balão em PVc transparen-
te, estéril, embalada em papel grau cirúrgico, com 

diâmetro interno no tamanho: 5,5mm
100 r$3,80

HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

 loTE 2    

7.   
Sonda endotraqueal aramada com balão em PVc 

transparente, estéril, embalada em papel grau cirúr-
gico, com diâmetro interno no tamanho: 6,5mm

20 r$ 18,53
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

8.   
Sonda endotraqueal aramada com balão em PVc 

transparente, estéril, embalada em papel grau cirúr-
gico, com diâmetro interno no tamanho: 7,0mm

20 r$ 18,53
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

9.   
Sonda endotraqueal aramada com balão em PVc 

transparente, estéril, embalada em papel grau cirúr-
gico, com diâmetro interno no tamanho: 7,5mm

10 r$ 18,53
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

10.   
Sonda endotraqueal aramada com balão em PVc 

transparente, estéril, embalada em papel grau cirúr-
gico, com diâmetro interno no tamanho: 8,0mm

10 r$ 18,53
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda
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11.   
Sonda endotraqueal aramada com balão em PVc 

transparente, estéril, embalada em papel grau cirúr-
gico, com diâmetro interno no tamanho: 8,5mm

20 r$ 18,53
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda
 loTE 3    

12.   

Sonda vesical de foley em silicone atóxico, apirogê-
nico, estéril, com balão de 1,5-5ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau cirúrgico, nos 

tamanhos: 6

350 r$ 14,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

13.   

Sonda vesical de foley em silicone atóxico, apirogê-
nico, estéril, com balão de 1,5-5ml, com duas vias, 
válvula luer, embalada em papel grau cirúrgico, nos 

tamanhos: 8

300 r$ 14,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

14.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 8

450 r$ 5,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

15.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 10

600 3,94
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

16.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 12

600 r$ 5,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

17.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 14

1500 r$ 5,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

18.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 16

2000 r$ 5,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

19.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 18

700 r$ 5,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

20.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 20

700 r$ 5,00
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

21.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
três vias, Válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 20

300 r$ 3,94
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

22.   

Sonda vesical de foley em látex atóxico, apirogêni-
co, siliconizada, estéril, com balão de 5-15ml, com 
três vias, Válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 22

250 r$ 3,94
HEMocard coMEr-
cio dE MaTEriaiS 

HoSPiTalarES lTda

 loTE 5    

23.   
Sonda para oxigenoterapia tipo óculos, silicone, 
estéril, descartável, embalado individualmente 

neonatal
8.000 caNcElado No JUlGaMENTo

24.   Sonda para oxigenoterapia tipo óculos em PVc, esté-
ril, descartável, embalado individualmente adulto 16.000 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 89/fHcGV/2021:
r$ 52.108,40 (cinquenta e dois mil, cento e oito reais e quarenta centavos).
Belém/Pa, 24 de Novembro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 733249
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 79/FHCGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Suplementos Nutricionais e Produtos Especializados 
para uso de pacientes que necessitam de terapia nutricional oral para suprir 
as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV) e do centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

1.   
Módulo de proteína de alto valor biológico, a base 
de caseinato ou proteína do soro do leite, para uso 

enteral ou oral. lata a partir de 240g lata
72 r$ 61,42 f cardoSo E cia 

lTda

2.   Módulo de carboidrato, base de maltodextrina, para 
uso enteral ou oral. lata de aprox. 400g. lata 60 r$ 28,00

diSTriBUidora 
HoSPiTalar raMoS E 

MENdoNÇa lTda

3.   Módulo de fibras solúveis e insolúveis para uso oral 
ou enteral. lata de 200g a 400 g lata 60 r$ 85,00

diSTriBUidora 
HoSPiTalar raMoS E 

MENdoNÇa lTda

4.   

Suplemento líquido, nutricionalmente completo, para 
crianças a partir de 01 ano. Hipercalórico (1,5 kcal/
ml). Enriquecido com fibras solúveis e insolúveis. 
Sabores variados: morango, chocolate e baunilha. 

frasco com aproximadamente 200ml. frasco

960 r$ 10,39 laViE HoSPiTalar 
EirEli

5.   

Nutrição completa, pó, para crianças a partir de 
01 ano. a partir de 1,5 kcal/ml. isenta de lactose 
e glúten. lata com aproximadamente 400g. Sem 

sabor. lata

180 r$ 37,00 laViE HoSPiTalar 
EirEli

6.   

Nutrição completa, pó, para crianças a partir de 
01 ano. a partir de 1,5 kcal/ml. isenta de lactose 
e glúten. lata com aproximadamente 400g. com 

sabor. lata

180 r$ 37,00

dMc - diSTriBUi-
dora E coMErcio 

dE MaTErial E 
NUTriÇao H

7.   

dieta imunomoduladora normocalórica, hiper-
proteica, polimérica, suplementada de arginina, 

nucleotídeos e ômega 3. isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Embalagem Tetra pack ou frasco de aproxi-

madamente 200ml. frasco

6000 r$ 16,00
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNca lTda

8.   

Suplemento oral líquido específico para cicatrização 
de úlceras de pressão, Hiperprotéico (não menor 
que 20 gramas de proteína por frasco). acrescido 
de arginina (não menor que 3 gramas por frasco), 

vitamina a, c, E, Zinco e selênio. frasco com aproxi-
madamente 200ml. frasco

576 r$ 25,00 laViE HoSPiTalar 
EirEli

9.   

Suplemento nutricionalmente completo, hipercalórico 
(não menor que 2,0 Kcal/ml), e hiperproteico. isento 

de glúten. com sabor. Tetra Pack ou frasco de 100 
a 200ml. frasco

8400 r$ 11,00 f cardoSo E cia 
lTda

10.   

dieta enteral, hipercalórica, (não menor que 1,8Kcal/
ml), indicada para pacientes em diálise. Proteína 
de 15 até 18%. Podendo conter baixos níveis de 
sacarose não maior que 10%. isenta de lactose e 
glúten. Embalagem Tetra Pack ou fraSco de até 

220 ml. frasco

8520 r$ 10,50
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNÇa lTda

11.   Suplemento em pó, hiperproteico, com vitaminas e 
minerais. Vários sabores. lata com até 500g. lata 240 r$ 52,00

dMc - diSTriBUi-
dora E coMErcio 

dE MaTErial E 
NUTriÇao H

12.   

Suplemento líquido, nutricionalmente completo, 
hipercalórico (não menor que 1,5kcal/ml) e 

hiperproteico (não menor que 20% de proteína), 
isento de lactose, sacarose e glúten, específico para 
pacientes diabéticos. frasco de aproximadamente 

200ml. frasco

3000 r$ 17,58

dMc - diSTriBUi-
dora E coMErcio 

dE MaTErial E 
NUTricao

13.   

Suplemento líquido, nutricionalmente completo, 
hipercalórico, não inferior a 2,4kcal/ml, hiperproteico 
não menor que 20%. com apresentação de frasco de 

até 130ml. frasco

1440 r$ 15,35 f cardoSo E cia 
lTda

14.   

alimento para suplementação de nutrição enteral 
ou oral, hiperprotéico (não menor que 25% de prote-
ína). isento de sacarose e glúten. apresentação em 

lata de aproximadamente 350g. Sem sabor. lata

144 r$ 57,00
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNÇa lTda

15.   
Módulo de simbiótico com fruto oligossacarídeos, 

lactobacilos e bifidobactérias. Embalagem em sachês 
de aproximadamente 6 g - Unid

9600 r$ 6,00 laViE HoSPiTalar 
EirEli

16.   
Módulo de l-Glutamina para nutrição oral ou enteral. 

Embalagem em sachês de proximadamente 10 
g. Unid

3600 r$ 4,00

dMc - diSTriBUi-
dora E coMErcio 

dE MaTErial E 
NUTricao H

17.   

Suplemento nutricional oral com consistência 
pastosa, pronto para uso, nutricionalmente com-

pleto, hipercalórico (não menor que 2kcal/grama). 
Hiperproteico (não menor que 20% de proteína) e 
isento de glúten. apresentação em pote plástico de 

125g. Pote

600 r$ 32,70 f cardoSo E cia 
lTda

18.   
Módulo de lipídio com TcM 100%, para aumento 

de aporte energético. apresentação em frasco com 
aproximadamente 250ml. frasco

12 r$ 31,24 f cardoSo E cia 
lTda

19.   

Espessante e gelificante em pó para preparações 
quentes ou frias, 100% goma xantana que não 

altera a cor, sabor e o cheiro dos alimentos.  isento 
de glúten. apresentação em sachê a partir de 1 

grama. Grama

2160 r$ 4,99
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNca lTda

20.   

Suplemento nutricional oral clarificado, sem lactose 
e sem gorduras totais, com 100% Whey Protein 

isolado do total de proteínas. rico em vitaminas B1, 
B6, c e d, niacina e ácido fólico. frasco

3840 r$ 16,00
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNca lTda

21.   

Suplemento nutricional oral hiperproteico, não 
menor que 1,4kcal/ml, que apresenta aminoácido 

prolina, sem adição de sacarose e alto teor de zinco, 
selênio. frasco

576 r$ 19,65
diSTriBUidora 

HoSPiTalar raMoS E 
MENdoNÇa lTda
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ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 79/fHcGV/2021:
r$ 597.820,32 (Quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte reais 
e trinta e dois centavos).
Belém/Pa, 24 de Novembro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 733266

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

DISPENSA Nº 163/2021
Valor r$ 18.962,00 (dEZoiTo Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E doiS 
rEaiS)
objeto: aquisição de cateter Balão para angioplastia coronariana (Órte-
ses, Próteses e Materiais Especiais – oPME).
Data de Ratificação: 19/11/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149, e suas respectivas subfontes e superavits.
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: TraVESSa BarÃo do TriUNfo Nº 3540 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.095-055
Telefone: (91) 3257-5160 – 3257-5056
E-mail: cotacao@hybridahospitalar.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 732842
DISPENSA Nº 163/2021
Valor r$ 247.005,00 (dUZENToS E QUarENTa E SETE Mil E ciNco rEaiS)
objeto: aquisição de cateter Balão para angioplastia coronariana (Órte-
ses, Próteses e Materiais Especiais – oPME).
Data de Ratificação: 19/11/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261,0269,0103,0149, e suas respectivas subfontes e 
superavits.
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: ESc rEGo coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES
Endereço: avenida Senador lemos 2053 Sala 13a-Telégrafo
Belém- Pa – cEP nº 66.113-000
Telefone: (91) 3244-3466
E-mail: eliasrego@hotmail.com
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 732843

diÁria
.

diÁria
RESUMO DA PORTARIA Nº 603 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021
Nº de diárias: 0,5 (Meia)
origem: Belém/ Pa
destino: Benevides/Pa
Período: 12/11/2021.
objetivo: realizar visita técnica nas dependências da Empresa Uirapuru 
lavanderia Hospitalar e Hotelaria ltda.
 54190404/1–  WENdEll aZEVEdo dE MEdEiroS – agente administrativo
5077710/1– roSa rEGiNa SoarES doS SaNToS – Enfermeira
57175391/1 - PaTrÍcia da coSTa E SilVa - auxiliar de Serviços Gerais
54191792/1 - TarcÍSio aNdrÉ da SilVa rEiS - auxiliar de Serviços Gerais
5934120/2 - oliVar aNdradE da crUZ - Motorista
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 732760

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

PORTARIA: 059/2021
NoME: JoSE adElErMo carValHo rodriGUES
MaTricUla: 57206620-1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo: realizar Transporte de Hemocomponentes do HENaB (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: 23 à 24/06/2021

Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc
PORTARIA: 063/2021
NoME: MaNoEl laUdEliNo ValENTE coSTa
MaTricUla: 57210035/1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo: realizar Transporte de Hemocomponentes do HENaB (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: 04 à 05/07/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
 rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc
PORTARIA: 064/2021
NoME: JUaNil doS SaNToS MoNTEiro
MaTricUla: 57205456-1
carGo: MoToriSTa
oBJETiVo: realizar transporte de Hemocomponentes do HENaB (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo:aBaETETUBa
PErÍodo: 07 à 08/07/2021
Nº dE dÍariaS: 1,5 (UMa E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc
PorTARIA: 068/2021
NoME: JaNdErSoN dE SoUSa Gaia
MaTricUla: 73503943-1
carGo: MaQUEiro
oBJETiVo: realizar Transporte de Hemocomponentes do HENaB (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: 21 à 22/07/2021
Nº dE dÍariaS:1,5 (UMa E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 356,07 (Trezentos e cinquenta e Seis reais e 
Sete centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
dirETora do Hrc

Protocolo: 732701

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria
.

PORTARIA N.º 527 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o diretor do Hospital regional de conceição do araguaia, no uso de suas 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria de nº 1.410/2021 
– ccG de 10 de setembro de 2021, publicada no doE Nº34.696 de 13 de 
setembro de 2021.
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para comporem a coMiS-
SÃo dE iNVENTário fÍSico dE BENS MÓVEiS PErMaNENTES do Sistema 
de Patrimônio Mobiliário do Estado – SiSPaT WEB, deste Hr de conceição 
do araguaia, a contar de 24/11/2021, até ulterior deliberação.
• Michael Platinny de Oliveira Ciceri, Agente de Portaria, matricula: 
5892314/1.
• Stanlemir Gomes Barbosa, Agente de Portaria, matricula: 5892317/1.
• Carlos de Souza Cruz, Agente de Artes Práticas, matricula: 57196888-2.
PUBliQUE – SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital regional de conceição do araguaia, 24 de novembro de 2.021.
João Wanderley Silva oliveira
diretor do Hrca
Port. Nº 1.410/2021-ccG

Protocolo: 733317
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
Objeto: Retifico o termino da vigência do convênio nº 080/2021 constante no 
extrato do dos autos do processo nº 2021/705697, publicado no diário Oficial 
nº 34.774 datado de 24/11/2021, a fim de retificar, nos seguintes termos:
Onde se lê:
Prazo: data de assinatura: 23/11/2021  Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de Vig.: 23/11/2021    T. Vig.: 21/04/2021
Leia-se:
Prazo: data de assinatura: 23/11/2021 Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de Vig.: 23/11/2021      T. Vig.: 21/04/2022
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 733217

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO 
de cLÁUsULa coNtratUaL

PROCESSO: 2019/523055   ANEXO: 2021/1285316
Nº do coNTraTo: 021/2021
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo refere-se à alteração da cláusula 
nona, item 9.1 do contrato nº 021/2021, decorrente do pedido formulado 
pela contratada, manifestação jurídica, com fundamento na nota técnica nº 
000045/2020, oriunda da Procuradoria - Geral do Estado do Pará, datada 
de 03/04/2020, bem como pela autorização do Gestor desta SETraN.
daTa da aSSiNaTUra: 23/11/2021.
coNTraTada: NG - ENGENHaria E coNSTrUÇÕES lTda.
cNPJ: 04.326.648/0001-03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 733029

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº. do Convênio: 102/2021    Processo nº 2021/696876
Valor Total: r$ 439.200,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos reais)
objeto: aquisição de 97.600 l de óleo diesel recuperação de 64,20 km 
de estradas vicinais no município, sendo 32,80 km para vicinal flor 
da Mata coordenadas de inicio de: latitude 6°56’19.04”S, longitude 
49°42’15.33”O,  e coordenadas de fim de: Latitude 6°45’35.83”S, Longi-
tude 49°49’39.86”o e 31,40 km para vicinal da Serrinha coordenadas de 
inicio de: latitude 6°55’55.23”S, longitude 49°42’10.80”o e coordenadas 
de fim de: Latitude 6°45’38.88”S, Longitude 49°49’32.48”O, no município 
de Sapucaia/Pa, que serão utilizados para execução do objeto deste ins-
trumento.
data de assinatura: 18/11/2021   Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 18/11/2021     T. Vig.:  16/05/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: Estadual; fonte de 
recurso: 0124000000; Plano interno: 206coMBUSrH; ação detalhada: 
271666.
coNTraTado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia cNPJ: nº 
01.617.317/0001-34.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 733338

oUtras MatÉrias
.

aViso de cHaMaMeNto PÚBLico
PMI n.º 001/2021.
oBJETo: ProcEdiMENTo dE MaNifESTaÇÃo dE iNTErESSE Para a aTU-
aliZaÇÃo doS ESTUdoS TÉcNicoS E EcoNÔMico-fiNaNcEiroS rE-
aliZadoS PElo ESTado do Pará, rEaliZaÇÃo dE NoVoS ESTUdoS 
TÉcNicoS E EcoNÔMico fiNaNcEiroS coMPlEMENTarES E rEaliZa-
ÇÃo dE ESTUdoS JUrÍdicoS, TodoS ViSaNdo À ESTrUTUraÇÃo dE 
ProJETo dE coNcESSÃo coMUM doS TrEcHoS daS rodoViaS ESTa-
dUaiS Pa-150/475/252/151/483 E alÇa Viária dE BElÉM, EXTENSÃo 
dE 525,50 KM.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 26/11/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).

caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável: VicTor rocHa dE SoUZa.
Prazo para cadastramento dos interessados: 30 dias a contar da data desta 
publicação.
Prazo final para apresentação dos estudos: 30 dias após a publicação dos 
autorizados para apresentação dos estudos.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 25 de novembro de 2021.

Protocolo: 733221

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº. 157/2021-GP, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH;coNSidEraNdo os princípios adminis-
trativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
Designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – GUaJará 
coNSTrUÇÃo dE EMBarcaÇÕES lTda - EPP.
coNTraTo: 034/2021-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de obras e ser-
viços de engenharia para reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de chaves, Estado do Pará, sob o regime 
de execução de empreitada por preço unitário, conforme especificações 
constantes do Edital de licitação e seus anexos, do Termo de referência, 
Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela CONTRATA-
da, que são partes integrantes deste contrato.
fiScal TiTUlar: Mayra Souza do Nascimento, Matrícula: 5904845;
fiScal SUBSTiTUTo: Zilmar Batista Paiva Júnior, Matrícula: 5946513.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
19 de novembro de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 732829

coNtrato
.

CONTRATO 034/2021-CPH
Valor do Contrato: R$ 3.252.069,92
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a prestação de obras e ser-
viços de engenharia para reforma e adequação do Terminal Hidroviário de 
Passageiros e cargas do Município de chaves, Estado do Pará, sob o regime 
de execução de empreitada por preço unitário, conforme especificações 
constantes do Edital de licitação e seus anexos, do Termo de referência, 
Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela CONTRATA-
da, que são partes integrantes deste contrato.
data de assinatura: 19/11/2021.
Vigência: 19/11/2021 a 18/11/2022
funcional Programática: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101 e 0130/449051
cNPJ: 34.261.920/0001-85 - GUaJará coNSTrUÇÃo dE EMBarcaÇÕES lTda - EPP.
Endereço: Travessa João domingos da Silva, nº 153, Bairro Novo, cEP: 
68.670-000, cidade de Bujarú, Estado do Pará, com telefones de contato 
(91) 3119-7910 e (91) 98425-3294.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 732827

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Contrato de Nº 12/2021.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Esta-
do do Pará-arcoN-Pa/ EMPrESa coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVado-
rES lTda.objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços 
continuados, com fornecimento de peças e insumos sem ônus adicional 
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para a contratante, de manutenção preventiva e corretiva, no elevador 
da agência. Vigência: 16.11.2021 a 15.11.2022. dotação orçamentária: 
funcional Programática: 041.221.297.8338.0000. Elemento de despesa: 
339039;fontes: 0261.
da fundamentação legal: Pregão Eletrônico nº 08/2021, processo nº 
2021/1134317, lei federal nº. 8.666, de 21.06.93, e suas alterações pos-
teriores, da lei federal nº. 10.520, decreto nº. 10.024 de 20 de setembro 
de 2019, lei Estadual nº. 6.474/02 e decreto nº. 534/2020. Valor: r$ 
8.280,00 estimado anual. foro: Belém-Pa. data da assinatura:12.11.2021.
Endereço da contratada: Tv Mauriti, 2809 , cEP 66093-180. Belém-Pa, 
c.N.P.J/Mf nº. cNPJ Nº 00.489.015/0001-6.ordenador de despesas: Euri-
pedes reis da cruz  filho.

Protocolo: 732731

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 396 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo o Processo nº2021/1331008;
rESolVE:
dESiGNar os servidores, carloS roBErTo GoMES, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão Pública, matrícula nº 54189435/ 8, lorENa da 
SilVa raMoS, ocupante do cargo de Gerente, matrícula nº 5958970/ 1 
e MadalENa dE MoraES SilVa, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo, matrícula nº. 21326/, para sob a Presidência do primeiro, 
comporem a comissão que irá realizar o inventário dos Bens de consumo 
existentes no estoque do almoxarifado na sede da SEdaP.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 732989
PORTARIA Nº 395 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
coNSidEraNdo o Processo nº2021/1331008;
rESolVE:
dESiGNar os servidores, alBErTo coSTa PErEira, ocupante do cargo 
de Engenheiro agrônomo, matrícula nº. 13110/1, faTiMa ENEdiNa do 
NaSciMENTo MaNGaS, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, 
matrícula nº 6045507/3 e dilSoN da cUNHa, ocupante do cargo de agen-
te de Operações Gráficas, matrícula nº11312//1 para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a comissão que irá realizar o inventário dos Bens 
Móveis e Permanentes desta SEdaP.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 732991
PORTARIA Nº 398 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no doE nº doE nº 34.633 de 09 de Julho de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/761080;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor lUiZ oTaVio BaTiSTa dE MacEdo, 
ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, matricula nº 17132/1, para 
atuar como fiscal em substituição ao servidor PAULO SANTOS BATISTA 
dE MacEdo, ocupante do cargo de Médico Veterinário, matrícula n° 
17159/1, designado na PorTaria Nº 317/2021, no contrato de nº. 
127/2021 – SEdaP, celebrado com a empresa Vco SErViÇoS TÉcNicoS 
EM TElEcoMUNicaÇÕES E ElETricidadE lTda, inscrita no cNPJ sob o 
n.º 08.533.505/0001-23;
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 733061

terMo aditiVo a coNtrato
.

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 115/2020 - SEDAP
oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia Por MaiS 06(SEiS) MESES 
E o PraZo dE EXEcUÇÃo Por MaiS 120(cENTo E ViNTE) diaS.
PraZo dE EXEcUÇÃo: 12/11/2021 À 11/03/2022.

PraZo dE ViGÊNcia: 01/01/2022 À 30/06/2022.
daTa dE aSSiNaTUra: 11/11/2021.
coNTraTado: caSa NoVa coNSTrUTora EirEli, cNPJ nº 
08.811.324/0001-11
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: Br-316, Km 11, s/n°, sala 02, Posto 2000, no município de 
Marituba-Pa, cEP 67.200-000.
ordENador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 733278

diÁria
.

PORTARIA Nº 778/2021
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 Henrique de oliveira alves
carGo: coordenador regional
MaT. fUNcioNal: 5917493
oriGEM: Marabá/Pa
dESTiNo: São domingos do araguia/Pa
OBJETIVO: Participar do Curso de Inseminação Artificial no referido município.
PErÍodo: 16 a 20/11/2021
Nº dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 732922

oUtras MatÉrias
.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 157/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE XiNGUara
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor dE rodaS coM PlaiNa diaNTEi-
ra, 4cil, 75cV, 4X4, diESEl/BiodEGradáVEl.
daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021
ViGÊNcia: 24/11/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 733066

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2013/15045 Maria JoSE BraBo MoN-
TEiro SaNToS faZENda oEiraS 1351ha25a48ca alMEiriM 1812/2021

2015/314495 MariNa MarTiNElli 
coElHo ParQUE VErdE 19ha13a37ca MaracaNÃ 1813/2021

2017/250779 MarcoS ViNiciUS diNiZ 
loPES

faZENda ESPiriTo 
SaNTo 1477ha62a25ca roNdoN do 

Pará 1814/2021

2017/189100 SHirlEY criSTiNa dE 
BarroS MalcHEr

faZENda laGoa 
GraNdE 1499ha75a71ca roNdoN do 

Pará 1815/2021

2011/488219 MaUro alVES doS SaNToS faZENda NoVa 1396ha48a31ca alMEiriM 1816/2021

Belém (Pa), 24/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 732912
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2021/940678 BENEdiTo SoUZa aMoriM SiTio dEUS É 
coNoSco

3ha56a00ca
 

SÃo fraNciSco 
do Pará 1818/2021

2021/967123 SaMMYa caroliNE loPES 
fErrEira SÍTio doiS irMÃoS 0ha98a61ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1819/2021

2021/967772 fraNciSca oliVEira 
PoNTES SiTio BriSa 1ha33a19ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1820/2021

2021/1076465 EliEl daMaScENo 
PErEira SiTio 2 irMÃoS 1ha87a02ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1821/2021

2021/1076210 dEUrY lEiTE PiNHEiro SiTio dEBoraH E 
HENriQUE 1ha38a93ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1822/2021
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2021/1075996 aNTÔNio rodriGUES 
dE lira

SÍTio SETE MU-
lHErES 11ha31a56ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1823/2021

2021/1075806 adriaNE rodriGUES dE 
aNdradE SiTio PENiEl 1ha21a28ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1824/2021

2021/1076577 GilBErTo TraVaSSo 
da SilVa

SÍTio SEJa BEM 
ViNdo 7ha57a85ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1825/2021

2021/1076164 BENEdiTo fErrEira dE 
SoUZa SiTio da faMilia 12ha94a69ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1826/2021

2021/940829 JailSo coSTa BUlHoES SÍTio MoNTE alEGrE 1ha43a78ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1827/2021

2021/943360 roSiNETE ModESTo 
MoNTalVÃo SiTio MoNTE Moriá 1ha85a52ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1828/2021

2021/941642 Maria BENEdiTa da SilVa SÍTio Boa ESPE-
raNÇa 2ha55a65ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1829/2021

2011/526740 aNToNio MaciEl da SilVa SÍTio SaNTo 
aNTÔNio 5ha88a78ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1830/2021

2021/946019 MarlENE SoarES 
MoNTEiro SÍTio ParaNá 1ha48a69ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1831/2021

2021/1076249 fraNciSco GoNÇalVES 
da SilVa

SiTio SÃo fraN-
ciSco 3ha79a74ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1832/2021

2021/941838 oSValdo SoarES da 
coSTa

SÍTio rEcaNTo doS 
VENcEdorES 2ha00a78ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1833/2021

2021/1075885 PaUlo SoarES doS 
SaNToS SiTio cHaPoliN 2ha21a07ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1834/2021

2021/946576 riTa do Socorro PErEi-
ra loPES SiTio fÉ EM dEUS 2ha52a62ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1835/2021

2021/941532 lUZia Maia doS SaNToS SiTio SaNTa lUZia 1ha52a00ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1836/2021

2021/939861 adElSoN dUarTE SoarES SiTio M.f GoMES 1ha10a14ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1837/2021

2021/943112 ValdirENE BarBoZa dE 
SoUZa

SiTio PEdaciNHo 
do cEU 9ha73a83ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1838/2021

2021/1075898 aldENora SilVa do aNo SiTio arilira 1ha08a37ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1839/2021

2021/941739 MarlENE da SilVa E SilVa SiTio 2 irMÃoS 1ha17a27ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1840/2021

2021/968024 diEli daMiÃo da SilVa SiTio M.d 1ha54a32ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1841/2021

2021/1075910 aNToNio do SaNToS 
SilVa SiTio fÉ EM dEUS 2ha87a06ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1842/2021

2021/1075453 JorGE lUiZ SilVa dE liMa SiTio SÃo JorGE 1ha19a54ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1843/2021

2021/941258 JoSÉ aNdErSoN SaNToS 
SilVa SiTio SÃo JoSÉ 1ha62a54ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1844/2021

2021/1075469 JoSÉ aNTÔNio dE frEiTaS 
SoUZa

SiTio SaNTo 
aNToNio 3ha14a19ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1845/2021

2021/942422 ricardo MENdoNÇa 
alMEida SiTio GlÓria a dEUS 1ha50a24ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1846/2021

2021/940759 daNiEl MEirElES dE 
SoUZa SiTio MEirElES 2ha48a70ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1847/2021

2021/943204 SUlEidE NUNES dE SoUSa SiTio SHaloM 2ha37a83ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1848/2021

2021/1075722 Maria iolaNda PiNTo 
da SilVa SiTio 13 dE oUTUBro 3ha55a17ca SÃo fraNciSco 

do Pará 1849/2021

2021/1075488 JoSÉ VicENTE BriTo NETo SiTio JoSÉ E Maria 2ha85a45ca SÃo fraNciSco 
do Pará 1850/2021

Belém (Pa), 24/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 733177

.

.

coNtrato
.

EXTRATO  DO CONTRATO Nº: 024/2021
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ: 02.055.122/0001-00
ENd: Trav. Primeiro de Março, n° 239, loja 06, cEP: 66.015-051- campi-
na- Belém-Pa
ProcESSo: 2021/797077-PaE
oBJETo: Serviço de confecção  de carimbos
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei 8.666/93
ViGÊNcia: 23/11/2021 a 22/11/2022 (12 MESES).
Valor coNTraTUal: r$ 9.014,50 ( nove mil, quatorze reais e cinquenta centavos)
EXErcÍcio: 2021 - ProJETo aTiVidadE: 21.122.1297.8338 –
NaTUrEZa dE dESPESa: 339030 -  foNTE: 0661; P.i.: 412.000.8338c
daTa aSSiNaTUra:  23/11/2021  ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - PrESidENTE

Protocolo: 732756

diÁria
.

PORTARIA Nº 1813/2021 de 24/11/2021
objetivo: Para realizarem os trabalhos de Entrega de
Títulos, no município de ananindeua.
Período:  23/11/2021 (0,5) diárias
Servidores:
-5924619/3- Patricia cunha de oliveira Bastos (Técnico-dEaf)
-5961495/1- Edinilson araújo de Moraes (ass. administrativo)
-5936414/2- Willam rayplham Pereira coelho (ass. administrativo)
-5956063/1- Hellen Siglia demetrio Barros (Técnico-dEaf)
-5921481-4- fabiel rodrigues carvalho (ass. administrativo)
-5961498/1- Yann Bruno Pereira assunção (ass. administrativo)
-5961496/1- Wellington Marques Pereira  (ass. administrativo)
-5926234/2- larissa ferreira dos Santos (ass. administrativo)
-5948660/2-rodrigo de Souza Santos chaves (Técnico-dEaf)
-6039083/3-Beatriz antunes Nunes (Técnico-dEaf)
-5945644/2-Vanessa ferreira de oliveira (ass. administrativo)
-3169200/1-roberto francisco de Souza ferreira (ass. administrativo)
-57193369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Júnior (Motorista)
-57197740/1-Ruy Guilherme Ferreira de Alcântara (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 732965
PORTARIA Nº 01815/2021 de 24/11/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio-Santa izabel do Pará.
Periodo: 26.11.2021 (0,5) diária.
Servidores:
5912=859/2-Ana Carolina Cavalcante Jucá-Tecnico/DEAF
8084-5074/1-José Hilton da Silva cunha-assist.Tecnico/dEaf
8084-5160/1-Everton cordeiro farias--Motorista
ordenador :Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 733303
PORTARIA Nº 1812 de 23/11/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: Santa Maria do Pará
Periodo: 24/11 a 10.12.2021(16,5)diária
Servidores:
-5721-1298/1-francimari colares de oliveira cruz-Técnico/dEaf
-5930-303/2-Emerson Vinicius Silva do Nascimento- Técnico/dEaf
-5936-467/2-andrezza cristina farias fonseca- Técnico/dEaf
 -5936-744/2-anderson da costa Hianes-assis.Tecnico/dEaf
 -5927-959/4-alfredo fernando Borges Neves Junior-Gerente/GlT
-5917-588/3-Gabriela da Silveira Mesquita- assis.Tecnico/dEaf
-8084-5162/1-João Bosco fortes de castro Junior- Técnico/dEaf
-3165-515/1-Tomaz de Nazaré Sena ferreira-agrimensor
-5950-227/2-raimara reis do rosario- assis.Tecnico/dEaf
Periodo: 24/11 a 04.12.2021(10,5)diária
Servidor:
-3170-225/1-cleonice Silva rodrigues-auxiliar administrativo
Periodo: 24/11 a 04.12.2021(10,5)diária
Servidor:
-5723-2379/1-Eliana Nobre da Silva-assistente administrativo
Periodo: 01 a 10.12.2021(9,5)diária
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 733207

editaL de NotiFicaÇÃo
.

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

PROC. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio

2015/417011 JoSE MiraNda crUZ cErTidÃo dE TiTUlo MaraBá

Em, 24/11/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 733227
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ rUraL

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 08/2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaQUiNárioS aGrÍcolaS, iMPlEMENToS aGrÍ-
colaS E VEÍcUlo PESado
responsável pelo certame: francisco fabricio Glins de araújo
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 03/12/2021
Hora da abertura: 10:00 horas (horário de Brasília)
orçamento:
convênio nº 901213/2020, realizado com o Ministério da agricultura, Pe-
cuária e abastecimento – MaPa, cadastrado via Palataforma+Brasil, sob a 
Proposta nº 026146/2020, empenhado sob o nº 2020NE801363
Unidade orçamentária: 28.101 – Núcleo de Gerenciamento Pará rural; 
função: 04 – administração; Subfunção: 122 – administração Geral; Pro-
grama: 1297 – Manutenção da Gestão; Projeto: 8338 – operacionalização 
das ações administrativas; Natureza de despesa: 449052; fonte de re-
curso - 6101
ordenador de despesa: fEliPE coElHo PicaNÇo
o texto integral do presente Edital, bem como seus anexos, estarão dis-
ponível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.comprasnet.
gov.br e www.pararural.pa.gov.br a partir do dia 09/11/2021
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENTE EXEcUTiVo

Protocolo: 732895

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral - NGPr, no uso de suas atribuições legais. considerando, os termos 
do Processo administrativo nº 2021/874052, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE 
MUDAS, ADUBOS E INSUMOS EM GERAL, conforme especificações, esti-
mativas de quantidades e valores contidos do anexo Termo de referência 
que integra o presente edital. resolve HoMoloGar o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 05/2021, em favor das empresas K M BaTiSTa carodoSo 
EirEli, cNPJ: 20.200.321/0001-47, vencedora do item 01, cujo objeto é a 
aquisição de 25.000 mudas de abacaxi; do item 02, cujo objeto é a aqui-
sição de 30.000 mudas de cupuaçu; do item 03, cujo objeto é a aquisição 
de 25.000 mudas de limão tahiti; do item 04, cujo objeto é a aquisição de 
200.000 mudas de açaí; do item 05, cujo objeto é a aquisição de 25.000 
mudas de cacau; do item 06, cujo objeto é a aquisição de 5.000 sacas de 
adubo npk; do item 07, cujo objeto é a aquisição de 150 toneladas de es-
terco de galinha; no valor global de r$ 2.073.490,00 (dois milhões setenta 
e três mil e quatrocentos e noventa reais).
Belém, 24 de novembro  de 2021.
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENTE EXEcUTiVo-NGPr

Protocolo: 732905

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 7416/2021- ADEPARÁ, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2021/1295478, devidamente homologado pela di-
retoria Geral.
r E S o l V E:
rEMoVEr a PEdido o(a) servidor(a) darlENE do Socorro GaMa dE 
SoUZa, matrícula nº 55588861/1, ocupante do cargo de assistente admi-
nistrativo, da GEr capitão Poço/Eac Santa Maria do Pará, para GEr  capi-
tão Poço/UlSa São Miguel, a contar da data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral, em exercício

Protocolo: 733256

PORTARIA Nº 7417/2021 – ADEPARÁ, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2021/1295176 e o de acordo da ddia.
r E S o l V E:
loTar, o(a) servidor(a) aNa carla aZariaS crUZ, matrícula nº 54197246/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, na Gerência de controle de 
revendas de Produtos agropecuários/GcorE, a contar de 15.11.21.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral, em exercício

Protocolo: 733263

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 7623/2021: BENEficiá-
rio: GlEidSoN PaNToJa BENÍcio; Matrícula: 54191184;função:20agri-
cultura;Programa: : 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
ocorrEr coM dESPESaS dE ProNTo PaGaMENTo dE TraNSPorTE (lo-
coMoÇÃo), Para aTENdEr aS NEcESSidadES do EScriTÓrio dE aTEN-
diMENTo da adEPará dE acará.Elemento de despesa / Valor: 339033 /
r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 30Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas:  lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732726
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 7655/2021: BENEficiá-
rio: Maria JoSE lENa corrÊa TaVarES; Matrícula: 54186915;função: 
20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objeti-
vo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de 
pessoa jurídica, para atender as necessodades da Gerência de Classificação 
Vegetal e Identificação Florestal.Elemento de Despesa / Valor: 339039/ R$ 
3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732984
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 7654/2021: BENEfici-
ário: roBErTa fErrEira fUlco GoNÇalVES dE aZEVEdo; Matrícu-
la: 57216912;função:20agricultura;Programa: : 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte:0661;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de 
aquisição de materiais diversos de consumo, para atender as necessidades 
da Gerencia regional de oriximiná.Elemento de despesa / Valor: 339030/
r$ 1.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 30Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas:  alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 732976

diÁria
.

PoRTARIA: 7612/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca e Polpa 
de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 5939071/ JaQUEliNE 
MENdES dE MElo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 
28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732728
PORTARIA: 7611/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca 
e Polpa de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 54187068 
/ JoElSoN araUJo dE SoUZa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS 
/ 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732724
PortARIA: 7622/2021 
Objetivo: Realizar vacinação assistida no município. Justifique-se as diárias 
no mesmo município, uma vez que as localidades ficam distantes da 
sede do município, com a necessidade de pernoitar nos locais das ações.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/
Pa destino: oEiraS do Pará/Pa Servidor: 57198639/ alESSaNdro 
fraNca alfaia (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS 
22/11/2021 a 27/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732722
PORTARIA: 7610/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca 
e Polpa de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 
5960828/ MYriaM GalVÃo NEVES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 
6,5 diáriaS / 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 732723
PORTARIA: 7615/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca e Polpa 
de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
TErra alTa/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 54187029/ clEcio 
lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS 
/ 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732735
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PORTARIA: 7609/2021 
Objetivo: Inspeção fitossanitária em 5 propriedades produtoras de abacaxi 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 57189977/EliaNa 
claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 
diáriaS / 06/12/2021 a 09/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 732719
Portaria 7621/2021 
Objetivo: Realizar vigilância ativa epidemiológica dos programas sanitários 
da area animal em cumprimento das metas estipuladas por cada 
programa sanitário, realizar vacinações assistidas contra febre aftosa, 
realizar vistorias técnicas em propriedades rurais para verificar localização 
geográficas, pontos de coordenadas e realizar o levantamento in loco 
das informações das propriedades. Mojuí dos campos, 118 comunidades 
catalogadas ; 03 assentamentos: Pa Moju i e ii (que se estende também 
pelo Município de Placas), PdS igarapé do anta (implantado dentro do 
Pa Moju i e ii) e, Pac Bom Sossego. locais de difícil acesso, alguns 
através de pequenas embarcações. O final de semana será necessário para 
deslocamento dos servidores de volta a sede , pois irão pernoitar na região 
da zona rural.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MoJUÍ doS caMPoS/Pa destino: BElTErra, PlacaS, SaNTarÉM, MoJUi 
doS caMPoS/Pa Servidor: 55586017/ aNToNio JoSE liMa fErNaNdES 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 29/11/2021 a 
04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732720
PORTARIA: 7620/2021 
objetivo: realizar averiguação e execução de ações de campo e 
operacionais nos municipios desta Gerencia regional e reunir com 
servidores.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: acará, BaiÃo, BraGaNÇa, oEiraS do Pará/
Pa Servidor: 5948648/MaNoEl PErEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) 
/ 6,5 diáriaS / 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732717
PORTARIA: 7616/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca 
e Polpa de fruta no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 
5897577/ PaUlo ViTor NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 8,5 diáriaS / 27/11/2021 a 05/12/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732702
PORTARIA: 7617/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca e 
Polpa de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTa lUZia do Pará/Pa destino:  BraGaNÇa/Pa Servidor: 
54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 28/11/2021 a 03/12/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732705
PORTARIA: 7618/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca 
e Polpa de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 
54185980/adircEli WENdE corrEa BoTElHo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 6,5 diáriaS / 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732708
PORTARIA: 7619/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca 
e Polpa de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 
00010499/cloViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 8,5 diáriaS / 27/11/2021 a 05/12/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732709
PORTARIA: 7624/2021 
objetivo: coordenar e participar do curso inspeção de Produtos de origem 
Vegetal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: BElÉM//Pa destino: BraGaNÇa/Pa.Servidor: rG 5906722/ 
KariNa cardoSo NUNES (GErENTE) / 7,5 diáriaS / 27/11/2021 a 
04/12/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 732770
PORTARIA: 7613/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca e 
Polpa de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 57189731/ 
daNiEllY BUSaTo GUiNHaZi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS 
/ 28/11/2021 a 04/12/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732730

PORTARIA: 7614/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca 
e Polpa de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: BraGaNÇa/
Pa Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diáriaS / 28/11/2021 
a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732733
PORTARIA: 7626/2021 
Objetivo: Inspeção fitossanitária em 5 propriedades produtoras de abacaxi 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: 
MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa.Servidor: 57223827/aNdErSoN 
rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 06/12/2021 
a 09/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732789
PORTARIA: 7625/2021 
objetivo: levar e distribuir material relacionado a GTV açaí nos 
municípios pertencentes a Gerencia regional de abaetetuba.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
acará,BUJarU,coNcÓrdia do Pará,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57223189/ 
rodriGo JoSÉ cardoSo do ESPiriTo SaNTo (MoToriSTa) / 4,5 
diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 732784
Portaria 7631/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca e 
Polpa de fruta.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
GoiaNÉSia do Pará/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 75224091/ 
lElio ToMaZ doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
6,5 diáriaS / 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 732807
PORTARIA: 7628/2021 
objetivo: Prestar apoio no atendimento aos produtores rurais durante 
o período da ii etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa - 
Nov/2021 no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: UrUará/Pa destino: UrUará/Pa Servidor: 5960832/TaÍS doS 
SaNToS E SaNToS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diária / 
22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732810
PORTARIA: 7630/2021 
objetivo: realizar o sacrifício sanitário de 05 equídeos acometidos por 
anemia infecciosa Equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BoM JESUS do 
TocaNTiNS/Pa Servidor: 57225387/fEliPE Baraldi SoBral (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 
26/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732805
PORTARIA: 7627/2021 ObjetivoRealizar vacinações assistidas e fiscalizadas 
em propriedades rurais de maior risco localizadas no município. Justifica-se 
o pedido de diárias para o mesmo município de origem devido ao número 
de propriedade a serem assistidas bem como também pelas péssimas 
condições das estradas nesta época do ano. deste modo, há necessidade 
de pernoitar para obter maior rendimento na ação.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: áGUa aZUl do NorTE/Pa destino: áGUa 
aZUl do NorTE/Pa.Servidor: 5942978/MarliTa laNUcE EVaNGEliSTa 
MarTiNS (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732798
PORTARIA: 7629/2021 
objetivo: realizar vacinação em diversas propriedades no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/
Pa destino: ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 54185774/dENilSoN liMa da 
SilVa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.
ordenador. JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732799
PORTARIA: 7632/2021 
objetivo: realizar apoio administrativo no atendimento aos produtores 
rurais, durante a notificação de vacina contra a febre aftosa, etapa: 
novembro/2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caPaNEMa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa Servidor: 57175279/
MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 
diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 732822
PORTARIA: 7656/2021 
objetivo: realizar supervisão de campo e reunir com servidores para 
alinhamento e repasse dos procedimentos referentes aos programas 
fitossanitários nos municípios.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa, NoVa TiMBoTEUa, 
PEiXE-Boi, PriMaVEra, TracUaTEUa/Pa.Servidor: 54185728/Maria 
alicE alVES THoMaZ liSBoa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 
diáriaS / 29/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 732987
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PORTARIA: 7649/2021 
objetivo: realizar vistoria e entrega de materiais de expediente nas 
Unidades desta Gerencia regional nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUara/Pa destino: BaNNacH, 
caNaÃ doS caraJáS, florESTa do araGUaia, rio Maria, SaPUcaia/
Pa.Servidor: 5946962/dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS NETo (GErENTE) 
/ 4,5 diáriaS / 06/12/2021 a 10/12/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 732966
PORTARIA: 7653/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização do evento agropecuário “primeira festa de 
peão”.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraSil 
NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54185761/ cEliJaNE 
diNiZ E SilVa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 18/11/2021 a 
22/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732963
PORTARIA: 7652/2021 
Objetivo: Realizar as atividades de vigilância epidemiológica para raiva, 
cadastro de abrigos e captura de morcegos, em propriedades nos Municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/
Pa destino: caPiTÃo PoÇo,GarrafÃo do NorTE,NoVa ESPEraNÇa do 
Piriá/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do Socorro SoUZa araUJo 
JaiME (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 06/12/2021 a 10/12/2021. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732960
PORTARIA: 7648/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização de animais destinados a exportação em 
estabeleciemnto de pré embarque (epe) no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BarcarENa/Pa destino: 
aBaETETUBa/Pa Servidor: 57217053/ lEaNdro loPES raMoS (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 25/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732961
PORTARIA: 7647/2021 
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 região 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: 55588068 / iSraEl 
rENaTo dE oliVEira PiMENTEl (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.
   

Protocolo: 732956
PORTARIA: 7646/2021 
objetivo: realizar treinamento (teórico e prático) para os médicos 
veterinários da Prefeitura de Paragominas em estabelecimentos artesanais.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 51855510 / aNa PaTricia MariNHo MElo 
(MÉdico VETEriNário) / 6,5 diáriaS / 28/11/2021 a 04/12/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732957
PORTARIA: 7643/2021 
objetivo: realizar apoio administrativo relacionado à emissão de GTa, 
atendimento a produtores rurais.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: NoVa TiMBoTEUa/
Pa Servidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732949
PORTARIA: 7650/2021 
objetivo: Solicitação de diárias para atendimento, vacinação assistida, 
recadastramento.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 54181820/NiVEa 
PaUla aSSUNcao ZaNdoNadi (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
22/11/2021 a 26/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732950
PORTARIA: 7644/2021 
objetivo: dar apoio nas atividades de Supervisão do Plano de ação.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo 
do araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 57223651/ JocÉlia 
fErNaNdES E SilVa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 01/12/2021 
a 02/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732951
PORTARIA: 7651/2021 
objetivo: dar apoio na captura de morcegos hematofago.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa destino: MElGaÇo/
Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar 
dE caMPo) / 6,5 diáriaS / 27/11/2021 a 03/12/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732953
Portaria 7645/2021 
Objetivo Prestar assistência a Médica Veterinária na fiscalização do evento 
agropecuário “primeira festa de peão.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 
54187005/ EriNaldo SilVa doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 4,5 diáriaS / 18/11/2021 a 22/11/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732954

PORTARIA: 7642/2021 
objetivo: fiscalizar 45°leilão comercial faz. campo Verde.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBEl fiGUEirEdo/Pa destino: 
roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57173779/ roNiValdo faUSTiNo 
fErrEira (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 26/11/2021 a 27/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732945
PORTARIA: 7641/2021 
objetivo: realizar visita nas unidades, acompanhamento das atividades 
diárias e entrega de material de expediente para suprir as necessidades 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
TUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco,GoiaNÉSia do Pará,JacUNdá,NoVo 
rEParTiMENTo,PacaJá/Pa Servidor: 5905042/ EdiSlEY GoNÇalVES dE 
MacEdo (GErENTE) / 4,5 diáriaS/ 29/11/2021 a 03/12/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 732941
PORTARIA: 7639/2021 
objetivo: realizar captura de morcegos hematofagos.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa  destino: PorTEl/Pa 
Servidor: 5960814/EliaS NEri dE MoraES (aUXiliar dE caMPo) / 6,5 
diáriaS / 27/11/2021 a 03/12/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 732891
PORTARIA: 7636/2021 
objetivo: reunir junto as lideranças dos municípios e acompanhamento 
técnico e administrativo das unidades subordinadas a Gerência de Tucumã.
origem: TUcUMÃ/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE, oUrilÂNdia do 
NorTE, SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 5960560/roSSllENEY alVES 
SaMPaio PalHETa (GErENTE rEGioNal) / 14,5 diáriaS / 27/11/2021 a 
11/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732892
PORTARIA: 7640/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização no II Campeonato Paraense de Hipismo.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo 
SoarES loPES (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 27/11/2021 a 
27/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732899
PORTARIA: 7634/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização no II Campeonato Paraense de Hipismo.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl 
do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 55586095/ JarlEaNE 
adEodaTa SaMPaio SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 
diária / 27/11/2021 a 27/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 732884
PORTARIA: 7638/2021 
objetivo: realização de vacinações assistidas contra febre aftosa etapa 
de novembro de 2021.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: NoVo ProGrESSo/Pa destino: alTaMira,iTaiTUBa/Pa Servidor: 
5960795/ aNdrESSa iNGrEd lEiTE MariNHo (aUXiliar dE caMPo) / 
3,5 diáriaS / 23/11/2021 a 26/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 732887
PORTARIA: 7635/2021 
Objetivo: Dar apoio na realização das atividades de vigilância epidemiológica 
para raiva, cadastro de abrigos e captura de morcegos, em propriedades 
nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPiTÃo PoÇo/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do NorTE, 
NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa Servidor: 1210943/ aNToNio GoMES dE 
aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 06/12/2021 a 10/12/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732888
PORTARIA: 7637/2021 
Objetivo: Realizar fiscalização em torno do evento o 6º leilão comercial 
de Eldorado dos carajás.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: MaraBá/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 
54189684/ EdiNETE fErNaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 
diáriaS / 15/11/2021 a 17/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 732880
PorTaria: 7633/2021 objetivo dar apoio na realização das atividades 
de vigilância epidemiológica para raiva, cadastro de abrigos e captura 
de morcegos, em propriedades nos municípios. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa destino: 
caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do NorTE, NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa 
Servidor: 5861829/lUiS SiriNEU da coSTa SodrE (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 06/12/2021 a 10/12/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 732875
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PORTARIA: 7657/2021 
objetivo: Participar do Treinamento de inspeção de produtos de origem 
vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca 
e Polpa de fruta no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: BraGaNÇa/Pa 
Servidor: 5960829/ PaUlo HENriQUE SoarES SilVa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 9,5 diáriaS / 26/11/2021 
a 05/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 732993
PORTARIA: 7659/2021 
objetivo: dar apoio e participar do Treinamento de inspeção de produtos 
de origem vegetal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: cHaVES/Pa destino: BraGaNÇa/Pa Servidor: 5934204/
oliVar aNToNio ValENTE riBEiro (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
7,5 diáriaS / 27/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 733005
PORTARIA: 7658/2021 
objetivo: realizar cobertura jornalística e armazenamento de dados para 
divulgação das ações referentes a Treinamento de inspeção de produtos 
de origem vegetal de estabelecimentos processadores de derivados da 
Mandioca e Polpa de frutas no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇaPa Servidor: 
57235010/ MaNUEla ViaNa dE oliVEira (coordENador) / 6,5 diáriaS 
/ 28/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 733000
PORTARIA: 7660/2021 
objetivo: realizar atividades de Vacinação assistida na campanha 
de Vacinação contra a febre aftosa de novembro/2021 no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/
Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 55586148/ fraNciSco TEodoro daS 
cHaGaS oliVEira JUNior (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 
diáriaS / 29/11/2021 a 03/12/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 733018
PORTARIA: 7664/2021 
Objetivo: Realizar ações de vigilância e controle de MH, através de 
capturas noturnas e cadastramento de abrigos em propriedades com 
histórico de agressões constantes em seus animais. a solicitação de diárias 
se faz necessária, pois durante o dia será realizada busca de abrigos e no 
período da noite será realizada a ação de captura noturna de morcegos 
na propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 55585935/ aNa 
claUdia dE SoUZa BEZErra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
3,5 diáriaS / 07/12/2021 a 10/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 733044
PORTARIA: 7668/2021 
Objetivo: Realizar ações de vigilância e controle de MH, através de 
capturas noturnas e cadastramento de abrigos em propriedades com 
histórico de agressões constantes em seus animais. a solicitação de diárias 
se faz necessária, pois durante o dia será realizada busca de abrigos e no 
período da noite será realizada a ação de captura noturna de morcegos 
na propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 6300451/ 
dEriValdo BarBoSa dE liMa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 
07/12/2021 a 10/12/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733038
PORTARIA: 7663/2021 
Objetivo: Realizar ações de vigilância e controle de MH, através de 
capturas noturnas e cadastramento de abrigos em propriedades com 
histórico de agressões constantes em seus animais. a solicitação de diárias 
se faz necessária, pois durante o dia será realizada busca de abrigos e no 
período da noite será realizada a ação de captura noturna de morcegos 
na propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor:54181050/
arliNEa Maria MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS 
/ 07/12/2021 a 10/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733035
PORTARIA: 7661/2021 
objetivo: realizar atendimento itinerante aos produtores da região do 
distrito Belo Monte, para comprovações de vacinas durante a campanha 
de Vacinação contra febre aftosa da etapa novembro/2021 no município. 
Afim de evitar aglomerações nos escritórios, estendendo os atendimentos 
até as vilas do município, bem como a necessidade dos produtores 
daquela região, levando em conta a extensão territorial do município e 
as dificuldades de acesso, chegando à distancias de cerca de 100 kms 
entre a região acima citada e a sede do município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: 
NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57225353/JaQUEliNE SoUSa 
PEdro (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 29/11/2021 a 
03/12/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 733028

PORTARIA: 7662/2021 
objetivo: realizar busca a inadimplentes, atualização de cadastros e 
inspeção de pata e boca em propriedades rurais na região da Vila Nova 
em Tomé-Açu/PA. Justifica-se o pedido de diárias para o mesmo município, 
pois as propriedades se encontram em uma região distante a mais de 
100 Km da sede do município, havendo a necessidade de pernoitar no 
local das ações.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ToMÉ-aÇU/Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 57223365/ carloS 
WilSoN SaNTiaGo carNEiro (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
4,5 diáriaS / 30/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 733032
PORTARIA: 7667/2021 
Objetivo: Realizar vacinação contra febre aftosa, agulha oficial nas 
propriedades na ilha de cotijuba.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: coTiJUBa/Pa Servidor: 5830834 
/ MoNica dioclEcia PaiXao doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 0,5 diária / 24/11/2021 a 24/11/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733064
PORTARIA: 7669/2021 
objetivo: dar continuidade a saneamentos, sacrifícios e desinterdição de 
focos de anemia infecciosa equina em propriedades.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa destino: NoVo 
rEParTiMENTo, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 55588136/ alEXaNdrE da 
SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 9,5 diáriaS / 13/12/2021 a 
22/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733052
PORTARIA: 7666/2021 
Objetivo: Realizar vacinação contra febre aftosa, agulha oficial nas 
propriedades na ilha de cotijuba.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: coTiJUBa/Pa Servidor: 54185766/ 
WaldEariNo PaZ do NaSciMENTo (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária 
24/11/2021 a 24/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733056
Portaria 7665/2021 
Objetivo: Realizar fiscalizações em revendas agropecuárias localizadas no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo 
rEParTiMENTo/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5948597/ 
fraNciSco ailToN BarBoSa dE carValHo (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS /06/12/2021 a 08/12/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733050
Portaria 7670/2021 
objetivo: auxiliar médico veterinário no saneamento de focos de anemia 
infecciosa equina em propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: GoiaNÉSia do Pará/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/
Pa Servidor: 75224091/ lElio ToMaZ doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 9,5 diáriaS / 13/12/2021 a 22/12/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733074
PORTARIA: 7672/2021 
objetivo: realizar apoio no transporte de lancha para vacinação assistida 
da campanha de vacinação contra febre aftosa etapa novembro–2021 e 
busca de inadimplentes etapa maio/2021. Justifica-se o pedido devido 
as propriedades serem de longas distâncias, necessitando pernoites nos 
locais evitando o desperdício de combustível. as propriedades a serem 
atendidas estão localizadas no rio chicaia, rio amazonas no Município de 
almeirim e no rio Jari no distrito de Monte dourado.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: MoNTE doUrado/Pa destino: alMEiriM 
,MoNTE doUrado/Pa Servidor: 57207494/WalciNEY dE JESUS liMa da 
SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 9,5 diáriaS / 19/11/2021 a 
28/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733075
PORTARIA: 7673/2021 
Objetivo: Realizar fiscalizações de estabelecimentos que comercializam 
produtos de uso veterinário no município de Novo repartimento, bem 
como a emissão de parecer técnico para licença inicial de uma revenda 
agropecuária.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BrEU BraNco/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 55588136/ 
alEXaNdrE da SilVa cUNHa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
06/12/2021 a 10/12/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733080
PORTARIA: 7671/2021 
objetivo: realizar busca a inadimplentes, atualização de cadastros e 
inspeção de pata e boca em propriedades rurais na região da Vila Nova 
em Tomé-Açu/PA. Justifica-se o pedido de diárias para o mesmo município, 
pois as propriedades se encontram em uma região distante a mais de 100 
Km da sede do município, havendo a necessidade de pernoitar no local 
das ações.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ToMÉ-
aÇU/Pa destino: ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5932234/ alBErTo liMoNTa 
loBo coNcEiÇÃo filHo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 30/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 733084
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 006/20211
Processo: 2021/887316
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de seu 
Pregoeiro/coordenador Edson Ugulino lima, nomeado pela PorTaria nº 
0304/2021, de 19/05/2021, torna Público a abertura do Processo licita-
tório de coTaÇÃo ElETrÔNica nº 006/2021, tipo “Menor Preço” sobre o 
valor do item a ser arrematado e pago pela administração Pública, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada no serviço de carGa, 
TraNSPorTE E dEScarGa de um lote de madeira doados à EMaTEr por 
força do Termo de doação Nº 001/2021, a ser transferido a esta empresa 
EMaTEr-Pa, 21,32 m³ de madeira serrada, produto de apreensão, confor-
me especificações relacionadas no item 11 do Termo de Referência e itens 
4 e 7 do Edital, para atender as necessidades desta empresa, de acordo 
com as normas e diretrizes estabelecidas.
a abertura será no dia 30 de Novembro de 2021 às 09:00 horas (horá-
rio local). o Edital encontra-se disponível na internet nos endereços ele-
trônicos http://www.compraspara.pa.gov.br e web.banparanet.com.br/
cotacao/ e no site da EMaTEr/Pa, http://www.emater.pa.gov.br/, contato 
pelo e-mail: cpl2@emater.pa.gov.br no horário de 09:00 às 14:00 Horas.
Marituba (Pa), 24 de Novembro de 2021.
Pregoeiro responsável : Edson Ugulino lima
Presidente - EMaTEr/Pa: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 732793

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021
 Processo: 2021/981222.
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ nº 05.402.797/0001-
77, e o Sr. carMo do Socorro MiraNda GoMES, inscrita no cPf nº 
356.285.102-20, rG nº 4001954 (2ª Via) SEGUP/Pa, sendo o mesmo le-
gitimo proprietário do referido imóvel.
do oBJETo: E a efetivação do coNTraTo dE locaÇÃo dE iMÓVEl, refe-
rente ao imóvel onde funcionará o Escritório local de limoeiro do ajuru.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 28 e 29, inciso V da 
lei nº 13.303/2016, considerando o valor para contratação, conforme o 
Parecer Jurídico nº 133/2021- aJUr.
Valor ESTiMado: r$ 1.200,00 (Hum Mil, e duzentos reais) no Valor 
Mensal referente há 12 meses, ficando no Valor Global de R$ 14.400,00 
(Quatorze Mil, e Quatrocentos reais) por um período de Vigência de 12 
meses, vigorando de 02/09/2021 a 01/09/2022.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Programa: 1491- agricultura, Pecuária, e Pesca e aquicultura;
Projeto atividade: 8711- Prestação de Serviço de assistência Técnica e 
Extensão rural.
Elemento de despesa: 3390-36 – Serviços de Terceiros – Pessoa física;
fonte: 0101 – Tesouro do Estado.
foro: Marituba-Estado do Pará
daTa: 24/11/2021.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
PrESidENTE–EMaTEr-Pa

Protocolo: 733098

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 125/2021: BENEficiá-
rio: aNdErSoN corrEa caSTro; Matrícula: 54197414; função: Exten-
sionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: São caetano de odivelas; Ele-
mento de Despesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recur-
so: 20 dias a partir da emissão da ordem bancária. Prazo para Prestação 
de contas: até 23 de dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: 
ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732795
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 131/2021: BENEficiá-
rio: arliNdo oliVEira da SilVa JÚNior; Matrícula: 54196285; função: 
Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das ati-
vidades de aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Santo antônio do 
Tauá; Elemento de Despesa: 33903096= R$150,00. Prazo para Aplicação 
do recurso: 20 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para 
Prestação de contas: até 23 de dezembro de 2021.ordENador dE dES-
PESa: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732812

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 127/2021: BENEficiá-
rio: PEdro PaUlo doS SaNToS MEdEiroS; Matrícula: 3178943; fun-
ção: Extensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das 
atividades de aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Santa Maria do 
Pará; Elemento de Despesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação 
do recurso: 20 dias a partir da emissão da ordem Bancaria;Prazo para 
Prestação de contas: até 23 de dezembro de 2021.ordENador dE dES-
PESa:ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732808
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 115/2021: BENEficiá-
rio: daNiElE fEiToSa da rocHa; Matrícula: 57211774; função: Exten-
sionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: colares; Elemento de despe-
sa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 dias a 
partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: até 
23 de dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa 
frEirE.

Protocolo: 732787
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 114/2021:BENEficiário: 
ENEaS dE aNdradE foNTES; Matrícula: 3171345; função: Extensionis-
ta rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr 
conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: castanhal; Elemento de despesa: 
33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 dias a partir 
da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: até 23 de 
dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732755
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 113/2021:BENEficiá-
rio: EMErSoN PiNHEiro PENHa; Matrícula: 57211149; função: Exten-
sionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Bujaru; Elemento de despesa: 
33903996= R$ 300,00.Prazo para Aplicação do Recurso: 20 dias a partir 
da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: até 23 de 
dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732772
SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA 075/2021, BENEficiário: 
JoSÉ criSToVÃo dE SoUSa/ MaTrÍcUla: 3175812 / carGo oU fUN-
ÇÃo: aUXiliar dE adMiNSiTraÇÃo / MUNicÍPio: MaraBá-Pa / oBJE-
TiVo: cUSTEar dESPESaS coM SErViÇoS dE aTEr do EScriTÓrio 
rEGioNal dE MaraBá / coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 
/ ProJETo aTiVidadE: 8711/ foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 
339030=R$ 870,00 / 339039 R$ 630,00 / VALOR TOTAL R$ 1.500,00 / 
PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENa-
dor dE dESPESaS: aGUiBErTo rodriGUES alVES.

Protocolo: 732727
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 126/2021: BENEficiá-
rio: EdiSSoN araÚJo da crUZ; Matrícula: 3179001; função: Exten-
sionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: São francisco do Pará; Ele-
mento de Despesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recur-
so: 20 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de 
contas: até 23 de dezembro de 2021.ordENador dE dESPESa:ricardo 
SilVa frEirE.

Protocolo: 732804
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 128/2021: BENEficiá-
rio: roBErTo iaNES da rocHa ViEira Matrícula: 57175626; função: 
Extensionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das ativi-
dades de aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Terra alta; Elemento 
de Despesa: 33903096= R$150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 
dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de con-
tas: até 23 de dezembro de 2021.ordENador dE dESPESa: ricardo 
SilVa frEirE

Protocolo: 732821
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 129/2021:BENEficiário: 
PEdro corrEa rodriGUES; Matrícula: 54181909; função: Extensionis-
ta rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr 
conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Tome açu; Elemento de despesa: 
33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 dias a partir 
da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: até 23 de 
dezembro de 2021. ordENador dE dESPESa: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732841
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 120/2021: BENEficiá-
rio: raiMUNdo MarQUES da SilVa; Matrícula: 5036305; função: Exten-
sionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr, conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Magalhães Barata; Elemento 
de Despesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 
dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de con-
tas: até 23 de dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo 
SilVa frEirE.

Protocolo: 732868
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 122/2021: BENEfici-
ário: WilSoN lEoNardo caSTro rodriGUES; Matrícula: 55586023; 
função: Extensionista rural i;  ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das 
atividades de aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Marapanim; Ele-
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mento de Despesa: 33903096= R$ 350,00. Prazo para Aplicação do Recur-
so: 20 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação 
de contas: até 23 de dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: 
ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732873
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 119/2021: BENEficiá-
rio: roBErTo NaSciMENTo Prado; Matrícula: 57210194; função: Ex-
tensionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foN-
TE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades 
de aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: igarapé açú; Elemento de 
Despesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 dias 
a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 
até 23 de dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo Sil-
Va frEirE.

Protocolo: 732865
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 118/2021: BENEficiá-
rio: lUiZ aUGUSTo da SilVa GoES; Matrícula: 3177971; função: Exten-
sionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: inhangapi; Elemento de des-
pesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 dias a 
partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: até 
23 de dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa 
frEirE.

Protocolo: 732864
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 130/2021: BENEficiário: 
ailSoN doS SaNToS cardoSo Matrícula: 5049555; função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oB-
JETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr con-
forme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Vigia de Nazaré; Elemento de despesa: 
33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 dias a partir da 
emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: ate 23 de de-
zembro de 2021. ordENador dE dESPESa: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732846
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 116/2021:BENEficiá-
rio: raiMUNdo fErrEira da SilVa;Matrícula: 57174779;função: Ex-
tensionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foN-
TE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades 
de aTEr, conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: concórdia do Pará; Ele-
mento de Despesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recur-
so: 20 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação 
de contas: até 23 de dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: 
ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732860
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 117/2021:BENEficiá-
rio: HiraN diaS dE araÚJo; Matrícula: 57210196; função: Extensionis-
ta rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; 
oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de aTEr 
conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: curuçá; Elemento de despesa: 
33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 dias a partir 
da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: até 23 de 
dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732861
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 123/2021:BENEficiário: 
carloS roBErTo MarTiNS o’ dE alMEida JÚNior; Matrícula: 5558514-
1; função: Extensionista rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 
8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das 
atividades de aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: Santa izabel do 
Pará; Elemento de Despesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação 
do recurso: 20 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para 
Prestação de contas: até 23 de dezembro de 2021. ordENador dE dES-
PESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732882
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 124/2021: BENEficiá-
rio: MaUricio SoUSa dE liMa; Matrícula: 54196648; função: Exten-
sionista rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 
0101; oBJETiVo: liberação de recurso para realização das atividades de 
aTEr conforme ProaTEr 2021;MUNicÍPio: São João da Ponta; Elemento 
de Despesa: 33903096= R$ 150,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 20 
dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de con-
tas: até 23 de dezembro de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo 
SilVa frEirE.

Protocolo: 732883
Portaria de sUPriMeNto de FUNDO Nº 121/2021: GilMar fEi-
ToSa dE SoUSa; Matrícula: 55585656; função: Extensionista rural i; 
ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oBJETiVo: 
liberação de recurso para realização das atividades de aTEr conforme 
PROATER 2021;MUNICÍPIO: Maracanã; Elemento de Despesa: 33903096= 
r$ 150,00. Prazo para aplicação do recurso: 20 dias a partir da emissão 
da ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: até 23 de dezembro 
de 2021. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 732870
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 056/2021

BENEficiário (a): EdilSoN dE JESUS MoTa doS SaNToS / MaTrÍcU-
la: 3172180/1 / carGo oU fUNÇÃo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / 
MUNicÍPio: SaNTarÉM - r / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS TÉcNico
-adMiNiSTraTiVaS do EScriTÓrio rEGioNal SaNTarÉM coNforME 
ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0661 / 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R$ 118,69  VALOR TOTAL R$ 118,69 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordE-
Nador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 733161

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 064/2021
BENEficiário(a): carloS roBErTo BarBoSa dE MaTToS/ MaTrÍcUla: 
5699975 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
SaNTa BárBara -l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS coM SErViÇoS dE 
aTEr/ProaTEr 2021- fEira do ProdUTor No MUNicÍPio dE STa Bár-
Bara do Pará/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R$400,00 / VALOR TOTAL R$400,00 / 
PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENa-
dor dE dESPESaS: ricardo BaraTa PErEira.

Protocolo: 733186
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 057/2021

BENEficiário: roSiValdo da SilVa colarES / MaTrÍcUla: 5141230 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: SaNTarÉM 
- r / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS TÉcNico-adMiNiSTraTiVaS do 
EScriTÓrio rEGioNal SaNTarÉM coNforME ProaTEr 2021 / ProGra-
Ma: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0261 / ElEMENTo dE dESPESa: 
3390-30 = R$ 1.424,28  VALOR TOTAL R$ 1.424,28 / PRAZO PARA APLI-
caÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS 
da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 733226

.

.

diÁria
.

PORTARIA DE DIARIA Nº231/2021;BENEficiário:roSiVal PoSSi-
dÔNio do NaSciMENTo;MaTrÍcUla: 3175685/1;fUNÇÃo:PrESidEN-
TE;oBJETiVo:ViaGEM ao MUNicÍPio dE PoNTaS dE PEdraS-Pará No 
PErÍodo 19 a 20.11.2021,acoMPaNHado do SUPErViSor rEGioNal 
E adJUNTo do rEGioNal daS ilHaS, coM o oBJETiVo dE ParTici-
Par dE rEUNiÃo coM a PrEfEiTUra MUNiciPal dE PoNTa dE PEdraS, 
ENTrEGa dE 25 cadaSTroS aMBiENTal rUral-car E ViSiTa À UNida-
dE dEMoNSTraTiVa irriGada;PErÍodo:19 À 20.11.2021;Nº dE diá-
riaS:1,0(UMa);dESTiNo: PoNTa dE PEdraS,ordENador dE dESPESa 
:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 732764
PORTARIA DE DIARIA Nº232/2021;BENEficiário:roSiVal PoS-
SidÔNio do NaSciMENTo;MaTrÍcUla: 3175685/1;fUNÇÃo:PrESi-
dENTE;oBJETiVo:ViaGEM À BraSÍlia-df No PErÍodo 29.11.21 a 
01.12.2021,coM o oBJETiVo dE ParTiciPar da 60ª aSSEMBlÉia GEral 
ordiNária da aSSociaÇÃo BraSilEia daS ENTidadES ESTadUaiS dE 
aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral-aSBraEr, QUE acoNTEcErá 
No dia 30 dE NoVEMBro dE 2021;PErÍodo:29.11.21 À 01.12.2021;Nº 
dE diáriaS:1,0(UMa);dESTiNo:PoNTa dE PEdraS,ordENador dE 
dESPESa:KEiMENSoN BriTo NaSciMENTo.

Protocolo: 732782

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a errata de publicação do Diário Oficial nº 34.773  de 
23/11/2021 referente ao Termo de rescisão bilateral firmado entre a 
Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará – 
EMaTEr-Pará  e a Empresa MaSTEr da WEB daTacENTEr lTda Protocolo: 
731652
Presidente da Emater-Pará: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 732757
torNar seM eFeito

PORTARIA Nº 0812/2021, PUBLICADA NO DOE Nº 34.774 
de 24.11.2021

E X o N E r a r, a contar de 22.11.2021, faBiola TaTiaNE fErNaNdES 
QUEiroZ- Matrícula nº 5960256/ 2, do cargo comissionado de chefe de 
Gabinete.

torNar seM eFeito
PORTARIA Nº 0813/2021, PUBLICADA NO DOE Nº 34.774 

de 24.11.2021
E X o N E r a r, a contar de 22.11.2021, claUdiNEi aParEcido dE al-
MEida- Matrícula nº 5959960/ 1 do cargo comissionado de Emprego de 
Confiança II – ECII.

torNar seM eFeito
PORTARIA Nº 0814/2021, PUBLICADA NO DOE Nº 34.774 

de 24.11.2021
N o M E a r, a contar de 22.11.2021, fErNaNda MicHEllE doS SaNToS 
SilVa- para exercer o cargo comissionado de Emprego de Confiança II – 
ECII, ficando lotada na Presidência.

torNar seM eFeito
PORTARIA Nº 0815/2021, PUBLICADA NO DOE Nº 34.774 

de 22.11.2021
N o M E a r, a contar de 22.11.2021, YaSMiN carValHo SaNToS para 
exercer o cargo comissionado de chefe de Gabinete.

Protocolo: 733105

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo rescisÃo BiLateraL
Pelo presente instrumento de rescisão bilateral a Empresa de assistên-
cia 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 
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pelo Presidente o Sr. roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo, designado 
pelo Decreto publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.761, no dia 10 de 
Novembro de 2021, brasileiro, rG nº 4406502, cPf nº 100.924.122-20, 
residente e domiciliado na TV. floriano Peixoto, nº 2010, Ed. imperial iii, 
apto 201, Bairro Estrela, cEP: 68.743-230, castanhal/Pa, resolve rescindir 
bilateralmente o contrato administrativo de Nº 036/2021, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de 
aplicações e de Banco de dados para instalação de: 1 - Sistema SiSaTEr
-Pará; 2 - QGiS-Server ou GeoServer; 3 - Visualizador de Mapas / Geo-
portal, visando viabilizar as necessidades desta EMaTEr/Pa com empresa 
MaSTEr da WEB daTacENTEr lTda, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ nº 
29.697.405/0001-02, tudo em conformidade com art. 69, inciso Vii, e 
art. 82 da lei n 13.303/16, e o código civil Brasileiro, nos artigos 474 e 
475, e conforme  cláusula décima Terceira do contrato nº 036/2021. Tudo 
em conformidade com os procedimentos adotados nos autos do processo 
administrativo nº 2021/624642, a partir da publicação deste ato. Motivo: 
objeto contratado divergente com a execução dos serviços propostos no 
termo de referencia.
data da assinatura: 19 de novembro de 2021.
ordenador de despesa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 732761

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº. 2135/2021-GAB/CORREG. 
BELÉM/PA 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 021/2021-cPad, de 
12/11/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 905/2019-GaB/corrEG, de 19/06/2019, 
publicada no doE nº. 33901 de 24/06/2019, e último ato, recondução pela 
PorTaria Nº. 1392/2021-GaB/corrEG, de 19/08/2021, publicada no 
doE nº. 34683 de 27/08/2021, referente aos fatos de que trata o Processo 
nº. 2011/0000019260.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

PORTARIA Nº. 2136/2021-GAB/CORREG. 
BELÉM/PA 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 021/2021-cPad, de 
12/11/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1263/2019-GaB/corrEG, de 19/08/2019, 
publicada no doE nº. 33956 de 20/08/2019, e último ato, recondução pela 
PorTaria Nº. 1393/2021-GaB/corrEG de 19/08/2021, publicada no doE 
nº. 34683 de 27/08/2021, referente aos fatos de que trata o Processo nº. 
2017/0000008110.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

PORTARIA Nº. 2137/2021-GAB/CORREG. 
BELÉM/PA 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 020/2021-cPad, de 
12/11/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.

rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da PorTaria Nº. 1683/2019-GaB/corrEG, de 16/10/2019, 
publicada no doE nº. 34013 de 17/10/2019, e último ato, recondução pela 
PorTaria Nº. 1396/2021-GaB/corrEG de 19/08/2021, publicada no doE 
nº. 34683 de 27/08/2021, referente aos fatos de que trata o documento 
nº. 2014/0000018809.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

PORTARIA Nº. 2138/2021-GAB/CORREG. 
BELÉM/PA 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e tendo em vista o disposto no art. 199 da 
lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. 019/2021-cPad, de 10/11/2021, 
no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha envidado esfor-
ços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros procedimen-
tos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
Márcia Maria caMPoS, Mat. nº. 57196267/1, Téc. em Gestão Pública; 
lEidiaNE PErEira dE oliVEira, Mat. nº. 57193087/1, Téc. em Gestão 
Pública; e, MaNoEl criSTiNo do rEGo, Mat. nº. 5495369/1, Téc. 
em Gestão de Meio ambiente; para, sob a presidência da primeira, dar 
continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de apuração 
em Processo administrativo disciplinar, instaurado através da PorTaria 
Nº. 1718/2019-GaB/corrEG, de 18/10/2019, publicada no doE nº. 34016 
de 22/10/2019, e último ato, prorrogação pela PorTaria Nº. 1397/2021-
GaB/corrEG de 19/08/2021, publicada no doE nº. 34683 de 27/08/2021, 
referente aos fatos de que trata o documento nº. 2018/0000041827.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 730037

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA 02217/2021-DGAF/GAB/SEMAS, DE 23/11/2021
Nome: riTa dE caSSia lEMoS dE aTHaYdE
Matrícula: 57214824/1
cargo: assistente administrativo
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 2008/2011
Período de Gozo: 06/12/2021 a 04/01/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 733156
PORTARIA 02213/2021-DGAF/GAB/SEMAS, DE 23/11/2021

Nome: JoSiaNE TEiXEira rEiS
Matrícula: 55589786/2
cargo: assistente administrativo
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 2011/2014
Período de Gozo: 06/12/2021 a 04/01/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 733153
PORTARIA 02211/2021-DGAF/GAB/SEMAS, DE 23/11/2021

Nome: lUciaNa alVES dE SoUZa
Matrícula: 57196921/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 2014/2017
Período de Gozo: 01/12/2021 a 30/12/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 733147
PORTARIA 02210/2021-DGAF/GAB/SEMAS, DE 23/11/2021

Nome: daNiEllE frEiTaS faYal
Matrícula: 57176603/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 90 (noventa) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do 2007/2010 e 2010/2013
Período de Gozo: 30/11/2021 a 27/02/2022
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 733142

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 2204/2021 - 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.
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considerando as informações constantes nos autos do Processo - PaE n° 
2021/1325063;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 1313/2020/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
doE n° 34.399 de 10 de novembro de 2020, o fiscal Titular do contrato 
n° 040/2020-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa fÊNiX 
aUToMÓVEiS lTda, os servidores luiz alberto Tavares Gomes, matrícula 
nº 57221066/10 pelo servidor cláudio da Silva Bittencourt Júnior matrícula 
5939990/2, 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, 24 de novembro de 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 733282
PORTARIA Nº 2205/2021 - 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° 
2021/1325063;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria n° 1532/2020/GaB/SEMaS/Pa, publicada no 
DOE n° 34.437 de 16 de dezembro de 2020, os fiscais titular e suplen-
te do contrato n° 042/2020-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a 
empresa rr coMÉrcio dE VEÍcUloS lTda, os servidores luiz alberto Ta-
vares Gomes, matrícula nº 57221066/10 (Titular) e Sylvio alves Batista e 
Silva, matrícula nº 5946516/1 (Suplente) pelos servidores Geraldo Magella 
Teixeira, matrícula n° 5958309/1 (Titular) e cláudio da Silva Bittencourt 
Júnior, matrícula 5939990/2 (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, 24 de novembro de 2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 733284

.

.

errata
.

ERRATA DA PORTARIA Nº1769/2021-DGAF/GAB/SEMAS, 
PUBLICADA NO DOE, Nº 34.728 DE 07/10/2021

lUciaNa HEGEdUS NoroNHa, MaT.55589703/1
ONDE SE LÊ: Periodo de gozo de 01/114/2021 a 30/11/2021
LEIA-SE: periodo de gozo de 20/12/2021 a 18/01/2022

Protocolo: 733155

.

.

diÁria
.

PortARIA Nº 2143/2021 - GAB/SEMAS 
18 de NoVeMBro de 2021.

objetivo:realizar vistoria técnica de acompanhamento na primeira etapa 
e vistoria prévia na segunda etapa de supressão do 13584/2020 (fazenda 
capixaba), objeto de licenciamento ambiental de atividade rural – lar 
para a atividade de Bovinocultura.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Portel/Pa
Período: 30/11 a 02/12/2021– 02 e ½ - diárias.
Servidores:
- 3178455/ 1 - fraNciSco dE aSSiS PErEira BarBoSa - (Técnico Em 
Gestão de agropecuária)
- 5953139/ 1 - SHErlEM PaTricia dE SEiXaS fEliZardo - (Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57174821/ 2- carloS VicTor PErEira lEiTao - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 730208
PORTARIA Nº 2179/2021 - GAB/SEMAS 

22 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Participar da capacitação para recuperação de áreas alteradas 
promovida pela Embrapa em atendimento ao acordo de cooperação Técni-
ca firmado com a Semas, no município de São Félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 27/11 a 05/12/2021 – 08 e ½ diária.

Servidores:
- 54189441/2 - diaNa da SilVa caSTro – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5960931/1 - HaMilToN fErrEira dE SoUZa NETo - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731476
PORTARIA Nº 2190/2021 - GAB/SEMAS 

22 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Participação na capacitação para recuperação de áreas altera-
das promovida pela Embrapa em atendimento ao acordo de cooperação 
Técnica firmado com a Semas, no município de São Félix do Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa, São félix do Xingu/Pa e Marabá/Pa.
Período: 27/11 a 05/12/2021 – 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 5956804/1 - aNa carla BarroS dE SoUZa – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5902950/2 - MariaNa NaSciMENTo oliVEira - (Técnico Em Gestão 
Pública)
- 57188671/5 - roSa Maria fErrEira da rocHa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 731841
PORTARIA Nº 2194/2021 - GAB/SEMAS 

22 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Participar do Workshop sobre mineração, presencialmente, objetivando 
a discussão de agendas pertencentes ao licenciamento ambiental minerário.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 01/12 a 04/12/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5961388/1 – aNdErloNE aNToNio SiMoa riBEiro – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731909
PORTARIA Nº 2197/2021 - GAB/SEMAS 

23 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: realizar Vistoria Técnica aUMP em atenção aos pleitos para co-
leta de dados que servirão de subsídio para emissão de relatório Técnico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
Destino: Parauapebas,Canaã do Carajás, Marabá e Ourilândia do Norte.
Período: 29/11 a 04/12/2021– 05 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5955134/ 1 - Joao aNToNio do carMo SoUSa JUNior - (Técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57235011/ 1 - EVErToN BarroS diaS - (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731936
PORTARIA Nº 2198/2021 - GAB/SEMAS 

23 de NoVeMBro de 2021.
objetivo: Visita técnica para avaliação de locais de instalação de estações 
meteorológicas nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: curuçá, Marapanim, capanema e Salinópolis/Pa .
Período: 29/11 a 03/12/2021– 04 e ½ - diárias.
Servidores:
- 97571470/ 2 - alESSaNdro rENE SoUZa do ESPiriTo SaNTo - (Téc-
nico Em Gestão de Meio ambiente)
- 57234142/ 1 - aNToNio JoSE da SilVa SoUSa - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5892198/ 2 - PaMEla lorENa riBEiro aVila- (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarÉ cardoSo PalHETa - ( Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 732002
PORTARIA Nº 2200/2021 - GAB/SEMAS 

23 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica a fim de subsidiar a análise técnica dos 
processos nº 29593/2021 e nº 12683/2020 no município de Paragominas 
que realizam atividade de aquicultura/piscicultura.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 29/11 a 02/12/2021– 03 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5953129/ 1 - caSSila doS SaNToS SiMao - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5423201/ 2 -iVaNi da SilVa PaMPloNa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 732088
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PORTARIA Nº 2208/2021 - GAB/SEMAS 
23 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: articulação das ações de expansão da Política de atuação inte-
grada dos Territórios Sustentáveis, com representações de 16 municípios 
no Estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa, redenção/Pa e Xinguara/Pa.
Período: 22/11 a 25/11/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 5953107/1 - fraNcY roSY NaVa dE oliVEira SoUZa - (TÉcNico EM 
GESTÃo dE MEio aMBiENTE)
- 5938940/3 - EMaNUEl lUcaS PErEira liMa - (cHEfE dE GaBiNETE)
- 55588165/4 - MaiTE aZEVEdo BarBoSa SaUMa - (GErENTE)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 732535
PORTARIA Nº 2229/2021 - GAB/SEMAS 

24 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Conduzir veículo oficial.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 24/11 a 26/11/2021 – 02 e ½ diárias
Servidor:
- 97571272/2 - riNaldo JoSE GoNcalVES BarBoSa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 733122

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº2191/2021-DGAF/GAB/SEMAS , 22/11/2021
Excluir da PorTaria Nº 1901/2021-dGaf/GaB/SEMaS de 22/10/2021, 
publicada no doE nº 34.746 de 25/10/2021, as férias regulamentares da 
servidora GiSElli caSTilHo MoraES, matrícula nº 5949632/ 1, ocupante 
do cargo de Técnico em Gesto de Meio ambiente, lotada na Núcleos 
regionais de Gestão e regularidade ambiental- itaituba/Pa,  referente ao 
exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 733165

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 26648/2011
NoME do iNfraTor: coMPaNHia ParaENSE dE TUriSMo-ParaTUr
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94 da lei Estadual 
5.887/1995, em consonância com o art. 70 da lei da Federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1806/2011/GErad, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 13153/2017
NoME do iNfraTor: JBS S.a- friBoi
iNfraÇÃo: art. 118, incisos Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81, incisos Vi, da lei Estadual 
n° 6.381/2001 e o art. 66 do decreto federal n° 6.514/2008, em conso-
nância com o art. 70, da Lei n° 9.605/1998 e art. 225 da Constituição de 
88.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 4449/2017/GErad, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 702089216622), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 201816/2007
NoME do iNfraTor: roSENildo addocK BarBoSa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 e art. 
30 inciso i da lei 6462/02.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5.887/1995 
e art. 6 e 20 da lei 6462/02.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 463/2007, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do 
§ 2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este arquivado, 
observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 24488/2011
NoME do iNfraTor: MadEirEira SEGrEdo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 .
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 da lei Estadual 6.514/2008, 
em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-

de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 467/2011/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do § 2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 9899/2012
NoME do iNfraTor: lEoNildES da coSTa alVES
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 24, paragrafo 3°, inciso iii e 
paragrafo 4° do decreto Federal n° 6514 de 2008 em consonância com o 
art. 225 da lei da federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de adVErTÊNcia, o 
auto de infração 3665/2012/GEfaU, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 17455/2011
NoME do iNfraTor: EdSoN araUJo rodriGUES
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 .
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5.887/1995, 
em consonância com o art. 66, do Decreto Federal Federal nº 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1758/2011/GErad, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do § 2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 37374/2011
NoME do iNfraTor: Hc doS SaNToS E SNToS E cia lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 57 do decreto federal n° 
6514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal 9.604/1998- Lei 
de crimes ambientais; n° 6.514 de 22/07/08.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 350 UPf’s, referente ao auto de infração n° 4577/2011/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 55568/2018/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 37492/2014
NoME do iNfraTor: faZENda rEUNidaS JUlio aVEliNo S/a
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5.887/1995, 
em consonância com o art. 51 do Decreto Federal n° 6514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3136/2010/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 29837/2011
NoME do iNfraTor: alEcriN iNd dE MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 inciso V do decreto federal 
n°6514/2008, em consonância com o art. 70 do Decreto Federal n° 9605/98.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 4053/2011/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 458845/2007
NoME do iNfraTor: MadEirEira NoSSa SENHora dE aParEcida
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 5887/95 
e art. 18 § 4° da resoluçao do CONAMA N° 237/97, em consonância com o 
art. 60 e 70 da lei federal n° 9605/98.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1080/2007/difaU, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 339615/2007
NoME do iNfraTor: M E S iNdUSTria coMErcio E EXPorTaÇÃo dE 
MadEiraS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94 da lei Estadual n° 5887/95, 
em consonância com o art. 60 e 70 da Lei Federal n° 9605/98.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 0652/2007/difaU, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 73964/2006
NoME do iNfraTor: dircEU MorEira doS SaNToS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: lei 6.745/2005 e 5887/95, em con-
sonância com o art. 50 da Lei Federal n° 9605/98.
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PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 019/2006/dirad, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

Protocolo: 732825
eXtrato de decisÃo

ProcESSo:21138/2013
NoME do iNfraTor: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 do decreto federal 6517/2008 
e art 93 da lei estadual n° 5887/1995, em consonância com o art. 60 da Lei 
federal n° 9605/98 e art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°6414/2013/GEfaU, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 15963/2009
NoME do iNfraTor: alUNorTE alUMiNa do NorTE do BraSil
iNfraÇÃo: art. 118, incisos ii e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: art. 22 da Lei 5.887/1995, em consonân-
cia com o art. 61 paragrafo único art. 62 inciso V do decreto federal 6514/08
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 1.000.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 1986/2009, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do daE 7701889919988), sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:16407/2009
NoME do iNfraTor: rM TEiXEira rodriGUES
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5.887/1995 
em consonância com o art. 66 do Decreto Federal 6514/08
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1560/2009/GErad, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos ter-
mos do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este arquivado, . 
Sendo este arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 23265/2013
NoME do iNfraTor: SErVicE iTororo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80 e 81 do decreto federal 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei n° 9.605/1998 e art. 
225 da constituição federal.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 8.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 2221/2013/GErad, e 
considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade (con-
forme os pagamento parcelado dos daE 711989283849,daE 71199376300, 
daE 702089160884, daE 702089292849, daE 702089409976, daE 
702089500281, daE 702089634901, daE 702089904978), sendo este ar-
quivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:18662/2014
NoME do iNfraTor: MadEirEira ESTrEla aZUl lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com a Lei Federal n° 9605/98 e art. 225 da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°2029/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:1749/2015
NoME do iNfraTor: aVEraldo BarBoSa dE MoraES
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com o Art. 70 da Lei Federal n° 9605/98 e 
art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°2609/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:2666/15
NoME do iNfraTor: arTUr dE oliVEira rEiS
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 53 do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com o Art. 70 da Lei Federal n° 9605/98 e 
art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°2653/2014/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:9221/2015
NoME do iNfraTor: EXPrESSa SErViÇo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com o Art. 70 da Lei Federal n° 9605/98 e 
art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°7001/7002/2015/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, 
nos termos do §1° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo 
este arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 28863/2015
NoME do iNfraTor: alUiZio aNdradE cHaVES
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, § 1 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 250.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 3094/2015/GE-
flor, e considerando que não houve registro do cumprimento da penalida-
de, o escopo do processo foi encaminhado à ccda nº 002017580002559-
5), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por fim, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.E

eXtrato de decisÃo
ProcESSo:4535/2016
NoME do iNfraTor: SilVio BaNNacH
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com o Art. 70 da Lei Federal n° 9605/98 e 
art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3335/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° do art. 21 do decreto federal n° 6.514/2008. Sendo este 
arquivado, observando as formalidade legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 21046/2016
NoME do iNfraTor: aUTo PoSTo MaVEricK
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 12 e inciso ii da lei estadual 
6381/2001, em consonância com o art. 70 da Lei Federal n° 9.605/1998 
e 225 c.f /88
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 2.500 UPf’s, referente ao auto de infração n° 7001/8060/2016/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pena-
lidade (conforme pagamento do daE 712089042052), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 5055/2017
NoME do iNfraTor: coNSocio coNSTrUTor BElo MoNTE
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei estadual 5.887/1995, 
em consonância com o art. 70 da Lei Federal n° 9.605/1998 e 225 C.F /88
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 10.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 4327/2016/
GErad, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pena-
lidade (conforme pagamento do daE 702089418808), sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 37589/2017
NoME do iNfraTor: fErNaNdo PrESoTTo BorTliNi
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da Lei Federal n° 9.605/1998 
e 225 c.f /88
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 7001/9861/2017/
GEflor, e considerando que houve comprovação do cumprimento da pe-
nalidade (conforme pagamento do daE 702089112821), sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 733196
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº. 794 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
rESolVE:
autorizar o afastamento dos servidores Edimilson aníbal Pinheiro, matrí-
cula n° 5940995 e Elizane Silveira de Jesus, matrícula n° 5950050, no 
período de 29/11 a 02/12/2021, com destino a Belém-Pa. objetivo: Par-
ticiparem de reunião administrativa com a presidente do idEflor-Bio. as 
despesas de viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Prote-
gidas da amazônia - arPa
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 733138

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº. 799 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo: José Janderson ferreira costa - 5960556 - 
auxiliar operacional
PTrES: 798689
fonte: 0116009325
Elemento: 3.33.90.30.. r$ 6.000,00 (seis mil reais)
ação: 267.382
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 733350

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 120/2021/GAB.SEC/SEGUP.
BELÉM/PA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

o Secretário  de Estado de Segurança Pública e defesa Social,  em Exercí-
cio, alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, no uso de suas atribuições 
legais;
coNSidEraNdo o acordo dE cooPEraÇÃo TÉcNica N° 001/2021, ce-
lebrado entre o GoVErNo do ESTado do Pará, por intermédio da SE-
crETaria dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social - SEGUP e a SE-
crETaria dE ESTado da JUSTiÇa E SEGUraNÇa PÚBlica - SEJUSP/aP, 
oriundo do Processo Eletrônico n.º 2021/1039681, cujo objeto prevê o 
estabelecimento de um regime de mútua cooperação entre os participes 
SEGUP/Pa e SEJUSP/aP, visando a realização de ações conjuntas entre 
os cooperados para o desenvolvimento da capacitação dos servidores do 
GTa/aP e do GraESP/Pa, por meio da realização de estágios ou cursos 
operacionais (pilotos, operadores aerotáticos e mecânicos de aeronave), 
específico para o exercício de atividades nas respectivas unidades aéreas, 
conforme necessidade, disponibilidade e conveniência.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 67 da lei federal n.º 8.666/93;
rESolVE: Nomear o servidor TEN cEl PM claUdio PETillo alMEida, Ma-
trícula Funcional: 5807840-1, como titular para acompanhar e fiscalizar a 
execução do instrumento, e o servidor o EPc arTHUr cEZar aNaiSSE dE 
MoraES, Matrícula funcional: 54196044, como suplente e em substituição 
no caso de ausência da fiscal.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, em Exercício.

Protocolo: 732901
PORTARIA Nº 119/2021/GAB.SEC/SEGUP.

BELÉM/PA, 23 DE NOVEMBro de 2021.
o Secretário  de Estado de Segurança Pública e defesa Social, em Exercí-
cio, alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, no uso de suas atribuições 
legais;
coNSidEraNdo o TErMo dE EXEcUÇÃo dEScENTraliZada N° 
002/2021, celebrado entre o GoVErNo do ESTado do Pará, por inter-
médio da SEcrETaria dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social - SE-
GUP e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
- SEaP, oriundo do Processo Eletrônico n.º 2021/655926, cujo objeto prevê 
a transferência de crédito orçamentário à Secretaria Estadual de Seguran-

ça Pública e defesa Social, objetivando viabilizar a utilização da frota de 
aeronaves do Grupamento aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará 
pela Secretaria de Estado de administração Penitenciária, para realização 
de quaisquer ações de sua competência.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 67 da lei federal n.º 8.666/93;
rESolVE: Nomear o servidor TEN cEl PM claUdio PETillo alMEida, Ma-
trícula Funcional: 5807840-1, como titular para acompanhar e fiscalizar a 
execução do instrumento, e o servidor o EPc arTHUr cEZar aNaiSSE dE 
MoraES, Matrícula funcional: 54196044, como suplente e em substituição 
no caso de ausência da fiscal.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, em Exercício.

Protocolo: 732900
PORTARIA Nº 1775/2021-GAB SAGA 

BeLÉM, de 23 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 dEcrETo Nº 2.002 de 19 de novembro de 2021, publi-
cada no DOE nº 34.771 de 19 de novembro de 2021, Art. 21.Para fins de 
fechamento do balancete do mês de dezembro e do Balanço anual.
CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro de 2021 e o 
consequente levantamento do Balanço Geral do Estado serão efetuados 
por meio do Sistem integrado de administração financeira para Estados e 
Municípios (SiafEM);
rESolVE: designar os servidores alBa alMEida dE oliVEira, Mf: 
54186058, aNTÔNio carloS BarrooSo daNTaS, Mf: 56120 e GilVaNa 
rEiS da crUZ, Mf: 5107580, para a presidência do primeiro, compor a co-
missão exclusivamente para proceder ao iNVENTário doS BENS MoVEiS 
PErMaNENTES existente neste órgão.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPrE-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

PORTARIA Nº 1776/2021-GAB SAGA 
BeLÉM, de 23 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 dEcrETo Nº 2.002 de 19 de novembro de 2021, publi-
cada no DOE nº 34.771 de 19 de novembro de 2021, Art. 21. Para fins de 
fechamento do balancete do mês de dezembro e do Balanço anual.
CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro de 2021 e o 
consequente levantamento do Balanço Geral do Estado serão efetuados 
por meio do Sistem integrado de administração financeira para Estados e 
Municípios (SiafEM);
rESolVE: designar os servidores JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf: 5950402, 
lariSSa BiTTENcoUrT coElHo, Mf: 5897766 e SidNEY JoHN coSTa dE 
MoraES, Mf: 3157741, para a presidência do primeiro, compor a comissão 
exclusivamente para proceder ao iNVENTário do ESToQUE No alMoXa-
rifado existente neste órgão.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPrE-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 732853

adMissÃo de serVidor

PORTARIA Nº1736/2021-SAGA
BeLÉM, 24 de NoVeMBro de  2021

coNSidEraNdo: o Processo nº2021/1335424,e Mem. Nº158/2021-di-
TEl, de  23.11.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 1607/021-SaGa, de 21.10.2021, 
publicada no doE nº34744, de 22.10.2021, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares ao servidor rHUaN VENÍcio ElErES BarroS, 
coordenador Tecnologia da informação, Mf nº 5950962/1, 2020/2021, no 
período de 01.12 a 30.12.2021.
r E S o l V E:
Transferir o período de gozo de férias do servidor rHUaN VENÍcio ElE-
rES BarroS, coordenador Tecnologia da informação, Mf nº 5950962/1, 
2020/2021, do período de 01.12 a 30.12.2021, a ser marcado em data 
oportuna, por necessidade de serviço.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 732972

desiGNar serVidor

PorTARIA Nº 1778/2021-SAGA
BeLÉM,  24 de NoVeMBro de 2021

coNSidEraNdo: Processo nº2021/1322441, e Mem. Nº150/2021-diS-
QUE-dENÚNcia, de 18.11.2021.
coNSidEraNdo: PorTaria Nº1735/2021-SaGa,de 23.11.2021,publicada 
no doE nº34774 de 24.11.2021, que concedeu 30(trinta) dias férias 
ao servidor cHriSTiaN WaNZEllEr coUTo da rocHa, diretor do disque-
denúncia, Mf 57192594/2, 2020/2021,no período de  01.12 a 30.12.2021.
r E S o l V E:
designar o servidor ricardo VarEla riBEiro, coordenador de Monitora-
mento de resultados, Mf5755417/3 , para responder pelo cargo de diretor 
do disque-denúncia, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 733192
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errata
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 1689/2021 - SAGA, PUBLICADA 
EM DOE Nº 34.770, PUBLICADA EM 19.11.2021

ONDE LÊ: dESTiNo: SaliNiPoliS/Pa
LEIA-SE: dESTiNo: SaliNÓPoliS/Pa
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 733103

.

.

coNtrato
.

CONTRATO Nº 30/2021-FISP CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: 
PrestaÇÃo de serViÇo.

data de assinatura: 19/11/2021, Vigência: 19/11/2021 à 18/11/2022, 
Processo nº 2021/327234, Pregão Eletrônico nº 07/2021, objeto: contra-
tação de empresa para prestação de serviço de instalação de aparelhos de 
condicionamento de ar. Valor total: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programação: 44.101.06.181.1502.7559
Natureza:  339039
fonte: 0141 e 0341
contratado:aldV rEfriGEraÇÕES lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
37.852.452/0001-01. MarcElo aMaro da GaMa - diretor e ordenador 
de despesa do fiSP / alYNE lariSSa diaS doS SaNToS - aldV rEfri-
GEraÇÕES lTda

Protocolo: 732818
CONTRATO Nº 33/2021-FISP CLASSIFICAÇÃO DO 
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

data de assinatura: 19/11/2021, Vigência: 19/11/2021 à 18/11/2022, 
Processo nº 2021/327234, Pregão Eletrônico nº 07/2021, objeto: contra-
tação de empresa para aquisição de material permanente de aparelhos de 
condicionamento de ar. Valor total:r$ 256.900,00 (duzentos e cinquenta e 
seis mil, novecentos reais)
Programação: 44.101.06.181.1502.7559
Natureza: 449052
fonte: 0141 e 0341
contratado: Palácio SErViÇoS GEraiS EirEli EPP, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 19.152.371/0001-17. MarcElo aMaro da GaMa - diretor e 
ordenador de despesa do fiSP /aNToNiETa BoMfiM dE carValHo Palá-
cio - Palácio SErViÇoS GEraiS EirEli EPP

Protocolo: 732811

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 1765/2021-SAGA
Prazo para aplicação (em dia): 09/12/2021
Prazo para Prestação de contas (em dia): 24/12/2021
Nome do Servidor: cEliNa alVES dE oliVEira BriTo
Matrícula: 5866065-4
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1766/2021-SAGA
Prazo para aplicação (em dia): 09/12/2021
Prazo para Prestação de contas (em dia): 24/12/2021
Nome do Servidor: EdUardo Socorro dE alBUQUErQUE PiNTo
Matrícula: 5945770-1
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1767/2021-SAGA
Prazo para aplicação (em dia): 09/12/2021
Prazo para Prestação de contas (em dia): 24/12/2021
Nome do Servidor: cB BM EdEr MarcElo BriTo dE araÚJo
Matrícula: 57189415-1
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1768/2021-SAGA
Prazo para aplicação (em dia): 09/12/2021
Prazo para Prestação de contas (em dia): 24/12/2021
Nome do Servidor: SGT PM PEdro PaUlo corrÊa do coUTo
Matrícula: 5695287
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1769/2021-SAGA
Prazo para aplicação (em dia): 09/12/2021
Prazo para Prestação de contas (em dia): 24/12/2021
Nome do Servidor: cB PM SUSaNa daS GraÇaS carPiNa cHaVES
Matrícula: 57221689-1

Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1770/2021-SAGA
Prazo para aplicação (em dia): 09/12/2021
Prazo para Prestação de contas (em dia): 24/12/2021
Nome do Servidor: cB PM JoSÉ roBErTo riBEiro coSTa
Matrícula: 4219443
Programa de Trabalho: 218264
fonte do recurso: 0101000000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.000,00
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 733167

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1771/2021-SAGA
oBJETiVo: para translado da aeronave PT PBc “Guardião 07”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaNaUS/aM
PErÍodo: 17 à 20.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
arTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1772/2021-SAGA
oBJETiVo: para apoio no abastecimento da aeronave.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PalESTiNa/Pa
PErÍodo: 03 à 09.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM alEXaNdrE oliVEira dE liMa, Mf: 5701856-1
SGT PM aNdErSoN flaVio dE oliVEira SaNTiaGo, Mf: 54194919-1
cB BM JEffErSoN JoSÉ Garcia NEGrÃo, Mf: 57189247-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1773/2021-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): TailÂNdia/Pa
PErÍodo: 05 à 09.11.2021
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 1774/2021-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): XiNGUara E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 08 à 17.11.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor(ES): iVaNildo PErEira doS SaNToS, Mf: 700657
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1779/2021-SAGA
oBJETiVo: para apoio ao Tribunal regional Eleitoral
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PiÇarra/Pa
PErÍodo: 03 à 07.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 
54185292-1
TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1780/2021-SAGA
oBJETiVo: para translado da aeronave “Guardião 09”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaNaUS/aM
PErÍodo: 06 à 09.10.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 
5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 733260
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FÉrias
.

PORTARIA Nº1777/2021-SAGA
BeLÉM, 24 de NoVeMBro de  2021

coNSidEraNdo: o Processo nº2021/1334050, e Mem. Nº19/2021-coN-
JU, de  23.11.2021.
coNSidEraNdo:  a PorTaria Nº 1607/021-SaGa, de 21.10.2021, 
publicada no doE nº34744, de 22.10.2021, que concedeu 30(trinta) 
dias de férias regulamentares à servidora aNEliSE NaZarÉ TriNdadE, 
coordenador da consultoria Jurídica, Mf nº 5915723/3, 2020/2021, no 
período de 01.12 a 30.12.2021.
r E S o l V E:
Transferir o período de gozo de férias da servidora aNEliSE NaZa-
rÉ TriNdadE, coordenador da consultoria Jurídica, Mf nº 5915723/3, 
2020/2021, do mês de dezembro/2021, para o mês de março/2022, por 
necessidade de serviço.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 732971

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem Efeito - Publicação do dia 17 de Novembro de 2021 diário 
Oficial N° 34.768
Protocolo nº 729138

Protocolo: 733206

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 066/2021 - EPPM. oBJETo: Nomear o caP QoPM Marcio 
aNToNio SilVa rocHa - rG 23544, para exercer a função de fiscal do 
acordo de cooperação Técnica nº 013/2021, celebrado entre a Polícia 
Militar do Pará, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa 
Social, a Polícia civil do Pará e o instituto de desenvolvimento Social. daTa 
dE aSSiNaTUra: 22/11/2021. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - 
cEl QoPM – cmte Geral da PMPa

Protocolo: 732943

.

.

coNtrato
.

CONTRATO ADM Nº 028/2021 - EP/PMPA. objeto: aquisição de equi-
pamentos de informática para o aparelhamento de salas para desenvolvi-
mento das atividades do programa educacional de resistência as drogas 
e a violência – Proerd. Valor ToTal: r$ 14.259,00. daTa dE aSSiNa-
TUra: 24/11/2021. ViGÊNcia: 24/11/2021 a 23/11/2022. doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Programa 1500; ação (PTrES) 26/6730; Natureza de 
despesa 4.4.90.52; Plano interno 21dEMP00415; fonte do recurso 0101 
(recurso Próprio). EMPrESa: dEll coMPUTadorES BraSil lTda. cNPJ: 
72.381.189/0010-01. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM – cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 733322
CONTRATO ADM Nº 029/2021 - EP/PMPA. objeto: aquisição de 
equipamentos de informática para o aparelhamento de salas para de-
senvolvimento das atividades do programa educacional de resistência 
as drogas e a violência – Proerd. Valor ToTal: r$ 59.316,00. daTa dE 
aSSiNaTUra: 24/11/2021. ViGÊNcia: 24/11/2021 a 23/11/2022. doTa-
ÇÃo orÇaMENTária: Programa 1500; ação (PTrES) 26/6730; Natureza 
de despesa 4.4.90.52; Plano interno 21dEMP00415; fonte do recurso 
0101 (recurso Próprio). EMPrESa: driVE a iNforMaTica lTda. cNPJ: 
00.677.870/0003-61. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM – cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 733327
CONTRATO ADM Nº 030/2021 - EP/PMPA. objeto: aquisição de 
equipamentos de informática para o aparelhamento de salas para de-
senvolvimento das atividades do programa PMZiTo. Valor ToTal: r$ 
71.295,00. daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021. ViGÊNcia: 24/11/2021 
a 23/11/2022. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa 1500; ação (PTrES) 
26/6730; Natureza de despesa 4.4.90.52; Plano interno 21dEMP00207; 
fonte do recurso 0101 (recurso Próprio). EMPrESa: dEll coMPUTado-
rES BraSil lTda. cNPJ: 72.381.189/0010-01. ordENador: JoSÉ dil-
SoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM – cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 733332
CONTRATO ADM Nº 035/2021 - EP/PMPA. objeto: aquisição de note-
book visando atender as necessidades do i curso de formação de monito-
res do programa PMZiTo desta PMPa. Valor ToTal: r$ 4.943,00. daTa 
dE aSSiNaTUra: 24/11/2021. ViGÊNcia: 24/11/2021 a 23/11/2022. do-

TaÇÃo orÇaMENTária: Programa 1500; ação (PTrES) 26/6730; Nature-
za de despesa 4.4.90.52; Plano interno 21EMEN00293; fonte do recurso 
0101 (recurso Próprio). EMPrESa: driVE a iNforMaTica lTda. cNPJ: 
00.677.870/0003-61. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM – cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 733353
CONTRATO ADM Nº 033/2021 - EP/PMPA. objeto: aquisição de equi-
pamentos de informática para o aparelhamento de salas para desenvolvi-
mento das atividades do programa educacional de resistência as drogas e 
a violência – Proerd. Valor ToTal: r$ 1.628,00. daTa dE aSSiNaTUra: 
24/11/2021. ViGÊNcia: 24/11/2021 a 23/11/2022. doTaÇÃo orÇaMEN-
Tária: Programa 1500; ação (PTrES) 26/6730; Natureza de despesa 
4.4.90.52; Plano interno 21dEMP00208; fonte do recurso 0101 (recurso 
Próprio). EMPrESa: colEPacK iNdUSTria coMErcio EMBalaGENS Ei-
rEli. cNPJ: 10.590774/0001-73. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM – cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 733346
CONTRATO ADM Nº 034/2021 - EP/PMPA. objeto: aquisição de 
equipamentos de informática para o aparelhamento de salas para de-
senvolvimento das atividades do programa educacional de resistência 
as drogas e a violência – Proerd. Valor ToTal: r$ 49.430,00. daTa dE 
aSSiNaTUra: 24/11/2021. ViGÊNcia: 24/11/2021 a 23/11/2022. doTa-
ÇÃo orÇaMENTária: Programa 1500; ação (PTrES) 26/6730; Natureza 
de despesa 4.4.90.52; Plano interno 21dEMP00208; fonte do recurso 
0101 (recurso Próprio). EMPrESa: driVE a iNforMaTica lTda. cNPJ: 
00.677.870/0003-61. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM – cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 733349
CONTRATO ADM Nº 031/2021 - EP/PMPA. objeto: aquisição de 
equipamentos de informática para o aparelhamento de salas para de-
senvolvimento das atividades do programa PMZiTo. Valor ToTal: r$ 
3.663,00. daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021. ViGÊNcia: 24/11/2021 a 
23/11/2022. doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa 1500; ação (PTrES) 
26/6730; Natureza de despesa 4.4.90.52; Plano interno 21dEMP00207; 
fonte do recurso 0101 (recurso Próprio). EMPrESa: colEPacK iNdUS-
Tria coMErcio EMBalaGENS EirEli. cNPJ: 10.590774/0001-73. ordE-
Nador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM – cmt Geral 
da PMPa.

Protocolo: 733339
CONTRATO ADM Nº 032/2021 - EP/PMPA. objeto: aquisição de equi-
pamentos de informática para o aparelhamento de salas para desenvolvi-
mento das atividades do programa educacional de resistência as drogas 
e a violência – Proerd. Valor ToTal: r$ 49.430,00. daTa dE aSSiNa-
TUra: 24/11/2021. ViGÊNcia: 24/11/2021 a 23/11/2022. doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Programa 1500; ação (PTrES) 26/6730; Natureza de 
despesa 4.4.90.52; Plano interno 21dEMP00208; fonte do recurso 0101 
(recurso Próprio). EMPrESa: dEll coMPUTadorES BraSil lTda. cNPJ: 
72.381.189/0010-01. ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM – cmt Geral da PMPa.

Protocolo: 733343

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 044/2019-
CCC/PMPA; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente termo aditivo tem 
como objeto a ProrroGaÇÃo do contrato administrativo nº 044/2019-
ccc/PMPa, por mais 12 (doze), no valor de r$ 282.402,60 (duzentos e 
oitenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e sessenta centavos);data da 
assinatura: 17/11/2021. Vigência: 20/11/2021 a 19/11/2022. a despesa 
com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1508 – Manu-
tenção da Gestão; ação (projeto/atividade): 26/8238 – operacionalização 
das ações administrativas; Natureza da despesa: 3.3.90.39 – outros Ser-
viços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Plano interno: 4120008238c; fonte 
do recurso: 0101 (recursos ordinários). Empresa: TEcNoSET iNforMá-
Tica ProdUToS E SErViÇoS lTda; cNPJ: 64.799.539/0001-35, NirE nº 
35.209.735.618, com sede na rua Tamoios, nº 246, Jardim aeroporto, 
São Paulo/SP, cEP nº 04.630-000; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 732750

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021 – CPL/PMPA

Órgão: PolÍcia MiliTar do Pará.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento, com sistema informatizado e utilização de tecnologia de 
cartão eletrônico magnético, por intermédio de rede própria ou credencia-
da, para realização de manutenção preventiva e corretiva de veículos da 
frota da Polícia Militar do Pará, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no Edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 07/12/2021, às 10:00 horas (horário de Brasília).
local: www.gov.br/compras.
informações: (91)98421-0841.
Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e 
www.gov.br/compras .
Belém-Pa, 24 de novembro de 2021.
NElSoN alVES dE SENa – TEN cEl PM
PrEGoEiro

Protocolo: 733205
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 042/2021 – cPl/PMPa – PaE n° 2021/380565, cujo objeto é 
a contratação de serviços comuns de engenharia para reforma dos Postos 
rodoviários da Polícia Militar do Pará nos municípios de Moju (rodovia Pa-
150, Km 9), Tailândia (Rodovia PA-150, Km 123), Goianésia (Rodovia PA-
150, Km 223), ourém (rodovia Pa-124, Km 39), aurora do Pará (rodovia 
Pa-124, Km 39), Paragominas (rodovia Pa-256, Km 12), Tomé-açú (ro-
dovia Pa-140, Km 240), conceição do araguaia (rodovia Pa-447, Km 14) 
e Marituba (rodovia Pa-486, Km 07), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02, 
combinado com o art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/2020;
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPa, designado 
através da PorTaria Nº 004/2021 – cPl/PMPa, de 14 de setembro de 
2021, que adjudicou a proposta da empresa aSEVEdo SilVa SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo EirElli - EPP, inscrita no cNPJ sob o nº 17.739.353/0001-
00, no valor de r$ 2.199.890,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil, 
oitocentos e noventa reais).
02 – rEMETEr o processo licitatório ao Escritório de Projetos da PMPa, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas no âmbito de suas 
atribuições, relativas à contratação da empresa vencedora.
Quartel em Belém-Pa, 24 de novembro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 732698

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 2406/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: igarapé-açu-Pa; Período: 18/11/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM livan do Nascimento lima; 
cPf: 252.012.802-00; Valor: r$ 87,04. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2407/21/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: itaituba-Pa; Período: 29/11 a 04/12/2021; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM osmarley 
furtado;  cPf: 777.580.052-68;  Valor: r$ 1.740,84.  SGT PM osvaldo 
José da Silva corrêa; cPf: 578.183.552-00;  Valor: r$ 1.582,56.  SGT 
PM  orivaldo Mascarenhas Monteiro;  cPf: 652.806.792-91; Valor: r$ 
1.582,56. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº 2408/21/DI/DF – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 14 a 15/10/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM  fabricio roberto 
Pinheiro Soares; cPf: 680.598.762-87; Valor: r$ 316,52.  SGT PM Gerson 
Santos do Nascimento;  cPf: 430.779.782-53;  Valor:  r$ 263,76.  SGT PM 
Geovane do Nascimento costa;  cPf: 891.621.292-87; Valor: r$ 263,76. 
cB PM Erinaldo Pereira ribeiro; cPf: 779.570.162-00;  Valor: r$ 253,20. 
cB  PM  Wilson Goncalves;  cPf:  899.515.902-25; Valor: r$ 253,20. 
cB PM Heudson Bruno carvalho ferreira;  cPf: 951.120.572-20;  Valor: 
r$ 253,20.  Sd PM Jessivan lima campos;  cPf: 009.059.272-73;  Valor: 
r$ 253,20.  Sd PM  Emerson de Sousa Viana;  cPf: 012.836.482-
37;  Valor: r$ 253,20.  ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2409/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 20/11 a 04/12/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 14 de pousada; Servidores: 
SGT PM dulcicleia Tavares Gomes; cPf: 644.307.402-59;  Valor: r$ 
3.824,52. SGT PM diego de lima duarte; cPf: 717.544.662-49; Valor: 
r$ 3.824,52.  cB  PM  Geinyel rodrigues Silveira;  cPf: 896.254.802-
00; Valor: r$ 3.671,40.  cB  PM Moisés Gonçalves Pinheiro Júnior;  cPf: 
864.921.102-00; Valor:  r$ 3.671,40.  ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2410/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 21 a 22/11/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM deoclecio 
da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$ 395,64. SGT PM  livan do 
Nascimento lima;  cPf: 252.012.802-00;  Valor: r$ 395,64.  ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2411/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Porto alegre-Pa; Período: 30 a 31/10/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM cleiton 
couto de Vilhena; cPf: 690.151.202-34;  Valor: r$ 395,64.  SGT 

PM Emanuel daniel cabral da cunha;  cPf: 591.572.242-34;  Valor: 
r$ 395,64.  ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº 2412/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Porto alegre; Período: 24 a 29/11/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação; Servidores: TEN  cEl rodrigo Tanner 
Guimarães Nunes; cPf: 631.715.702-20; Valor: r$ 1.248,45. SGT PM 
luciano Pereira de oliveira Tavares;  cPf: 662.602.722-00;  Valor: 
r$ 989,10.  cB  PM  augusto oliveira da costa; cPf: 834.475.392-
91;  Valor: r$ 896,80.  ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2413/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 27 a 29/10/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: 
SUB  TEN  PM Marcelino luciano dos anjos Pereira; cPf: 450.989.802-
91;  Valor: r$527,52 ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2414/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
itaituba-Pa; destino: rurópolis-Pa; Período: 09 a 12/11/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT 
PM cezar augusto Paiva de albuquerque; cPf: 414.628.232-20; Valor: 
r$ 923,16. cB  PM Tiales aguiar ferreira;  cPf: 963.986.122-72;  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 2415/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-
Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 27 a 29/10/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM  Hildemar 
fernandes da Silva; cPf: 830.074.402-97; Valor: r$ 527,52.  ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2416/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 20 a 22/10/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Mário 
carvalho filho; cPf: 268.984.032-49;  Valor: r$ 435,20.  ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2417/21/DI/DF – objetivo: Executar o curso para 
as atividades policiais militares na SUME; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 
13 a 15/12/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores:  TEN  cEl PM leno Márcio Barros do carmo; cPf: 
766.799.936-87;  Valor:  r$ 949,56. caP  PM  rosa de fátima lima 
rodrigues;  cPf: 751.493.032-91;  Valor:  r$ 870,42. cB  PM  christian 
amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; Valor: r$ 759,60. Sd PM diogo 
Souza Benjamim;  cPf: 028.154.822-66;  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 2418/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: caSTaNHal-Pa; Período: 18/11/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: CAP  PM Claudia Pinheiro Rufino Rabêlo; 
cPf: 767.272.202-63;  Valor: r$ 118,69. SGT PM  Kellison carlos chaves 
de oliveira;  cPf: 728.128.772-00;  Valor:  r$ 87,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2419/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: acará-Pa; Período: 09/11/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: SGT PM Josuelton ferreira chagas; cPf: 
753.719.522-68;  Valor: r$ 131,88.  Sd PM renata Pereira da Silva 
costa;  cPf: 019.102.532-19 ;  Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2420/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Paragominas-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 11/11/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: TEN PM  Gleiciane 
Morais da Silva;  cPf: 833.587.142-68;  Valor: r$ 141,11.  Sd PM Mateus 
Medeiros alvino; cPf: 032.342.131-86;  Valor: r$ 126,60.  ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2421/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: anapu-Pa; Período: 09 a 13/11/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SGT PM  Herzen alessandro 
Sales da Silva; cPf: 615.090.512-87;  Valor: r$ 1.186,92.  cB  PM 
célio roberto dos Santos;  cPf: 021.970.781-27;  Valor: r$ 1.139,40. 
cB  PM  cledson de Souza Silva; cPf: 840.783.162-04;  Valor: 
r$ 1.139,40.  cB  PM Magno Soares dos Santos;  cPf: 887.062.492-
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.
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PORTARIA Nº 2422/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: anapu-Pa; Período: 16 a 17/11/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM  achylles 
florencio de Sousa; cPf: 954.328.922-00;  Valor: r$ 395,64. SGT PM 
alex da rocha Pereira; cPf: 816.675.742-72;  Valor: r$ 395,64.  cB  PM 
carlos lemos de frança;  cPf: 000.222.342-25;  Valor: r$ 379,80.  cB 
PM cicero Gleison Teixeira da Silva; cPf: 934.677.292-15;  Valor: 
r$ 379,80. Sd PM  Joyce amanda da Silva lima;  cPf: 005.246.312-
55;  Valor:  r$ 379,80.  Sd PM  Vandervan ribeiro ferreira; 702.703.662-
29;  Valor: r$ 379,80. Sd PM lucas Batista Baldoino;  cPf: 014.378.082-
47;  valor: r$379,80.  Sd PM Jhonatan Santos Basilio; cPf: 049.912.891-
57; 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 2423/21/DI/DF – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 15 a 20/11/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores:  TEN PM Tarciso diniz de lima; cPf: 992.520.822-04;  Valor: 
r$1.411,10.  SGT PM Paulo roberto ramos de Sousa;  cPf: 442.535.592-
04;  Valor: r$1.318,80.  SGT PM  francisco luis da costa Printes;  cPf: 
348.058.852-20;  Valor:  r$1.318,80.  SGT PM  andré Sobrinho de Brito; 
cPf: 771.233.442-00 ;  Valor: r$1.318,80.  SGT PM iduvany corrêa 
Bernardes;  cPf: 517.378.762-72;  Valor:  r$1.318,80. SGT PM armando 
da Silva Barbosa;  cPf: 388.217.022-00;  Valor: r$1.318,80. cB PM Járlison 
Monteiro Santos; cPf: 955.460.142-53;  Valor: r$1.266,00. cB  PM  iuri 
luis costa da rocha;  cPf: 002.931.452-61;  Valor: r$1.266,00.  cB PM 
álvaro figueira de oliveira;  cPf:  924.466.802-59;  Valor: r$1.266,00. 
cB  PM antonio Janderson aguiar Soares;  cPf: 842.710.002-72; Valor: 
r$1.266,00. cB  PM armando Neto Vasconcelos Pinto;  cPf:  007.054.352-
61;  Valor: r$1.266,00.  cB PM francisco Paulo da Silva de almeida;  cPf: 
858.108.272-68; 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.

Protocolo: 733211
PORTARIA Nº 2372/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: Senador José Porfírio-Pa; Período: 20 a 21/11/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
SGT PM alex da rocha Pereira; cPf: 816.675.742-72; Valor: r$ 263,76. cB 
PM carlos lemos de frança; cPf: 000.222.342-25; Valor: r$ 253,20. Sd 
PM Joyce amanda da Silva lima; cPf: 005.246.312-55; Valor: r$ 253,20. 
Sd PM lucas Batista Baldoino; cPf: 014.378.082-47; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2373/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Brasília-df; Período: 19 a 29/11/2021; Quantidade de 
diárias:  10 de alimentação e 10 de pousada; Servidor: MaJ PM Edson 
corrêa dias; cPf:002.765.272-67; Valor: r$ 4.993,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2374/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salvaterra-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 09 a  11/11/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM 
Josimar leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; Valor: r$ 474,78. SGT PM 
douglas oliveira da Silva; cPf: 452.119.812-00; Valor: r$ 395,64. SGT 
PM anderson augusto Xavier; cPf: 905.523.422-20; Valor: r$ 395,64. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2375/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Terra alta-Pa; Período: 08 a 10/11/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: Sd PM daniel 
coutinho dos Santos; cPf: 006.754.342-11; Valor: r$ 342,88. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2376/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Gurupá-Pa; Período: 09 a 12/11/2021; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Gilkedson Teixeira 
amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 1.128,88. cB PM Mauro Elrisom 
dos Passos costa; cPf: 918.577.402-20; Valor: r$ 1.012,80. cB PM 
andré luiz da fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; Valor: r$ 1.012,80. 
Sd PM daniel Soares Torres da Silva Junior; cPf: 028.938.062-60; 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 2377/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
altamira-Pa; destino: anapu-Pa; Período: 15 a 19/11/2021; Quantidade 
de diárias:  05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM 
Jackson rodrigues de araújo; cPf: 522.082.302-72;  Valor: r$ 1.186,92. 
SGT PM José roberto Pereira de carvalho; cPf: 766.310.872-87; Valor: r$ 
1.186,92. cB PM Bernardinho Manoel da costa Junior; cPf: 995.827.402-
72; Valor: r$ 1.139,40. cB PM Elissandro Vieira de lima; cPf: 
917.774.702-00; 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 2378/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salvaterra-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 09 a 11/11/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cEl PM 
Josimar leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; Valor: r$ 474,78. SGT PM 
douglas oliveira da Silva; cPf: 452.119.812-00; Valor: r$ 395,64. SGT 
PM anderson augusto Xavier; cPf: 905.523.422-20; Valor: r$ 395,64. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2379/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Palestina do Pará-Pa; Período: 06/10/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN cEl PM Marcio Valério de 
Souza; cPf: 634.923.422-72; Valor: r$ 158,26. cB PM Valtenir Bispo dos 
Santos; cPf: 853.896.682-00; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2380/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marabá-Pa; destino: Brejo Grande do araguaia-Pa; Período: 05/10/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: MaJ PM Harley 
alves da costa; cPf: 649.184.242-87;  Valor: r$ 158,26. Sd PM dácio 
Santos Moraes; cPf: 046.491.731-08; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2381/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salinópolis-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 27/10/2021; Quantidade de 
diárias:  01 de alimentação; Servidores: SGT PM Sérgio Valentim Monteiro; 
cPf: 425.368.982-53; Valor: r$ 131,88. cB PM rondnelly Weslley Maciel 
ferreira; cPf: 840.324.802-49; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2382/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Salinópolis-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 26/10/2021; Quantidade 
de diárias:  01 de alimentação; Servidores: Sd PM ronaldo Teixeira dos 
Santos; cPf: 002.862.532-40; Valor: r$ 126,60. Sd PM José carlos da 
fonseca Júnior; cPf: 011.505.712-92; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2383/21/DI/DF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 16/11/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Paulo Gomes 
Pereira; cPf:344.105.623-04;  Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2384/21/DI/DF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Óbidos-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 14 a 18/11/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: cB PM Bruno de 
oliveira castro; cPf: 863.566.072-20; 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 2385/21/DI/DF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 17 a 19/11/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: MaJ PM Kojak antônio da 
Silva Santos; cPf:591.825.712-87; Valor: r$ 791,30. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2386/21/DI/DF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 17 a 19/11/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Enio ricardo da 
cunha Monteiro; cPf:297.737.762-04; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2387/21/DI/DF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 17 a 19/11/2021; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Elivan 
Barros Sousa; cPf: 003.707.072-06; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2388/21/DI/DF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Benevides-Pa; Período: 21 a 23/11/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM José almir 
da Silva Pereira; cPf: 319.592.022-00; Valor: r$ 348,16. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2389/21/DI/DF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Breves-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 17 a 20/11/2021; 
Quantidade de diárias:  03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB 
PM Valmir Vasconcelos da Silva; cPf: 701.770.822-91;  Valor: r$ 633,00. 
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 2391/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
abaetetuba-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 24 a 26/11/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: caP PM Bruno 
Thiago cruz E Silva; cPf: 942.860.942-00;  Valor: r$ 725,35. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2392/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 21 a 26/11/2021; Quantidade de 
diárias:  06 de alimentação e  05 de pousada; Servidores: MaJ PM rute 
andréa de Souza campos; cPf: 607.629.772-72; Valor: r$ 1.740,86. caP 
PM átila Santos Hanemann; cPf: 788.375.372-04; Valor: r$ 1.595,77. 
caP PM camilla Pontes azevedo; cPf: 628.505.552-15; Valor: r$ 
1.595,77. caP PM renata cardoso folha; cPf: 946.861.062-49; Valor: r$ 
1.595,77. TEN PM Nelson roberto do carmo carrera; cPf: 733.623.602-
20; Valor: r$ 1.552,21. SUB TEN PM Silvana de Sousa carvalho; cPf: 
411.852.423-68; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM Simone Nonata Pantoja 
Sidônio; cPf: 428.752.262-15; r$ 1.450,68. SGT PM claudemir Maia 
Jucá; cPf: 354.246.642-53; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM José roberto da 
Silva leite; cPf: 264.687.272-00; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM Jucilene 
do Socorro Teixeira alcantara; cPf: 330.915.602-87; Valor: r$ 1.450,68. 
SGT PM fabricio rodrigues Sozar; cPf: 861.808.002-00; Valor: r$ 
1.450,68. SGT PM Sílvia Maria couto da Paixão; cPf: 364.107.642-00; 
Valor: r$ 1.450,68. SGT PM Suzien de fatima oliveira dos Santos; cPf: 
330.647.682-04; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM José Eurico Siqueira da Silva 
Barreto; cPf: 779.375.542-15; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM Elizabeth de 
Nazare Bezerra de Sousa; cPf:265.693.612-87; Valor: r$ 1.450,68. cB 
ceres Marques Batista; cPf: 703.083.492-53; Valor: r$ 1.392,60. cB PM 
Eder lima da Silva; cPf: 821.080.992-04; Valor: r$ 1.392,60. cB PM ris 
Novaes caribé; cPf: 381.477.262-87; Valor: r$ 1.392,60. cB PM Taiane 
figueiredo de andrade; cPf: 110.361.346-44; Valor: r$ 1.392,60. cB 
PM Washington Leandro Cardoso Câmara; CPF: 887.295.322-72; Valor: 
r$ 1.392,60. cB PM ana carolina da Silva Monteiro; cPf: 819.967.642-
68; Valor: r$ 1.392,60. cB PM abner Moisés Viera da conceição; cPf: 
012.808.492-82; Valor: r$ 1.392,60. cB PM andreza da rocha de Souza; 
cPf: 859.609.502-00; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM João Paulo Veloso 
corrêa; cPf: 532.798.832-53; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM larissa Gemaque 
de azevedo; cPf: 530.916.552-53; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2393/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 25 a 30/08/2021; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM leonilson 
Valentim costa dos Santos; cPf: 881.625.672-91;  Valor: r$ 1.392,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2394/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 16 a 17/02/2021; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM leonilson Valentim costa 
dos Santos; cPf: 881.625.672-91;  Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2395/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-
Pa; destino: Portel-Pa; Período: 05 a 08/11/2021; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM luciano Machado 
alves; cPf: 808.891.662-34;  Valor: r$ 759,60. Sd PM José Moreira Silva 
da Silva Neto; cPf: 011.073.242-11; Valor: r$ 759,60. Sd PM anderson 
cley de carvalho cardoso; cPf: 015.855.602-00; Valor: r$ 759,60. Sd 
PM dionildo lacerda Borges; cPf: 914.691.202-91; 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 2396/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Paragominas-Pa; destino: dom Eliseu-Pa; Período: 11 a 14/11/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Elieude Sá de almeida; cPf:363.961.173-04;  Valor: r$ 791,28. 
Sd PM anderson douglas chaves dos reis; cPf: 043.959.853-27; Valor: 
R$ 759,60. SD PM Jefferson Gama Nascimento; CPF: 044.482.553-36; 
Valor: r$ 759,60. Sd PM Bruno lima Moreira; cPf: 002.100.172-36; 
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 2397/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Nova ipixuna-Pa; Período: 05 a 08/11/2021; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação; Servidores: SGT PM Sirdiney Borges ferreira; 
cPf: 948.150.542-15; Valor: r$ 527,52. Sd PM darison Manoel alves 
Guabiraba; cPf: 014.280.532-71; Valor: r$ 506,40. Sd PM rudisley 
ribeiro Silva; cPf: 843.483.052-34; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 2398/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Nova ipixuna-Pa; Período: 05 a 08/11/2021; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação; Servidores: Sd PM arthur Guilherme Pimentel 
lindoso; cPf: 040.182.503-55;  Valor: r$ 506,40. Sd PM Gladeylson 
ricard rêgo Barros; cPf: 011.176.482-30; Valor: r$ 506,40. Sd PM 
francismar Macedo de oliveira; cPf: 009.541.301-46; Valor: r$ 506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2399/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 05 a 08/11/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM frederico 
Silva das Merces; cPf: 018.577.792-90;  Valor: r$ 846,66. SGT PM 
reginaldo Nascimento Silva; cPf: 425.278.992-34; Valor: r$ 791,28. SGT 
PM rafael Siqueira dos Santos; cPf: 811.844.502-00; Valor: r$ 791,28. 
SGT PM Jorge freitas da Silva; cPf: 410.073.282-15; Valor: r$ 791,28. 
cB PM djalma lima Miranda; cPf: 842.897.082-34; Valor: r$ 759,60. cB 
PM davisson Henrique ramos Batista; cPf: 980.981.522-00; Valor: r$ 
759,60. cB PM João Paulo de castro Valente; cPf: 000.492.942-02; Valor: 
r$ 759,60. cB PM carlos rodolfo de Sousa Vinagre; cPf: 943.569.982-00; 
Valor: r$ 759,60. Sd PM rafael furtado Gaia; cPf: 008.005.252-56; Valor: 
r$ 759,60. Sd PM Maicon Vinicius Gomes Teles; cPf: 030.005.872-17; 
Valor: r$ 759,60. Sd PM Edimar Monteiro ferreira; cPf: 963.698.502-25; 
Valor: r$ 759,60. Sd PM Bianca do Nascimento Souza; cPf: 024.313.582-
32; Valor: r$ 759,60. Sd PM Thales rubilar Gonçalves Batista; cPf: 
816.887.332-72; Valor: r$ 759,60. Sd PM danielson ferreira Penha; cPf: 
021.251.672-80; Valor: r$ 759,60. Sd PM Eliel farias Evangelista Junior; 
cPf: 031.483.442-78; Valor: r$ 759,60. Sd PM Patrick luis Mendes dos 
Santos; cPf: 006.354.082-79; 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 2400/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: capanema-Pa; Período: 16/11/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: cEl PM robinson augusto Boulhosa 
Bezerra; cPf: 319.918.232-15; Valor: r$ 158,26. TEN cEl PM Sandro 
Wagner de andrade do carmo; cPf: 642.527.362-34; Valor: r$ 158,26. 
SGT PM andré Silva costa; cPf: 612.965.542-87; Valor: r$ 131,88. 
ordenador: cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2401/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 16/11/2021; Quantidade de 
diárias:  01 de alimentação; Servidores: cB PM lucas Thomás Soares 
ferreira Nobre; cPf: 022.486.002-08;  Valor: r$ 126,60. Sd PM felipe 
Matheus Soares ferreira Nobre; cPf: 013.315.202-23; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2402/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Moju-
Pa; Período: 21 a 26/11/2021; Quantidade de diárias:  06 de alimentação 
e  05 de pousada; Servidores: SGT PM Maria Severina Souza Barros; cPf: 
287.292.692-53;  Valor: r$ 1.450,68. SGT PM cláudia Glasse Nascimento 
Borges; cPf: 397.799.712-20; Valor: r$ 1.450,68. cB PM rocilene Barbosa 
campos; cPf: 304.099.692-49; Valor: r$ 1.392,60. cB PM clenilson Peniche 
Galisa; cPf: 763.393.942-72; Valor: r$ 1.392,60. cB PM Genilson arnaud 
da Silva; cPf: 690.039.202-49; Valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2403/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 14 a 16/11/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM deoclecio 
da Silva costa; cPf: 492.131.052-15;  Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2404/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Breves-Pa; Período: 15 a 21/11/2021; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM Vering da Silva 
farias; cPf: 926.555.642-00;  Valor: r$ 1.519,20. cB PM Marinei Santos 
E Santos; cPf: 887.540.302-34; Valor: r$ 1.519,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 2405/21/DI/DF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 18 a 22/11/2021; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação; Servidores: SGT PM Paulo Henrique de oliveira 
Pinto; cPf: 764.036.452-34;  Valor: r$ 527,52. SGT PM Manoel da Silva E 
Silva; cPf: 696.834.412-20; Valor: r$ 527,52. cB PM Girlandia Guilherme 
dos Santos Quaresma; cPf: 002.059.643-03; Valor: r$ 506,40. cB PM 
Natanael Borges da ressureição; cPf: 733.924.052-72; Valor: r$ 506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 733168
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oUtras MatÉrias
.

errata
ErraTa do TErMo dE HoMoloGaÇÃo - HoMoloGaÇÃo, daTado dE 24 
dE NoVEMBro dE 2021, PUBlicado No diário oficial do ESTado Nº 
34.773, dE 23 dE NoVEMBro dE 2021, ProTocolo 731684.
Onde se lê: 

17 cadEira coM BraÇo 
rEdoBrado

aracUa coMErcio dE MoVEiS EirEli
cNPJ: 09.313.600/0001-84 r$ 225.743,00

Leia-se:
 

17 cadEira coM BraÇo 
rEdoBrado

aracUa coMErcio dE MoVEiS EirEli
cNPJ: 19.271.852/0001-41 r$ 225.743,00

Belém - Pa, 24 de novembro de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 733107

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 52/2021 – SEC.FAS/PMPA.
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando 
das atribuições do- cargo para o qual foi nomeado por intermédio da Porta-
ria N° 2034/2019 – dP/1, publicado no d. o. E. Nº 34004 de 08 de outubro 
de 2019, do Exmº. Sr. comandante Geral da PMPa, bem como, pelo regi-
mento interno do faSPM, aprovado pela Portaria n° 053/2013-GaB.cMdo;
considerando o que dispõe o decreto n° 2002, de 19 de novembro de 
2021, do governador do Estado do Pará, publicada no doE Nº 34.771, de 
19 NoV 21 que, dentre outras, prevê, no cap. Vi, a necessidade de instituir 
comissões para proceder o inventário do estoque existente no almoxarifa-
do, bem como, dos bens móveis permanentes existentes nos Órgão, para 
fisn de fechamento do balancete do mês de dezembro e do Balanço Anual:
rESolVE:
art. 1o - designar os seguintes militares do Estado: SUB TEN rr rG 10365 
raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo, o 2º SGT PM rG 27715 odENi JoSÉ 
doS SaNToS loPES, e o colaborador doMiNGoS NUNES cordEiro rG 
1838041, para, sob a presidência do primeiro, procederem ao inventário 
do estoque existente no almoxarifado do fundo de assistência Social da 
Polícia Militar do Pará, devendo, ao final dos trabalhos, conforme o caso, 
a comissão emitir a competente “declaração de regularidade do inventário 
do Estoque”; que deverá se assinada em conjunto com o ordenador de 
despesa; ou, havendo inconsistencias ou irregularidades que venham a 
impossibilitar a emissão da referida declaração,  elencar os motivos que 
ensejaram tal situação e encaminhar a direção para análise e providências 
cabíveis;
art. 2o – fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, para a conclusão 
dos trabalhos, podendo tal prazo ser prorrogado caso haja um motivo de 
força maior que venha a impedir que os trabalhos sejam encerrados na 
data anteriormente estipulada;.
Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 24 de novembro de 2020
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM rG 18338
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 733120
PORTARIA Nº 53/2021 – SEC.FAS/PMPA.

o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando 
das atribuições do- cargo para o qual foi nomeado por intermédio da Porta-
ria N° 2034/2019 – dP/1, publicado no d. o. E. Nº 34004 de 08 de outubro 
de 2019, do Exmº. Sr. comandante Geral da PMPa, bem como, pelo regi-
mento interno do faSPM, aprovado pela Portaria n° 053/2013-GaB.cMdo;
considerando o que dispõe o decreto n° 2002, de 19 de novembro de 
2021, do governador do Estado do Pará, publicada no doE Nº 34.771, de 
19 NoV 21 que, dentre outras, prevê, no cap. Vi, a necessidade de instituir 
comissões para proceder o inventário do estoque existente no almoxarifa-
do, bem como, dos bens móveis permanentes existentes nos Órgão, para 
fisn de fechamento do balancete do mês de dezembro e do Balanço anual:
rESolVE:
art. 1o - designar os seguintes militares do Estado: caP QoaPM rr rG 
8296 Mario oBErTo doS SaNToS MElo, 2° SGT rr 14265 Maria criS-
TiNa fErrEira da SilVa e o colaborador roGÉrio doS SaNToS coSTa, 
rG 5000324, para, sob a presidência do primeiro, procederem ao inventá-
rio dos Bens Móveis Permanentes do fundo de assistência Social da Polícia 
Militar do Pará, devendo, ao final dos trabalhos, conforme o caso, a comis-
são emitir a competente “declaração de regularidade do inventário fisico 
dos bens móveis permanentes”; que deverá se assinada em conjunto com 

o ordenador de despesa; ou, havendo inconsistencias ou irregularidades 
que venham a impossibilitar a emissão da referida declaração, elencar os 
motivos que ensejaram tal situação e encaminhar a direção para análise e 
providências cabíveis;
art. 2o – fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, para a conclusão 
dos trabalhos, podendo tal prazo ser prorrogado caso haja um motivo de 
força maior que venha a impedir que os trabalhos sejam encerrados na 
data anteriormente estipulada;.
Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 24 de novembro de 2021
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo - cEl QoPM rG 18338
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 733131

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA N°130/2021-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 o servidor EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS rG 
nº 21188 cPf n° 429.740.892-91 Mf nº 56150621, SUBdirETor do 
faSPM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 20(vinte) dias para a aplicação e para pres-
tação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 24 de Novembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 732845
PORTARIA N°131/2021-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 o servidor Mário oBErTo doS SaNToS MElo, caP PM 
rG 8296, cPf 211.572.432-15, Mf 337682601, cHEfE do fiNaNcEiro E 
orÇaMENTário do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo 4.000,00 (Quatro Mil 
reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 20(dias) dias para aplicação e para prestação 
de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 24 de Novembro de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 732851

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 004/2021 – UCI/FUNSAU
NoMeaÇÃo da coMissÃo PerMaNeNte de LicitaÇÃo, 

PreGoeiros e MeMBros da eQUiPe de aPoio.
o diretor do fundo de Saúde dos Servidores Militares Estaduais, no 
exercício das atribuições da função o qual foi nomeado através da 
PorTaria Nº 1482/2020 – SccMo/dGP do Senhor comandante Geral de 
PMPa publicada no BG N° 189, de 13 oUT 2020, conferidas pelo decreto 
nº 5.380 de 12 de julho de 2002 o qual aprovou o Estatuto do fUNSaU, e 
em observância ao dispositivo da Lei Estadual nº 6.474 de 06 de agosto 
de 2002 e no decreto Estadual nº 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, lei 
10.520/2002, decreto federal nº 10.024/2019.
rESolVE:
art. 1º- designar os servidores relacionados no anexo i desta Portaria, 
para atuarem como Presidente e Membros da comissão Permanente de 
licitação; Pregoeiros e Membro da Equipe de apoio, junto ao sistema de 
Pregão Eletrônico que vierem a ser utilizados pelo fundo de Saúde dos 
Servidores Militares do Estado do Pará – fUNSaU.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação e tem validade 
de 01 (um) ano.
art. 3º - revogam-se todas as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 28 de outubro 2021
lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoPM rG 27235
dirETor do fUNdo dE SaÚdE – fUNSaU.
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aNeXo i
PORTARIA Nº 004/2021 – UCI/FUNSAU

dados do Servidor:
Nome: cEl QoSPM rG 21136 lÍSio EdUardo caPEla HErMES
Mf: 57973221
cPf: 426.627.292-87
cEP: 66025-660
Endereço comercial: av. Serzedelo corrêa nº 1167, entre caripunas e Tim-
biras
Bairro: Batista campos
Tel. comercial: (91) 3210-2835
Tel. funcional: (91) 98402-0332
E-mail: sitiomali@yahoo.com.br
diretor do fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU.
autoridade competente/homologador
dados do Servidor
Nome: TEN cEl QoPM rG 20142 JoSÉ GaldiNo riBEiro filHo
Mf: 5420598
cPf: 450.712.842-00
cEP: 66025-660
Endereço comercial: av. Serzedelo corrêa nº 1167, entre caripunas e Tim-
biras
Bairro: Batista campos
Tel. comercial: (91) 3210-2835
Tel. funcional: (91) 98403-8934
E-mail: galdinoribeiro@gmail.com
Subdiretor do fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU.
autoridade competente/homologador
dados do Servidor
Nome: TEN cEl QoPM NElSoN alVES dE SENa.
Mf: 5817803-1
cPf: 658.950.292-72
cEP: 66.823-010
Endereço comercial: rod. augusto Montenegro, km 09.
Bairro: Parque-Guajará, Belém/Pa
Tel. comercial: (91) 3258-9928
Tel. funcional: (91) 98409-4158
Perfil: Pregoeiro/Equipe de Apoio.
dados do Servidor
Nome: MaJ QoPM GiSElY MoraES dE carValHo.
Mf: 5832993-1
cPf: 701.342.272-04
cEP: 66.823-010
Endereço comercial: rod. augusto Montenegro, km 09.
Bairro: Parque-Guajará, Belém/Pa
Tel. comercial: (91) 3258-9928
Tel. funcional: (91) 98409-4158
Perfil: Pregoeiro/Equipe de apoio.
dados do Servidor
Nome: caP QoPM JacQUEliNE da TriNdadE SaNTiaGo.
Mf: 57192701-2
cPf: 757.611.142-91
cEP: 66.823-010
Endereço comercial: rod. augusto Montenegro, km 09.
Bairro: Parque-Guajará, Belém/Pa
Tel. comercial: (91) 3258-9928
Tel. funcional: (91) 98409-4158
Perfil: Pregoeiro/Equipe de Apoio.
dados do Servidor
Nome: 2° TEN QoaPM lUiZ aUGUSTo BriTo TaVarES
Mf: 5700116-1
cPf: 454.230.912-68
cEP: 66.823-010
Endereço comercial: rod. augusto Montenegro, km 09.
Bairro: Parque-Guajará, Belém/Pa
Tel. comercial: (91) 3258-9928
Tel. funcional: (91) 98409-4158
Perfil: Pregoeiro/Equipe de Apoio.
lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoPM rG 27235
dirETor do fUNdo dE SaÚdE – fUNSaU

Protocolo: 733011

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, terÇa-Feira, 23 de NoVeMBro de 2021
PORTARIA N.º 197/2021-DGPC/DIVERSOS

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;

coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor aGNaldo cardo-
So dE aQUiNo, investigador de Polícia civil, matrícula n°5399866/2, para 
acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 120/2021 – Pc/Pa, 
firmado com a Empresa TAURUS ARMAS S.A, CNPJ N° 92.781.335/0001-
02, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE PiSTolaS caliBrE 9 MM.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa
Belém-Pa, terça-feira, 23 de novembro de 2021
PorTaria N.º 198/2021-dGPc/diVErSoS
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a portaria n°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor dENilSoN JoSÉ 
dE liMa carValHo, investigador de Polícia civil, matrícula n°5856841/1, 
para acompanhar como fiScal a execução do contrato nº 118/2021 – Pc/
PA, firmado com a Empresa COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE-
cidoS lTda, cNPJ N°14.533.049/0002-03, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE 
colETES dE ProTEÇÃo BalÍSTica Para a PolÍcia ciVil do ESTado 
do Pará.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 732809

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°120/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibilida-
de de licitação n°060/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. 
cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a EMPrESa TaUrUS arMaS S.a. cNPJ 
nº 92.781.335/0001-02. data da assinatura: 23/11/2021. Vigência: o 
prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da 
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data de sua assinatura. Valor: r$ 2.200.000,00 (dois Milhões e duzen-
tos Mil reais). objeto: aquisição de Pistolas calibre 9 mm. Processo nº 
2021/1178968. orçamento: 40101.06.128.1502.8833.449052.0101. con-
tratada: EMPrESa TaUrUS arMaS S.a. Endereço da contratada: avenida 
São Borja, 2181, distrito industrial, prédio a, São leopoldo – rS, cEP: 
93.032-000, e-mail: vendas@taurus.com.br, (51) 3021-3000. ordenadora 
responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 732831
 eXtrato de coNtrato

contrato: 118/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Eletrôni-
co SrP nº 012/2020-SEGUP/Pa. ata de registro nº 001-a/2021-SEGUP/
Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-
06. e a empresa coPlaTEX iNdÚSTria E coMÉrcio dE TEcidoS lTda. 
cNPJ nº 14.533.049/0002-03. objeto: aquisição de coletes de Prote-
ção Balística. data da assinatura: 23/11/2021. Vigência: 23/11/2021 
à 23/11/2022. Valor: R$=1.475.700,00. Orçamento: Programa de 
Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso origem do recurso. 
06.128.1502.8833.339030.0101. Processo nº 2021/800925. contratada: 
coPlaTEX iNdÚSTria E coMÉrcio dE TEcidoS lTda. Endereço: Estrada 
Pinheirinho Suzano nº 6110, Bl 100, Bairro Parque recanto Mônica, cEP 
08.593-000. itaquatecetuba/SP. Telefone (11) 4634-4810. ramal 4815. 
ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 733109

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo: 6. contrato: 038/2021-Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do 
Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. claro S/a. cNPJ nº 40.432.544/0001-
47. objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 me-
ses. data da assinatura: 16/11/2021. Vigência: 16/11/2021 à 16/11/2022. 
orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 06.181.1502.8266.339039.0101. Estadual. contrata-
da: claro S/a. Endereço: rua Henri dunant 780 – Torres a e B, Santo ama-
ro – São Paulo/SP. ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES 
SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 733347

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº: 02079/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 18 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211246701, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MariTUBa, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 18/11/2021 a 20/11/2021;

1. dPc JaNaiNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - MaT: 57192815
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02080/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 18 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1309658, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/11/2021 a 
19/11/2021;

1. iPc lUiZ carloS SoUSa GUiMaraES - MaT: 5463270
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. EPc faBiaNo dE criSTo coUTiNHo alMEida - MaT: 5836646
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02081/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 18 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURRALINHO, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 19/11/2021 a 22/11/2021;

1. dPc MarcUS roGErio foNSEca PiNTo - MaT: 5914080
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02082/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/11/2021 a 19/11/2021;

1. iPc aNdErSoN lUiZ caMPoS dE oliVEira - MaT: 5939583
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02083/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 19/11/2021 a 22/11/2021;

1. EPc daNiElla lUZ dE MoraES - MaT: 5940090
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02084/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 19/11/2021 a 21/11/2021;

1. EPc TaYNara dE SoUZa SaNToS - MaT: 5913805
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02085/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/11/2021 a 20/11/2021;

1. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc idarliNdo lUcio da SilVa MEirElES - MaT: 5206626
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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PORTARIA Nº: 02086/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/11/2021 a 19/11/2021;

1. dPc PEdro PaUlo dE oliVEira MorEira - MaT: 5940464
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02087/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/11/2021 a 19/11/2021;

1. iPc aNdErSoN lUiS NaVarro XaViEr - MaT: 54189053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc BENEdiTo carValHo dE SoUZa - MaT: 54191327
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02088/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211310597, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Ulia-
NÓPOLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
20/11/2021 a 23/11/2021;

1. daS GaBriEl aNToNio cUNHa BarroS - MaT: 5958741
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02089/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211310857, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Bra-
GANÇA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
20/11/2021 a 24/11/2021;

1. PaP Maria do carMo dE alMEida MiraNda - MaT: 70670
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02090/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211310911, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUGUSTo 
CORRÊA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
20/11/2021 a 27/11/2021;

1. ddiV MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. daS cHarllES cESar dE aNdradE - MaT: 57220849
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. adM roSaNa do Socorro loUrEiro - MaT: 3158640
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02091/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211310911, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUGUSTo 
CORRÊA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
20/11/2021 a 27/11/2021;

1. iPc daNiEl da GaMa loBo - MaT: 58459
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02092/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1289975, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ToMÉ-aÇÚ, 
a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ELEIÇÕES, no período de 20/11/2021 
a 23/11/2021;

1. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc roNiValdo PoNTES dE SoUZa - MaT: 5397570
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc PaUlo roBErTo GoNcalVES dE MENEZES - MaT: 5331579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. EPc faBio lUiS araUJo NoroNHa - MaT: 57233565
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02093/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1309850, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGara-
PÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 21/11/2021 a 24/11/2021;

1. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02094/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211250103, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar DiliGÊNciaS EM aUToS dE Pad, no período de 
22/11/2021 a 27/11/2021;

1. dPc lEoMar NarZila MaUES PErEira - MaT: 5204747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc JoSE GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JUNior - MaT: 54183811
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
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3. dPc GUSTaVo JoSE foNTENElE BarrEira - MaT: 5826225
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. dPc lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida - MaT: 5204739

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02095/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 22/11/2021 a 24/11/2021;

1. dPc HENriQUE JoSE Boa MorTE da coSTa - MaT: 54188905
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc rENildo loPES GalUcio - MaT: 5856809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02096/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/130275, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, a 
fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no pe-
ríodo de 22/11/2021 a 27/11/2021;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02097/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1179940, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo PaU-
LO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/11/2021 a 
25/11/2021;

1. EPc GlaUciaNE coSTa carValHo - MaT: 54189611
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

2. dPc lUa fiGUEirEdo ViEira - MaT: 5940414
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3.5, ToTal: r$ 1,772.47)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,544.94 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicio-
nais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02098/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1302635, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 22/11/2021 a 27/11/2021;

1. dPc roMMEl fEliPE oliVEira dE SoUZa - MaT: 5914122
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 

um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02099/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1295586, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 22/11/2021 a 27/11/2021;

1. dPc VicENTE fErrEira GoMES - MaT: 5857449
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02100/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1312323, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/11/2021 
a 20/11/2021;

1. iPc araN GoNcalVES rEBoUcaS - MaT: 5332095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. EPc MarcElo SoUZa fraNcES - MaT: 54196349
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. MPc iZaN dE SoUZa SilVa - MaT: 5600596
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. iPc alEX carloS MarTiNS MoraES - MaT: 54186870
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

5. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

6. dPc aUrElio WalcYr rodriGUES dE PaiVa - MaT: 2005280
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02101/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211237398, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no 
período de 19/11/2021 a 26/11/2021;

1. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02102/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1315309, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/11/2021 
a 22/11/2021;

1. iPc HEMilSoN MarcElo fErrEira MaUES - MaT: 5876702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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PORTARIA Nº: 02103/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1314150, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTo dE 
MOZ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/11/2021 
a 27/11/2021;

1. iPc Moacir BarrEiroS alVES - MaT: 5913895
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc rafaEl PaiVa dE BarroS - MaT: 54194135
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. EPc SaNdro WaGNEr dE oliVEira MoNTEiro - MaT: 5913798
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. iPc raYlSoN alEXaNdrE SoUZa NoBrE - MaT: 54191333
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. iPc dENiS fErNaNdEZ dE MoraES - MaT: 57233650
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

6. iPc WilSoN fErrY BarrEira - MaT: 5913946
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
7. dPc KariNE PoNTES dE SoUZa araUJo - MaT: 5940453

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,308.30 ( oiTo Mil, TrEZENToS E oiTo rEaiS E TriNTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02104/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1294137, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUGUSTo 
CORRÊA, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADO-
rES, no período de 22/11/2021 a 24/11/2021;

1. aSS. iNf rUdiNardY caValcaNTE dE araUJo - MaT: 57193801
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02105/2021 - DGPC/OD/DRF 
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211320615, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de doM Eli-
SEU, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no 
período de 22/11/2021 a 29/11/2021;

1. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. aSS. iNf faBricio oliVEira dE oliVEira - MaT: 57189009
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02106/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 22 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1322681, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/11/2021 
a 19/11/2021;

1. iPc carloS alBErTo SilVa dE MaToS - MaT: 5876869
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. dPc NildE roSa da SilVa - MaT: 54189010
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
3. EPc arMaNdo Marcio GoNcalVES laPa - MaT: 54183803
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

4. iPc EliaS fariaS EVaNGEliSTa - MaT: 5463173
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02107/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 22 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211305868, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
MÃ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/11/2021 a 
26/11/2021;

1. dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - MaT: 57233564
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. EPc EdValdo MaUricio dE aNdradE - MaT: 5940125

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc JEfTEr PESSoa MarQUES - MaT: 5913898

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02108/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 22 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1323229, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de XiNGUa-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/11/2021 a 
26/11/2021;

1. MPc aNToNio JEffSoN Barral coSTa - MaT: 5618576
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
5. iPc JoSE BoSco dE araUJo BarBoSa - MaT: 57233683

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
6. dPc adalBErTo PErEira cardoSo - MaT: 5232295

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,121.40 ( SETE Mil, cENTo E ViNTE E UM rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02109/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 22 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1233024, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMi-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/11/2021 a 
28/11/2021;

1. iPc araN GoNcalVES rEBoUcaS - MaT: 5332095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. dPc VicENTE dE PaUlo da coNcEicao coSTa - MaT: 5280303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc lUiZ MoNTEiro da SilVa JUNior - MaT: 5463262
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. EPc ElaiNE criSTiNa da SilVa coUTiNHo - MaT: 5836875
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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PORTARIA Nº: 02110/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 22 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1319350, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENador 
JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
23/11/2021 a 26/11/2021;

1. dPc alBEroNE afoNSo MiraNda loBaTo - MaT: 5673739
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc alEX carloS MarTiNS MoraES - MaT: 54186870
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. EPc aNa lUcia SoUSa PErEira - MaT: 5205263
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02111/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 22 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211319444, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de doM Eli-
SEU, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/11/2021 a 24/11/2021;

1. MPc EdUardo fErNaNdES NUNES - MaT: 57201617
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02112/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 22 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1316141, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, 
a fim de realizar REaliZaÇÃo dE diliGÊNciaS PoliciaiS, no período de 
23/11/2021 a 26/11/2021;

1. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc VicTor loBaTo BiNo - MaT: 54197174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc aNdrE PESSoa BarroS - MaT: 57233594
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02113/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 23 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211307535, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 23/11/2021 a 26/11/2021;

1. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02114/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 23 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1325115, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BaiÃo, 
a fim de realizar OPERAÇÃO DOCUMENTO, no período de 24/11/2021 a 
27/11/2021;

1. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. PaP MiGUEl JUSTo doS SaNToS filHo - MaT: 59145
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02115/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 23 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211323111, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alTaMira, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
24/11/2021 a 26/11/2021;

1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02116/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 23 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211151647, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo JoÃo 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar CORREIÇÃO, no período de 24/11/2021 
a 25/11/2021;

1. EPc SaMaNTHa SaNGlard oliVEira BiTTENcoUrTH - MaT: 57233682
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc EdSoN liMa alVES - MaT: 57193342
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. dPc VicTor coSTa liMa lEal - MaT: 57233519
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02117/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 23 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 20211327425, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, 
a fim de realizar APOIO dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 
25/11/2021 a 29/11/2021;

1. NilToN SilVa coSTa - MaT: 5946538
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02118/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 23 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 24/11/2021 a 25/11/2021;

1. iPc Jairo fariaS da SilVa - MaT: 57193847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02119/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 23 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1327514, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPaNE-
MA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/11/2021 a 
24/11/2021;

1. iPc GEraldo da SilVa oliVEira - MaT: 5886996
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. dPc Joao EdSoN riBEiro coSTa - MaT: 5940392
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. EPc iTalo fEliPE oliVEira dE alMEida - MaT: 57213296
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02120/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 24 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1332802, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLI-
ciaiS, no período de 25/11/2021 a 28/11/2021;

1. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira - MaT: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02121/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 24 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/1332752, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar rEaliZaÇÃo dE diliGÊNciaS Poli-
ciaiS, no período de 26/11/2021 a 29/11/2021;

1. iPc MarNilSoN JoSE dE SoUSa raBElo - MaT: 5609747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT: 5876940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc GUSTaVo adolf rEBElo BaTiSTa PiNHEiro - MaT: 54197203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

5. iPc NElSoN JorGE dE oliVEira coSTa filHo - MaT: 5913951
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro rE-
aiS E QUiNZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02122/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 24 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021;

1. EPc lUcaS NaHUM da TriNdadE - MaT: 5932458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02123/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 24 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 25/11/2021 a 25/11/2021;

1. dPc rodriGo da SilVa fErro - MaT: 5940443
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. dPc MarcoNi liMa MarQUES - MaT: 5940481
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. iPc lEoNidaS da SilVa doNZa - MaT: 5409640
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

4. dPc fEliPE PErEira SilVa - MaT: 5940499
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02124/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 24 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 25/11/2021 a 27/11/2021;

1. dPc rENNaN ViaNNa SaNToS - MaT: 5940447
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc THiaGo PErES dE QUiNTa - MaT: 5940253
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02125/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 24 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AVEIRO, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 25/11/2021 a 29/11/2021;
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1. EPc GUSTaVo coSTa caSTro - MaT: 5940241
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02126/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 24 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRACUATEUA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021;

1. iPc GErSoN roSa dE MEScoUTo - MaT: 5197627
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

PORTARIA Nº: 02127/2021 - DGPC/OD/DRF 
de 24 de NoVeMBro de 2021.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 25/11/2021 a 25/11/2021;

1. iPc aNdErSoN lUiZ caMPoS dE oliVEira - MaT: 5939583
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. EPc JorGE lUiS fiEl dE fariaS - MaT: 5913821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

3. iPc BENEdiTo carValHo dE SoUZa - MaT: 54191327
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Protocolo: 732740

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 060/2021-PCE/PMSAT

Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Santo antônio do Tauá cNPJ nº 05.059.936/0001-
01.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de 
Santo antônio do Tauá/Pa.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 24/11/2021.
Processo nº 2021/875801.
Prefeito: Evandro corrêa da Silva. Prefeito do município de Santo antônio 
do Tauá.
Endereço: Praça alcides Paranhos, nº 17, Bairro: centro, cEP: 68.786-000, 
Santo antônio do Tauá/Pa.
ordenador 1: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/
Pa.

eXtrato de acordo
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 061/2021-PCE/PMP

Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Portel cNPJ nº 04.876.447/0001-80.

Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Portel/Pa.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 24/11/2021.
Processo nº 2021/784961.
Prefeito: Vicente de Paulo ferreira oliveira. Prefeito do município de Portel.
Endereço: avenida duque de caxias, nº 803, Bairro: centro, cEP: 68.480-
000, Portel/Pa.
ordenador 1: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/
Pa.

eXtrato de acordo
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 062/2021-PCE/PMJ

Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Jacareacanga cNPJ nº 10.221.745/0001-34.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Jacareacanga/Pa.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 24/11/2021.
Processo nº 2021/644136.
Prefeito: Sebastião aurivaldo Pereira Silva. Prefeito do município de Jaca-
reacanga.
Endereço: avenida Brigadeiro Haroldo Veloso, s/nº, Bairro: centro, cEP: 
68.195-000, Jacareacanga/Pa.
ordenador 1: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/
Pa.

Protocolo: 733133

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

errata
.

errata - aViso de resULtado de LicitaÇÃo
PUBlicado No doE Nº 34.774 de 24/11/2021 - NÚMEro da PUBlica-
ÇÃo: 732104
Pregão Eletrônico nº 057/2021 - Processo administrativo nº 2021/1161133
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE álcool ETÍlico 70%, iNPM liQUido, para 
atender este Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e as Unidades 
regionais e Núcleos avançados.
comunicamos aos interessados que o pregão em epígrafe,  restou fracas-
sado.
Maria do Socorro da Silva de almeida
Pregoeira

Protocolo: 732823

diÁria
.

PORTARIA N°. 1452/ 2021 
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro 
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 23/10/2021 a 24/10/2021 
oBJETiVo: rEaliZar PEricia..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1356/ 2021 
ViTor lEoNardo dE lUcENa SoUZa 
MaTrÍcUla: 5897542 
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: meia PErÍodo: 21/09/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1292/ 2021 
cElia cHiSTiNa PaNToJa doS SaNToS PoNTES 
MaTrÍcUla: 57225395 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 21/09/2021 a 24/09/2021 
oBJETiVo: cUrSo dE ToXicoloGia forENSE.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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PORTARIA N°. 1263/ 2021 
PaUlo JorGE SilVa PirES 
MaTrÍcUla: 5130000/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 19/10/2021 a 22/10/2021 
oBJETiVo: auxiliar no programa de capacitação continuada.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 733340
PORTARIA N°. 1500/ 2021 

MaTrÍcUla: 57195107/1
dilMa dUarTE TEiXEira 
carGo: Técnico de administração e finanças
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 02/11/2021 a 05/11/2021 
oBJETiVo: realizar curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 733345
PORTARIA N°. 1473/ 2021 

aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 03/10/2021 
oBJETiVo: conduzir viatura .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1456/ 2021 
HEiTor caPEla SaNJad 
MaTrÍcUla: 5922805/2 
carGo: Perito criminal
rodriGo loPES da coSTa 
MaTrÍcUla: 54189294 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 06/10/2021 a 08/10/2021 
oBJETiVo: Participar de curso.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1455/ 2021 
iBSEN rodriGUES MaciEl
MaTrÍcUla: 5958527 
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 05/10/2021 a 11/10/2021 
oBJETiVo: realizar Manutenção de equipamentos.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1457/ 2021
Eric da SilVa NaSciMENTo 
MaTrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo 
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
racHEl UllMaNN lEiTE iESPa 
MaTrÍcUla: 57206984 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/10/2021 a 15/10/2021 
oBJETiVo: coleta material biológico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 733316
PORTARIA N°. 1558/ 2021 

MarcElo claYToN raMoS da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 26/09/2021 
oBJETiVo: auxiliar nas necropsias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1555/ 2021 
alEXaNdrE fErrEira 
MaTrÍcUla: 5843430/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 13/10/2021 a 16/10/2021 
oBJETiVo: realizar perícia tecnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1554/ 2021 
lUiZ fErNaNdo VaScoNcElloS lUZ 
MaTrÍcUla: 54188955/1
carGo: Perito criminal
MarcElo BriTo MaUÉS 
MaTrÍcUla: 8002835/ 1
carGo: Perito criminal
MaYKEN SaNToS dE oliVEira 

MaTrÍcUla: 57200401 
carGo: Gerente de informática
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/10/2021 a 07/10/2021 
oBJETiVo: Participar da operação isis.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1561/ 2021 
NilSoN cÉSar corrÊa PadilHa 
MaTrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
ViTor lEoNardo dE lUcENa SoUZa 
MaTrÍcUla: 5897542 
carGo: Motorista
cidadE: BarcarENa - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 05/10/2021 a 07/10/2021 
oBJETiVo: Parcipar da equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 733247
PORTARIA N°. 1586/ 2021 

JEffErSoN NUNES PiMENTEl 
MaTrÍcUla: 59558761 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caMETá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/10/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1585/ 2021 
faBriZia dE oliVEira alViNo raYol 
MaTrÍcUla: 5888118/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 13/10/2021 a 18/10/2021 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1590/ 2021 
daVid loBo aMaral JUNior 
MaTrÍcUla: 5937785 
carGo: auxiliar operacional
raMoN fUrTado dE PaUla 
MaTrÍcUla: 5955859 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: NoVo rEParTiMENTo - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 12/09/2021 a 13/09/2021 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1556/ 2021 
cHarlEilaN dE oliVEira SaNToS 
MaTrÍcUla: 5908453 
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/10/2021 
oBJETiVo: encaminhar material biológico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 733231
PORTARIA N°. 1560/ 2021 

aMilcar BaPTiSTa TocaNTiNS JUNior 
MaTrÍcUla: 54188135/1
carGo: Perito criminal
JoSUÉ MaToS GUErrEiro 
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/10/2021 a 09/10/2021 
oBJETiVo: Participar da equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1577/ 2021 
JoÃo PiNHEiro da SilVa NETo 
MaTrÍcUla: 5955864 
carGo: Motorista
cidadE: acara - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 15/08/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1474/ 2021 
JoSiaS MaTiaS MUNiZ 
MaTrÍcUla: 5923908 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 03/10/2021 
oBJETiVo: conduzir viatura .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 733294
PORTARIA N°. 1593/ 2021 

aMarildo NaSciMENTo raBElo 
MaTrÍcUla: 5955811/1 
carGo: auxiliar operacional
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JEffErSoN NUNES PiMENTEl 
MaTrÍcUla: 59558761 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: GoiaNÉSia do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 10/10/2021 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1596/ 2021 
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955834/1 
carGo: auxiliar operacional
EUdETo alVES GoMES JUNior 
MaTrÍcUla: 5955847 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: GarrafÃo do NorTE - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 02/10/2021 
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1592/ 2021 
frEdSoN da SilVa alBUrQUErQUE 
MaTrÍcUla: 5948604 
carGo: Motorista
cidadE: caMETá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/10/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1594/ 2021 
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa 
MaTrÍcUla: 54187218 
carGo: Perito criminal
fraNK WallacE MarQUES 
MaTrÍcUla: 57210937/2
carGo: Motorista
VailSoN TEiXEira da SilVa 
MaTrÍcUla: 5895912/1 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MoNTE alEGrE - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 01/10/2021 a 04/10/2021 
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 733213
PORTARIA N°. 1352/ 2021 

aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1 
carGo: Perito criminal
aNToNio ErcilEi dE aNdradE 
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diáriaS: 12 1/2 (doze e meia) PErÍodo: 04/10/2021 a 16/10/2021 
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1632/ 2021 
HÉlio roBErTo GoNÇalVES 
MaTrÍcUla: 5745756/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/11/2021 a 10/11/2021 
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1148/ 2021 
SidNY ricardo NoGUEira dE araÚJo 
MaTrÍcUla: 57196481 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 09/11/2021 a 12/11/2021 
oBJETiVo: ParTiciPar cUrSo caPaciTaÇÃo coNTiNUada.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

PORTARIA N°. 1150/ 2021 
ElViS dE oliVEira lEiTE 
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 09/11/2021 a 12/11/2021 
oBJETiVo: Participar do programa capacitação continuada.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 733202

oUtras MatÉrias
.

AVISO DE EDITAL Nº 026 PSS-05/2021
O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão 
Especial de Seleção, designada pela PorTaria Nº 336/2021 – GaB, 
em cumprimento ao cronograma estabelecido no anexo iX, comunica 
o resultado preliminar da análise curricular do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS para seleção de profissionais Auxiliares Técnicos de 

Pericias, auxiliares operacionais, auxiliares operacionais – remoção, 
Peritos Médico-legistas e Motoristas para, altamira, abaetetuba, Belém, 
Breves, Bragança, Paragominas, castanhal, Marabá, Parauapebas, Tucuruí, 
Redenção, Santarém e Itaituba para fins de contratação sob o regime de 
contrato temporário, conforme especificações estabelecidas no Edital.
o edital poderá ser obtido junto ao site www.cpc.pa.gov.br.
Belém, 24 de Novembro de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão do PSS

Protocolo: 732814

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 261/2021-CGD/PAD/DIVERSAS 
BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.

O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar 
pela PORTARIA Nº 39/2019-CGD/PAD, com finalidade de apurar 
responsabilidades pela prática de irregularidades em transferência de 
veículo, conforme documentos e informações constantes nos autos do 
Processo n° 2018/167533;
coNSidEraNdo a decisão do Excelentíssimo Governador do Estado que 
acolheu as razões expostas no Parecer nº 753/2021—PGE, determinando a 
nulidade parcial do referido Processo administrativo disciplinar;
r E S o l V E:
i – dEclarar a nulidade parcial do Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria Nº 39/2019-cGd/Pad, publicada no doE nº 
34.005, de 09/10/2019;
ii – dESiGNar as servidoras, HilMa dE araÚJo aMoriM, auxiliar de 
Trânsito, matrícula nº 57194923/1, liSSaNdra cEcÍlia MarTiNS ErEro, 
Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57194914/1, e ALDENIZE ARAÚJO DE 
LIMA, Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57176522/1, para a sob a presi-
dência da primeira, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
conforme o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as 
disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, 
assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN-Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP

PORTARIA Nº 35/2021-CGD/PAD 
BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.

O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos do Processo Eletrônico n° 2018/302821, anexo 2018/324500, que apu-
rou a irregularidade em registro de veículo no âmbito do DETRAN Belém;
coNSidEraNdo a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, 
conforme Parecer Preliminar nº 639/2019 da corregedoria Geral, que exi-
gem instauração de Processo administrativo disciplinar – Pad
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face dos servidores 
C. C. B. S. Assistente de Trânsito, matrrícula nº 80845405/1, N. J. C. B., 
matrícula nº 54191585/3, com a finalidade de apurar responsabilidades 
pela prática, em tese, das irregularidades constantes dos autos em refe-
rência e demais fatos conexos.
II – DESIGNAR as servidoras HILMA DE ARAÚJO AMORIM, Auxiliar de Trân-
sito, matrícula nº 57194923/1, liSSaNdra cEcÍlia MarTiNS ErEro, au-
xiliar de Trânsito, matrícula nº 57194914/1 e ALDENIZE ARAÚJO DE LIMA, 
Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57176522/1, para a sob a presidência da 
primeira, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 
o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposições 
contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegu-
rando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa.
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iii – ENcaMiNHar à coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN-Pa

PORTARIA Nº 32/2019-DG/CGP
PORTARIA Nº 36/2021-CGD/PAD 

BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.
O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos do Processo Eletrônico n° 2021/483499, que apurou a irregularidade 
em registro de veículo no âmbito da CIRETRAN de Salinópolis;
coNSidEraNdo a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, 
conforme Parecer Preliminar nº 60/2021 da corregedoria Geral, que exi-
gem instauração de Processo administrativo disciplinar – Pad
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em face da ex-Gerente 
E. P. F., matrícula nº 8000756/5 com a finalidade de apurar responsabili-
dades pela prática, em tese, das irregularidades constantes nos autos em 
referência e demais fatos conexos.
II – DESIGNAR as servidoras HILMA DE ARAÚJO AMORIM, Auxiliar de Trân-
sito, matrícula nº 57194923/1, liSSaNdra cEcÍlia MarTiNS ErEro, au-
xiliar de Trânsito, matrícula nº 57194914/1 e ALDENIZE ARAÚJO DE LIMA, 
Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57176522/1, para a sob a presidência da 
primeira, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 
o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposições 
contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegu-
rando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa.
iii – ENcaMiNHar à coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimen-
to do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN-Pa

PORTARIA Nº 32/2019-DG/CGP
PORTARIA Nº 254/2021-CGD/PAD/DIVERSAS 

BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.
O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar 
pela PORTARIA Nº 22/2018-CGD/PAD, com finalidade de apurar 
responsabilidades pela prática de irregularidades em emplacamento e 
transferência de veículo conforme documentos e informações constantes 
nos autos do Processo n° 2018/451179;
coNSidEraNdo a decisão do Excelentíssimo Governador do Estado que 
acolheu as razões expostas no Parecer nº 1105/2020—PGE, determinando 
a nulidade parcial do referido Processo administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo o despacho emitido pela coordenadoria disciplinar e 
acolhido pelo corregedor chefe, que sugeriu o desmembramento do Pad 
nº 2018/451179 em relação à cirETraN de Salinópolis, no que se refere 
à ex-servidora E. P. f., matrícula nº 8000756/5 (PaE nº 2021/1299547);
r E S o l V E:
i – dEclarar a nulidade parcial do Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria Nº 22/2018-cGd/Pad, publicada no, doE nº 
33.714, de 04/10/2018, a partir da oitiva da primeira testemunha;
II – DESIGNAR as servidoras HILMA DE ARAÚJO AMORIM, Auxiliar de Trân-
sito, matrícula nº 57194923/1, liSSaNdra cEcÍlia MarTiNS ErEro, au-
xiliar de Trânsito, matrícula nº 57194914/1 e ALDENIZE ARAÚJO DE LIMA, 
Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57176522/1, para a sob a presidência da 
primeira, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 
o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposições 
contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegu-
rando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN-Pa

PORTARIA Nº 32/2019-DG/CGP
PORTARIA Nº 255/2021-CGD/PAD/DIVERSAS 

BeLÉM, 12 de NoVeMBro de 2021.
O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….

coNSidEraNdo os termos da Portaria n° 1861/2017-dG/cG/dETraN, de 
07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que de-
legou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de Sindi-
cância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar 
pela PORTARIA Nº 22/2018-CGD/PAD, com finalidade de apurar 
responsabilidades pela prática de irregularidades em emplacamento e 
transferência de veículo conforme documentos e informações constantes 
nos autos do Processo n° 2018/451179;
coNSidEraNdo a decisão do Excelentíssimo Governador do Estado que 
acolheu as razões expostas no Parecer nº 1105/2020—PGE, determinando 
a nulidade parcial do referido Processo administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo o despacho emitido pela coordenadoria disciplinar e aco-
lhido pelo corregedor chefe, que sugeriu o desmembramento do Pad nº 
2018/451179 em relação à cirETraN de Vigia, no que se refere à ex-Ge-
rente V. S. f., matrícula nº 5911771/1 (PaE nº 2021/1302357);
r E S o l V E:
i – dEclarar a nulidade parcial do Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela PorTaria Nº 22/2018-cGd/Pad, publicada no, doE nº 
33.714, de 04/10/2018, a partir da oitiva da primeira testemunha;
ii – dESiGNar as servidoras, liSSaNdra cEcÍlia MarTiNS ErEro, au-
xiliar de Trânsito, matrícula nº 57194914/1, HILMA DE ARAÚJO AMORIM, 
Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57194923/1 e ALDENIZE ARAÚJO DE 
LIMA, Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57176522/1, para a sob a presi-
dência da primeira, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
conforme o artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as 
disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, 
assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN-Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP

Protocolo: 733243
PORTARIA Nº 253/2021- SIND./DIVERSOS

BELÉM, 16 DE NOVEMBRO DE 2021
Corregedor Chefe, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.
CONSIDERANDO Os autos da Sindicância Investigativa nº 2020/961717, 
instaurado através da Portaria 11/2021 - cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, PU-
Blicada No doE 34. 697, dE 14 dE SETEMBro dE 2021, para apurar 
possíveis irregularidades nos atos e condutas de servidor deste departa-
mento de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 69/2021 - corrEGEdoria 
GEral, que acolheu o relatório final da comissão Sindicante, pelos fun-
damentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos por ine-
xistência de autoria.
r E S o l V E:
i– acaTar o relatório da comissão Sindicante e o Parecer correicional n° 
69/2021 – corrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo da Sindicancia investigativa nº 
2020/961717, instaurada através da Portaria 11/2021 - cGd/SiNd. iN-
VESTiGaTiVa, PUBlicada No doE 34. 697, dE 14 dE SETEMBro dE 
2021, por inexistência de autoria.
iii– ENcaMiNHar à Secretaria da corregedoria Geral do dETraN/Pa para 
que adote as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MarlENilSoN lUiZ P. MiraNda
corrEGEdor cHEfE, dETraN/Pa
PorTaria Nº 32/2019-dG/cGP

Protocolo: 733325

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
NÚMERO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 69/2021

ModalidadE da liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 11/2021 - dETraN/Pa
fUNdaMENTo lEGal: o contrato obedecerá às disposições da lei federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, lei federal n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, lei Estadual n° 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto Esta-
dual n° 534, de 04 de fevereiro de 2020 da legislação correlata e demais 
exigências previstas neste Edital e seus anexos
ParTES: dEParaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará – dETraN/
Pa, cNPJ/Mf n° 04.822.060/0001-40 e a empresa V o BEGoT EPP, inscrita 
no cNPJ/Mf, sob o nº 20.982.705/0001-69
oBJETo: o seguinte contrato tem como objeto a aquisição de material 
de consumo água mineral sem gás e envasada em garrafão de 20 litros 
com fornecimento em comodato e água mineral sem gás e envasada em 
copo de 200 ml, em caixa com 48 unidades, entrega parcial, conforme 
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condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no 
Termo de referência – anexo i do Edital.
Valor: o valor do presente Termo de contrato é de r$ 245.000,00(duzen-
tos e quarenta e cinco mil reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:

66201 - dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará
função 06 Segurança Pública

Subfunção 122
125

administração Geral
Normatização e fiscalização

Programa 1297
1502

Manutenção de Gestão
Segurança Pública 

Projeto/atividade
8338
8830
8271

operacionalização das ações administrativas
implementação das Unidades do dETraN

Fiscalização de Trânsito
Elemento de 
despesa 33903007 Segurança Pública

fonte de recursos 0261
0661

recursos Próprios
recursos Próprios superávit

ViGÊNcia: 16/11/2021 a 15/11/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 16/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – detran/Pa
republicado por incorreção do doE nº 34.774 de 24 de novembro de 2021.

Protocolo: 733150

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 4211/2021-DAF/CGP, DE 16/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1255690;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Mauro luiz da Silva costa, matrícula nº 57194178/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas eventuais e 
de pronto pagamento durante a realização da operação de fiscalização de 
trânsito que será realizada na circunscrições do municipio de Abaetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 19/11 à 02/12/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4227/2021-DAF/CGP, DE 17/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1291716;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Juliana da Silva Matos, matrícula nº 5946568/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM Mil E QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas 
emergenciais e de pronto pagamento nesta dHcrV.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339039-r$- 500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4228/2021-DAF/CGP, DE 17/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1260291;

rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
João Brasil Monteiro filho, matrícula nº 5833833/6.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergenciais 
e de pronto pagamento decorrente a atividades diárias de fiscalização de 
trânsito no municipio de Marabá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4230/2021-DAF/CGP, DE 17/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1260138;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
oclênio fernandes de lima, matrícula nº 57227329/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.600,00 (UM Mil E SEiScENToS rEaiS) e destinam-se a suprir despesas 
emergenciais e de pronto decorrente as atividades diárias e fiscalização de 
trânsito no municipio de Itaituba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.200,00
3339036-r$- 400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4239/2021-DAF/CGP, DE 17/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1257088;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Willy de Souza Pena, matrícula nº 57198712/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir as despesas even-
tuais e de pronto pagamento durante a realização de operação de fisca-
lização de trânsito que será realizada nas circunscrições do município de 
Barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 26/11 à 18/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 732704

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 4006/2021-DAF/CGP, DE 03/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1157615;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Paragominas – 02/11 à 27/11/2021, a fim de 
realizar retaguarda de processos de habilitação no referido município.
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nome matricula
cláudia lima da cunha 3265978/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4011/2021-DAF/CGP, DE 03/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1242865;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de rondon do Pará/Belém – 11/11 à 16/11/2021, Banach/
Belém – 18/11 à 23/11/2021, Porto de Móz/Belém – 25/11 à 30/11/2021, 
rondon do Pará/Belém – 02/12 à 07/12/2021, São caetano de olivelas/Be-
lém – 09/12 à 14/12/2021, a fim de acompanhar e coordenar o trabalho das 
equipes itinerantes de cNH, nos municipios acima citados.

nome matricula
rodrigo Monteiro leite de Sousa 5946933 /3
cristina Mayara Gomes da Silva 5946719 /1
regina luzia Santos de Souza 5520320 /2

leila lucia matos do vale 2010135 /1
Maria do Socorro Monteiro 57194270 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4029/2021-DAF/CGP, DE 04/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1253401;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias a servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de castanhal – 08/11 à 11/11/2021, Vigia – 12/11 à 15/11/2021, 
igarapé-açú – 16/11 à 19/11/2021, Salinópolis – 20/11 à 23/11/2021, Bra-
gança – 24/11 à 27/11/2021, capanema – 28/11 à 30/11/2021 e Paragomi-
nas – 01/12 à 06/12/2021, a fim de participar na qualidade de integrante da 
comissão do projeto cNH Pai d’égua e das reuniões de alinhamento junto aos 
gerentes da cirETraN’s dos referidos municípios.

nome matricula
anaugusta Berger Garcia Mendonça 5946926/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4030/2021-DAF/CGP, DE 04/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1244082;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Tailândia – 09/11 à 13/11/2021, Mara-
bá – 14/11 à 18/11/2021, Eldorado dos carajás – 19/11 à 23/11/2021, 
Parauapebas – 24/11 à 28/11/2021, canaã dos carajás/Belém – 29/11 à 
04/12/2021, a fim de realizar diligências na área de Segurança Estratégia 
e Gerencial para subsidiar solicitações emanadas a esta coordenadoria.

nome matricula

aristides Pereira furtado 5286239 /1

Elder Sampaio farias 54185008/1

robson Bezerra da Silva 54190855 /2

Bruna danielle Vilhena dias farias 57189266 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4031/2021-DAF/CGP, DE 04/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1190542;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Vigia – 03/11 à 04/11/2021, São Miguel 
do Guamá – 05/11 à 07/11/2021, Bragança – 08/11 à 11/11/2021, Para-

gominas – 12/11 à 14/11/2021, dom Eliseu – 15/11 à 18/11/2021, Xin-
guara – 19/11 à 22/11/2021, Tucumã – 23/11 à 26/11/2021, Ourilândia do 
Norte – 27/11 à 28/11/2021 e São félix do Xingu – 29/11 à 02/12/2021, 
a fim de visitar as CIRETRAN’s para treinamento e orientações técnicas e 
administrativas e dar suporte aos novos gerentes nos referidos municípios.

nome matricula
fábio Júnior Pereira Penha 55589137/1

Glauco Pinto freitas 54190431/2
Josué coentro costa 80845490/1

Mauricio Santos da Silva 57234927/4
Martinho Jorge rodrigues leal 55588481/1
reinaldo dos Santos Barros 3476/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4032/2021-DAF/CGP, DE 04/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1228688;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Itupiranga – 15/11 à 10/12/2021, a fim de mi-
nistrar treinamento do sistema rENaiNf no referido município.

nome matricula
andrea Maria da Silva carvalho 80845546/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4042/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1226066;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove (29) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de Portel/Belém – 22/11 à 03/12/2021, Muaná/Belém – 04/12 
à 21/12, a fim de ministrar os Cursos Especializados para Formação e Atu-
alização Mototaxista.

nome matricula

Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553 /1

Jaime da Silva ramos 3264831 /1
olenilson Santos Gomes 57174115 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4045/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1228985;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Capa-
nema para o município de capitão Poço no período de 08/11 à 03/12/2021, a 
fim de realizar atendimento de habilitação no referido municipio.

nome matricula

antonio Edilson da Silva oliveira 57175537/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4046/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1240218;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Abaetetuba para o município de Igarapé-Miri – 01/11 à 22/11/2021, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operações de fiscalização 
de trânsito em cumprimento a programação da DTO no referido município.
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nome matricula
claudionilso Quaresma lima 5212650/2

Eldima Nunes da Silva 54191707/3
Marco antonio carvalho Quaresma 57202004/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4047/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1240044;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Castanhal para o município de Igarapé-Miri – 01/11 à 22/11/2021, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operações de fiscalização 
de trânsito em cumprimento a programação da DTO no referido município.

nome matricula
carlos arthênio Batista dias 57202225/1

fábio Henrique Magno Monteiro 54191618/2
Hanry José carvalho Moura 57228257/1

lindon Júlio Santiago dos Santos 57202003/1
Mário Sérgio Silva da Silva 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4048/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1236956;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara – 11/11 à 16/11/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
Gilvan Veloso cruz 57213689/2

francisco José da costa Silva 55586658/2
Mauro clovis Gomes da Silva 57227318/1

Marcela alexopulos Santa rosa 57228982/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4049/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1236484;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Santarém – 29/11 à 05/12/2021, Monte alegre – 
06/12 à 07/12/2021, Santárem/Belém – 08/12 à 10/12/2021, a fim de 
realizar uma Pesquisa de avaliação da Percepção dos Serviços de Seguran-
ça Viária, im olhar dos usuários vulneráveis: Pedestre, ciclista, idosos e 
Deficientes Físicos na 12 Regiões de Integração do Estado do Pará.

nome matricula

clístenes de alencar ribeiro 5757932 /4

Mário diego rocha Valente 57195478 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4050/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1244372;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba – 18/11 à 01/12/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículos e ações de fiscalização de trânsito no referido 
município.

nome matricula

Max Sidney Benigno Monteiro 5681898/1

inês Maria Miléo Guerreiro 8080089/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4051/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1244370;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Acará – 18/11 à 01/12/2021, a fim de realizar ações de fiscali-
zação de trânsito e controle de fluxo de veículos no referido município.

nome matricula
raimundo daniel Santos da Silva 57200355/1
Marcela alexopulos Santa rosa 57228982/1

Walmero Jesus costa 57226865/1
izaura Valadares de Souza 57211114/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4052/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1242091;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Parago-
minas para o município de Moju no período de 12 à 22/11/2021, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
Trânsito, em cumprimento a programação ad DTO, no referido municipio.

nome matricula

alexandre dos Santos da Silva 57201985 /1

Edimar Soares Moreira 57201944 /1

Jorgean carlos ferreira frazão 5119570 /5

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4053/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1244379;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de Xinguara – 19/11 à 03/12/2021, a fim de realizar ações de fiscaliza-
ção de trânsito e controle de fluxo de veículos no referido município.

nome matricula
Kleverson oeiras de almeida 57205255/1
ilmar anaisy araújo Borges 57205216/1

Nelson Horacio Salgado rego 57232981/1
Wanderley Pontes ferreira 57211861/2

Britis Helena Valente do carmo 57202136/2
Giselle oliveira Uribe rosado 57213563/2
Sandra Seny china Bastos 57230596/1

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4054/2021-DAF/CGP, DE 05/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1244346;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Salinópolis no período de 18/11 à 03/12/2021, 
a fim de ações de Fiscalização de Trânsito no referido municipio bem como 
desenvolver ações determinadas pela dTo.
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nome matricula

Madson José alves de oliveira 57200235 /1

denise de Souza Matos 57176007 /3

Naum Bastos de Souza Santos 57227682 /1

Nívia Guedes Gorayeb 57195550 /2

david clayton Pantoja da Paz 57226372 /1

Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756 /3

Jammerson ferreira lopes 57227487 /1

inivens Nazaré dos Santos andrade 57198613 /1

Pedro afonso rey Guimarães 57214892 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4056/2021-DAF/CGP, DE 08/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1244307;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 19/11 à 03/12/2021, 
a fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de 
trânsito, bem como desenvolver ações determinadas pela DTO em especial 
para atender ao longo do trecho (Km-0 ao KM-18) da rodovia Br-316, em 
cumprimento ao convênio 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula
augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2

clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3
Breno leonardo araújo Barbosa 55586672 /4

ian carlo dos Santo 57229643 /1
daniel Souza campelo 57190500 /2

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1
Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4057/2021-DAF/CGP, DE 08/11/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/12443685;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 18 à 30/11/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompanhar 
os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos de carga na 
balança localizada no Km 0 da rodovia Pa-155, bem como cumprir crono-
grama de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
raimundo da costa cunha 57198617 /1

Peter Mendes Pereira 57226369 /1
Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618 /1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4058/2021-DAF/CGP, DE 08/11/2021
o diretor administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1244359;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 18/11 à 01/12/2021, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acom-
panhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos de carga 
na balança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da manutenção 
de uma das pontes do complexo da alça viária, bem como cumprir crono-
grama de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1

Sandro da Silva Soares 57194202 /3
Gilson clay Modesto de campos 57212328 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 732703

oUtras MatÉrias

eXtrato de terMo de credeNciaMeNto MÉdico
NÚMEro do TErMo: 65/2021
fUNdaMENTo lEGal: Portaria de credenciamento nº 3067/2021, publica-
da no Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 14/09/2021.
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e cMPT SaNTa iSaBEl do Pará, inscrita no cNPJ 
nº 39.247.653/0001-05.
oBJETo: o presente tem por objeto o credenciamento de Entidade Médica 
e Psicológica na prestação de serviços de realização dos exames de aptidão 
física e mental, de avaliação psicológica, Junta Médica e Junta Especial de 
Trânsito aos candidatos à primeira habilitação, renovação de Carteira Na-
cional de Habilitação – cNH, autorização para conduzir ciclomotores – acc, 
mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores 
permissionários, penalizados e registro de estrangeiro na cidade de Santa 
izabel do ParáPa, conforme Portaria de credenciamento nº 3067/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 314/09/2021.
ViGÊNcia: início: 14/09/2021 Término: 13/09/2023
Valor: o valor mensal estimado é de r$ 77.110,33 (setenta e sete mil, 
cento e dez reais e trinta e três centavos) equivalente a 90% (noventa por 
cento) do valor total das taxas de exames de sanidade física e mental e dos 
exames de avaliação psicológica e perfazendo um valor global estimado 
para 24 (vinte e quatro) meses de r$ 1.850.646,92 (um milhão, oitocentos 
e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centa-
vos); que serão atendidos através da dotação orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 66.201 Departamento de Trânsito do Estado 
do Pará; 06 Segurança Pública; 125 Normatização e fiscalização; 1502 Se-
gurança Pública; 8273 Habilitação de condutores de Veículos; 339039.05 
outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte de recursos 0261 - 
recursos Próprios; 0661 – recursos Próprios – Superávit.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 733283
eXtrato de terMo de credeNciaMeNto MÉdico

NÚMEro do TErMo: 67/2021
fUNdaMENTo lEGal: Portaria de credenciamento nº 1982/2021, publica-
da no Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 12/08/2021.
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ n° 
04.822.060/0001-40 e TraNSiTcliN clÍNica MÉdica E PSicolÓGica lTda 
dE coNcEiÇÃo do araGUaia, inscrita no cNPJ nº 38.345.824/0001-76.
oBJETo: o presente tem por objeto o credenciamento de Entidade Médica e 
Psicológica na prestação de serviços de realização dos exames de aptidão física 
e mental, de avaliação psicológica, Junta Médica e Junta Especial de Trânsito aos 
candidatos à primeira habilitação, renovação de carteira Nacional de Habilitação 
– cNH, autorização para conduzir ciclomotores – acc, mudança e adição de 
categoria, reabilitação de condutores, condutores permissionários, penalizados e 
registro de estrangeiro na cidade de conceição do araguaia/Pa, conforme Porta-
ria de credenciamento nº 1982/2021 de 23 de juho de 2021, publicada no diário 
Oficial do Estado do Paránº 34.668, edição de 12/08/2021.
ViGÊNcia: início: 12/08/2021 Término: 11/08/2023
Valor: o valor mensal estimado é de r$ 68.696,09 (sessenta e oito mil, 
seiscentos e noventa e seis reais e nove centavos), (seq.06), Valor estima-
do (média) 24 meses: r$ 1.648.706,16 (Hum milhão, seiscentos e qua-
renta e oito mil, setecentos e seis reais e dezesseis centavos); que serão 
atendidos através da dotação orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 66.201 Departamento de Trânsito do Estado 
do Pará; 06 Segurança Pública; 125 Normatização e fiscalização; 1502 Se-
gurança Pública; 8273 Habilitação de condutores de Veículos; 339039.05 
outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; fonte de recursos 0261 - 
recursos Próprios; 0661 – recursos Próprios – Superávit.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 733293
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 782/2021 - GAB./SEAP
Belém-Pa, 24 de novembro de 2021.
arTHUr rodriGUES dE MoraES, Secretário de Estado de administração 
Penitenciária do Estado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições 
legais, previstas em lei.
coNSidEraNdo o decreto nº 2.002, de 19 de novembro de 2021, que 
estabelece os procedimentos e as normas a serem adotados pelos órgãos 
e entidades da administração pública estadual direta e indireta, para o 
encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patri-
monial do exercício financeiro de 2021, e dá outras providências correlatas.
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores MarcElo NaZarETH loBaTo – Gerente Pa-
trimônio, Matrícula nº5919509 , JoÃo BoSco fiEl da coSTa NaSciMEN-
To assistente administrativo, Matrícula nº2017911-3 e JoSiaS fiUSa da 
coSTa, auxiliar operacional, Matrícula nº 5898360-1, para em comissão e 
sob a presidência do primeiro, procederem ao inventário de Bens Móveis 
Permanentes desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária do 
Estado do Pará – SEaP/Pa.
ii - dETErMiNar a diretoria de logística, Patrimônio e infraestrutura, que 
tome as devidas providências ao fiel cumprimento do presente ato.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
em exercício.

Protocolo: 732974
PORTARIA Nº783 /2021 - GAB./SEAP
Belém-Pa, 24 de novembro de 2021.
arTHUr rodriGUES dE MoraES, Secretário de Estado de administração 
Penitenciária do Estado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições 
legais, previstas em lei.
coNSidEraNdo o decreto nº 2.002, de 19 de novembro de 2021, que 
estabelece os procedimentos e as normas a serem adotados pelos órgãos 
e entidades da administração pública estadual direta e indireta, para o 
encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patri-
monial do exercício financeiro de 2021, e dá outras providências correlatas.
rESolVE:
i - dESiGNar os (as) servidores (as) cHriSTiaNE TaVarES dUarTE – 
Gerente almoxarifado, Matrícula nº5957640 , KáTia VaNilZa SoUZa da 
SilVa  assistente administrativo, Matrícula nº54188513 e YaSMiNM BiTar 
dE SoUSa, assistente administrativo, Matrícula nº 5929256, para em co-
missão e sob a presidência da primeira, procederem ao inventário de Bens 
Móveis Permanentes desta Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária do Estado do Pará – SEaP/Pa.
ii - dETErMiNar a diretoria de logística, Patrimônio e infraestrutura, que 
tome as devidas providências ao fiel cumprimento do presente ato.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
em exercício.

Protocolo: 732975
PORTARIA N°3172/2021-DGP/SEAP/PA
Belém-Pa, 24 de novembro de 2021.
dESiGNar o servidor aNToNio HElENildo da SilVa, matrícula funcional 
n° 5949755, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação coronel anas-
tácio das Neves - crcaN, no período de 03/11/2021 a 02/12/2021, em 
substituição ao titular EdilSoN doS SaNToS PorTo JUNior, matrícula 
funcional n° 5957697, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 733270

oUtras MatÉrias
.

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
diretoria de GestÃ de Pessoas
Processo seLetiVo siMPLiFicado
resULtado FiNaL da etaPa de aNÁLise docUMeNtaL e 
cUrricULar
EDITAL Nº 003/2021- PSS/SEAP/PA, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 
- coNtrataÇÃo teMPorÁria MULtiProFFisioNaL
EDITAL Nº 004/2021- PSS/SEAP/PA, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 
- coNtrataÇÃo teMPorÁria de aGeNte PeNiteNciÁrio
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício, torna 
publico que está disponível no site do SiProS (www.sipros.pa.gov.br) o 
resultado final da etapa de Análise Documental e Curricular do Processo 
Seletivo Simplificado - SEAP 03/2021 - Multiprofissional e do Processo 
Seletivo Simplificado - SEAP 04/2021 - Agente Penitenciário.
Belém, 24 de novembro de 2021
arTHUr rodriGUES dE MoraES 
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 733401

LiceNÇa Para atiVidade cLassista
PORTARIA Nº 743/2021–GAB/SEAP 
Belém/PA, 23 de NOVEMBRO de 2021.
Servidor: NUBia lETicia Maia BarBoSa; Matrícula: 5950071/1, cargo: 
Policial Penal.
assunto: licença para atividade classista.
Período: 01/12/2021 a 17/02/2024

Protocolo: 733279

secretaria de estado
de cULtUra

.

adMissÃo de serVidor
.

Regularização Funcional
PORTARIA Nº 647 DE 22 de NoVeMBro de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição Estadual, c/co art. 
34, do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e, considerando o 
Processo nº 2019/615131, de 09.12.2019,
coNSidEraNdo, que a regularização funcional atende a solicitação do 
iGEPrEV, no sentido de dar conformidade a regular instrução do processo 
em epígrafe;
coNSidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.
rESolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de Regularização Funcional, a admissão da 
servidora Maria daS NEVES cordEiro diaS, matrícula nº 30929-
1, na condição de diarista, para exercer a função de Servente, a contar 
de 14.08.1978, conforme PORTARIA Nº 255 de  08.08.1978, fls 70, li-
vro 4, de 14.08.1978. através do decreto Governamental de nº 1755 de 
31.07.1981, teve o cargo transformado em efetivo de aGENTE dE Por-
Taria, código GEP-TP-1.102.1, classe “a”, sendo que para efeito de dar 
conformidade ao processo de aposentação, haverá de prevalecer a data 
constante no SiGrH/SEPlad, ou seja, 08.08.1978. 
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 08.08.1978.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, 22 de novembro de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 733302
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: roBErTa NÚBia coElHo da SilVa
cargo: Técnico em Gestão Pública-contador
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 009/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733152
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: fraNciSco rodolfo caSTro rEiS
cargo: Técnico em Gestão cultural-arquiteto
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 006/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733143
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: NaTiEllY EliS SoUSa dE MiraNda
cargo: Técnico em Gestão cultural-arquiteto
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 007/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733144
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: laiS irENE ViGGiaNo SoarES
cargo: Técnico em Gestão cultural-arquiteto
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 005/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733140
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: carloS MaGNo GoMES coElHo
cargo: Técnico em Gestão Pública-contador
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 008/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733146
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Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada 
através do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: EdNo alEX Mafra riBEiro
cargo: assistente administrativo
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 011/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733175
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: PaTrÍcia EPifaNia dE SoUZa
cargo: assistente administrativo
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 012/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733179
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: BrUNa do NaSciMENTo PaNToJa
cargo: Técnico em Gestão de infra-Estrutura-Engenheiro civil
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 010/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733158
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: SaMUEl SaloMÃo GoNÇalVES BaNdEira
cargo: Técnico em Gestão de infra-Estrutura-Engenheiro civil
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 014/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733185
adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
contratação mediante Processo Seletivo Simplificado, autorizada através 
do Processo nº 2021/851416, de 05 de agosto de 2021.
Órgão: Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT
Nome: lÍBia EliSÂNGEla  PEdroSo aZEVEdo
cargo: assistente administrativo
ato: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 013/2021
Vigência: 05.11.2021 a 04.11.2022

Protocolo: 733182

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 656 DE 23.11.2021
Servidor: aNToNio lUciaNo GoMES do roSário
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: Secretário de Gabinete
Objeto: DESIGNADO como fiscal do recebimento do equipamento “pedes-
tal organizador de filas construído em aço inox e pintura cromada”, da 
cotação Eletrônica Nº 043/2021, para atender as demandas desta SEcUlT.

Protocolo: 733012
PORTARIA Nº 660 DE 24.11.2021
Servidor: Edileno augusto de Souza Martins
Matrícula: 57200700-2
cargo: coordenador de infraestrutura-SiMM
Objeto: DESIGNADO como fiscal do Contrato administrativo nº41/2021-
SEcUlT, celebrado entre esta Secretaria de Estado de cultura do Estado do 
Pará e a empresa W. r. dE oliVEira SErViÇoS, iNdÚSTria E coMÉrcio, 
inscrita no cNPJ sob o nº. 16.550.802/0001-05, cujo objeto é a aquisição 
de expositores de metal, para suporte físico do acervo pertencente ao Mu-
seu do Marajó.

Protocolo: 733148

errata
.

terMo de FoMeNto
TERMO DE FOMENTO: 013/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2021/1176851
oBJETo: realização das atividades alusivas ao Mês da consciência Negra 
de 2021.
Valor do rEPaSSE da SEcUlT: r$ 25.001,00 (vinte e cinco mil e um 
reais)
aSSiNaTUra: 12 de novembro de 2021
ViGÊNcia: 12 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 29 da lei federal no 13.019/2014.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Projeto atividade: 8841 fonte de recurso: 0101009555 (recursos ordiná-
rios) Natureza da despesa: 335041-coNTriBUiÇÕES PTrES: 158841 Pi: 
1030008841c aÇÃo: 271399 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8841.
SErVidor rESPoNSáVEl: allan Pinheiro de carvalho
ENTidadE: MalUNGU – coordENaÇÃo daS aSSociaÇÕES dE coMUNi-
dadES rEMaNEScENTES dE QUiloMBoS
cNPJ: 06.968.130/0001-07
ENdErEÇo: avenida Pedro Miranda, 855 - altos, Pedreira, cEP 66.085-
005 - Belém/Pa.
ordENador rESPoNSáVEl: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÕES

Protocolo: 733087

.

.

coNtrato
.

eXtrato - coNtrato adMiNistratiVo
coNtrato
CONTRATO Nº 41
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2021/803135
oBJETo: aquisição de expositores de metal, para suporte físico do acervo 
pertencente ao Museu do Marajó.
Valor GloBal: r$ 251.625,00 (duzentos e cinquenta e um mil e seiscen-
tos e vinte e cinco reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 18/11/2021
ViGÊNcia do coNTraTo: 18/11/2021 a 17/01/2022. 
oriGEM: Pregão Eletrônico 008/2021.
orÇaMENTo: 
Projeto atividade: 7590
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 449052 – EQUiPaMENTo E MaTErial PErMaNENTE
PTrES: 157590
Pi: 1030007590E
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.391.1503-7590
SErVidor rESPoNSáVEl: EdilENo aUGUSTo dE SoUZa MarTiNS, ma-
trícula nº 57200700/2.
coNTraTado: W. r. dE oliVEira SErViÇoS, iNdÚSTria E coMÉrcio 
EPP.
cNPJ n° 16.550.802/0001-05
ENdErEÇo: avenida Joaquim Pereira de Queiroz, 320, bairro canutama, 
cEP 68.795-000, Benevides-Pa.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 732997

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
TERMO ADITIVO: 2
ProcESSo Nº 2021/985823
daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021
JUSTificaTiVa: Prorrogação do Prazo de vigência do contrato, a contar de 
19 de dezembro de 2021 a 18 de dezembro 2022.
ViGÊNcia: 19/12/2021 a 18/12/2022
coNTraTo Nº: 034
EXErcÍcio: 2019
coNTraTado: ElEVadorES HEXEl lTda EPP - cNPJ n.º 10.599.628/0001-
09
ENdErEÇo: rua diogo Móia, nº 868, 2º andar, bairro Umarizal, na cidade 
de Belém/Pa, cEP: 66055-170.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 732837

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 658/21, de 23.11.2021
Processo: 2021/1325708
Servidor: fernando Vilhena Junior
Quantidade de diárias: 02 e 1/2 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 23 a 25.11.2021
Objetivo: a fim de realizar visita técnica ao Museu do Marajó para levanta-
mento da quantidade de postos de serviços terceirizados que serão neces-
sários para manutenção do espaço.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/ Secretário adjunto 
de Estado de cultura

Protocolo: 732700
PORTARIA Nº 661/21, de 24.11.2021
Processo: 2021/1310105
Servidor: raimundo Nonato dos Santos rodrigues
Quantidade de diárias: 03 e 1/2 (três e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 25 a 28.11.2021
Objetivo: A fim de acompanhar a montagem e produção dos concertos 
da amazônia Jazz Band no município de Santarém, nos dias 26 e 27 de 
novembro de 2021.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
de Estado de cultura

Protocolo: 732929
PORTARIA Nº 659/21, de 24.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
cargo: Secretária de Estado de cultura
Matrícula: 5075351-1
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: BElÉM/Pa
destino: cacHoEira do arari/Pa
Período: 24.11.2021
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objetivo: Participar de reunião para tratar sobre o Museu do Marajó, no 
referido município.
ordenador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira/Secretário adjunto 
da Secretaria de Estado de cultura.

Protocolo: 732878
PORTARIA Nº 654/21, de 23.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Thais christina coelho Siqueira
cargo: assessor
Matrícula: 5953350-1
Quantidade de diárias: 02 e 1/2 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 26 a 28/11/2021
objetivo: realizar cobertura midiática e acompanhar a Secretária de Es-
tado de cultura do Pará, na apresentação do Tapajazz e do círio de San-
tarém/Pa.
ordenadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária de Es-
tado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 733280
PORTARIA Nº 653/21, de 23.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: assessor
Matrícula: 5945722-2
Quantidade de diárias: 02 e 1/2 (duas e meia)
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 26 a 28/11/2021
objetivo:  realizar cobertura midiática e acompanhar a Secretária de Es-
tado de cultura do Pará, na apresentação do Tapajazz e do círio de San-
tarém/Pa.
ordenadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária de Es-
tado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 733272
PORTARIA Nº 657/21, de 23.11.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: assessor
Matrícula: 5945722-2
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 24/11/2021
objetivo:  realizar cobertura midiática e acompanhar a Exma. Secretária 
de Estado de cultura em reunião para tratar do Museu do Marajó, no re-
ferido município.
ordenadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária de Es-
tado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 733255

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01620
ProcESSo Nº 2021/1313649
Valor: r$4.000,00 (quatro mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 19/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 24ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado na Portaria 611/2021 de 
10 dE NoVEMBro dE 2021.
coNTraTada: KaTia rEGiNa PErEira do roSario – cPf Nº 
370.441.412-34
ENdErEÇo:  av. Bernardo Sayão, 1133, Jurunas, cEP: 66025-214, BElÉM 
- Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 732741
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01613
ProcESSo Nº 2021/1305317
Valor: r$1.000,00 (um mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 19/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 24ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado na Portaria 611/2021 de 

10 dE NoVEMBro dE 2021.
coNTraTado: arTHUr MarTiNS cEciM – cPf Nº 635.399.342-00
ENdErEÇo:  rUa rodolfo cHErMoNT, 661, PaSSaGEM SÃo JoSÉ, Ma-
raMBaia, cEP:66.615-170 – BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 732765
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01582
ProcESSo Nº 2021/1304050
Valor: r$1.000,00 (um mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 18/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 24ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado na Portaria 611/2021 de 
10 dE NoVEMBro dE 2021.
coNTraTada: anne cristina de Paula Magno – cPf Nº 530.387.202-59
ENdErEÇo: rUa cUrUÇa, 952 TElÉGrafo, cEP: 66.113-250, BElÉM, 
Pará.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 733257
A Comissão designada pela Portaria 377/2021-SECULT, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados em dEZEMBro 
dE 2021, conforme relação abaixo:

Nome linguagem cPf/cNPJ

caroline de Paula Bitencourt

Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

849.606.122-15Mediador(a)

Palestrante/debatedor(a)

Tiago Borges Pedroso do amaral
Espetáculos artísticos com até 3  artistas em cena

985.114.402-91
Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena

Marcelo Wagner ramos rodrigues 
Espetáculos artísticos com até 3  artistas em cena

002.830.082-37
Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena

KlEYdiaNE SoUSa PiNHEiro

Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

028.746.402-47Mediador(a)

Palestrante/debatedor(a)

delcley Pereira Machado
Espetáculos artísticos com até 3  artistas em cena

028.030.597-46
Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena

Jean ferreira da Silva

Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

012.685.102-62Mediador(a)

Palestrante/debatedor(a)

fabrício assunção de Souza

Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina

700.065.382-58Mediador(a)

Palestrante/debatedor(a)

arTHUr ESPÍNdola oriENTE VaScoN-
cEloS

Espetáculos artísticos com até 3  artistas em cena

888.436.962-20
21.597.994/0001-45

Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena

Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em 
cena

lucyan Meireles costa

Espetáculos artísticos com até 3  artistas em cena

782.200.922-20Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena

Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em 
cena

Jurailson de Sousa cerdeira
Banda açaí latino

 

Espetáculos artísticos com até 3  artistas em cena

451.325.852-72
36.937.699/0001-68

Espetáculos artísticos com 4 até  6 artistas em cena

Espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em 
cena

EliaS dE JESUS doS SaNToS PaMPloNa  975.037.112-72

MadSoN NaZarENo do EGiTo BarBoSa  974.993.402-44

Nayara rebelo Barbosa   

MariNETE PErEira da SilVa  650.946.112-91

Belém, 24 de novembro de 2021.
allan Pinheiro de carvalho
antônio luciano Gomes do rosário
Yvens Guerreiro Penna

Protocolo: 733237
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traNsFerir UsUFrUto de FÉrias
PORTARIA Nº 662/21 de 24.11.2021
Servidor: Maria do Socorro Martins dos Santos oliveira
Matrícula: 57190414-1
cargo: assistente administrativo
Período anterior: 13.12.2021 a 11.01.2022, 30 (trinta) dias
Novo período: 24.01.2022 a 22.02.2022, 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 08.10.2020 a 07.10.2021

Protocolo: 733341
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01609
ProcESSo Nº 2021/1039561
Valor: r$1.871,94 (um mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e 
quatro centavos).
daTa da EMiSSÃo: 23/11/2021
OBJETO: Aquisição de 06 (seis) pedestais Organizadores de filas construí-
dos em aço inox e pintura cromada.
oriGEM: coTaÇÃo ElETrÔNica No 043/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: aNToNio lUciaNo GoMES do ro-
Sário - Matrícula: 54185955/ 2.
coNTraTada: P.r.B. QUiNTo MaToS – cNPJ Nº 31.405.857-0001/15
ENdErEÇo: TV. loMaS ValENTiNaS, 450, PEdrEira, cEP: 66.080-321, 
BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 733154
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01583
ProcESSo Nº 2021/1305190
Valor: r$800,00 (oitocentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 18/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 24ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado na Portaria 611/2021 de 
10 dE NoVEMBro dE 2021.
coNTraTado: fraNciSco SoarES cHaGaS NETo – cPf Nº 943.524.292-
87
ENdErEÇo:  rUa oiTo, JUlia SEffEr, 24, aGUaS liNdaS, cEP: 67.020-
460 - aNaNiNdEUa - Pará.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 733189
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE01584
ProcESSo Nº 2021/1304902
Valor: r$4.000,00 (quatro mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 18/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 24ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado na Portaria 611/2021 de 
10 dE NoVEMBro dE 2021.
coNTraTada: aMaNda lETÍcia PaNToJa BarroS– cPf Nº 555.416.312-
20
ENdErEÇo: rUa oBidoS, 317, cidadE VElHa, cEP: 66.020-446, BElÉM, 
Pará.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 733214

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1.240  DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 

33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1272419
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “No PaS-
So do lUNdU” referente à iN 591/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 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: 732685
PORTARIA Nº 1.241  DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1317533
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaTU-
QUES arTiSTicoS” referente à iN 592/2021 - fcP, fiscal Titular, a ser-
vidora rUTH cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula nº: 
54182472/3 cargo: ass. cultural, Setor/local de Trabalho: TWH, e como 
fiscal Substituto o servidor aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, ma-
trícula nº: 5798595 cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: 
dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 732688
PORTARIA Nº  1.242 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1237794
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ENcaNToS 
MUSicaiS” referente à iN 593/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora rUTH 
cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula nº: 54182472/3 
cargo: ass. cultural, Setor/local de Trabalho: TWH, e como fiscal Subs-
tituto o servidor aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
5798595 cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 732691
PORTARIA Nº  1.251 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1210020
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ao SoM 
do SÍria” referente à iN 595/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor PEdro 
HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/6 cargo: coordE-
Nador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto o servidor 
MarcElo 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: 732932
PORTARIA Nº  1.250 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1231813
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE JUNToS 
PEla cUlTUra” referente à iN 594/2021 - fcP, fiscal Titular, a servido-
ra Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor Marcelo dos Santos carmo, matrícula nº: 5888124 cargo: Téc. 
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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: 732927
PORTARIA Nº 1238 DE 23 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 
2021/1213055
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da dl 012/2021 – fcP, 
cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado – aPoio ar-
TÍSTico, que tem como que tem como fiscal Titular, a servidora Wal-
dilENE da SilVa MoNTEiro, matrícula nº 5892278/1, cargo: aUXiliar 
oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: docia e como fiscal Substituto 
o servidor aNdrEi MiralHa PadilHa dUarTE, matrícula nº 54186059, 
cargo: coord. oficiNaS cUlTUraiS, Setor/local de Trabalho: docia
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 733006
PORTARIA Nº 1.252 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1180448
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE diNa-
MiSMo cUlTUral” referente à iN 596/2021 - fcP, fiscal Titular, a servi-
dora rUTH cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula nº: 
54182472/3 cargo: ass. cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como 
fiscal Substituto o servidor MarcElo 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: 733020
PORTARIA Nº 1239 DE 23 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 
2021/1212056
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da dl 013/2021 – fcP, 
cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado – aPoio ar-
TÍSTico, que tem como que tem como fiscal Titular, a servidora Wal-
dilENE da SilVa MoNTEiro, matrícula nº 5892278/1, cargo: aUXiliar 
oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: docia e como fiscal Substituto a 
servidora lUiZa HElENa NEVES riBEiro, matrícula nº 5899768/1, cargo: 
TEcNico EM GESTao cUlTUral, Setor/local de Trabalho: docia
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 733010
PORTARIA Nº 1.254 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1272374
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rESiSTiNdo 
a cUlTUra” referente à iN 597/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor angelo 
Sergio franco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2 cargo: Téc. Gestão 
cultural, 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: 733036
PORTARIA Nº 1.253 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-

dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1231828
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ProPaGaN-
do a cUlTUra ParaENSE” referente à iN 598/2021 - fcP, fiscal Titular, 
a servidora: Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: 
agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Subs-
tituto 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: 733040
PORTARIA Nº 1.257 DE 24 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 
2021/1269398
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TiMBalE 
cUlTUral” referente à iN 601/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora: Maria 
de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1 cargo: agente adminis-
trativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servidor 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: Téc. 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: 733228
PORTARIA Nº 1.258 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1270127
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “riTMo Ma-
raJoara” referente à iN 600/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora Maria 
dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1 cargo: aGENTE ad-
MiNiSTraTiVo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor MarcElo 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: 733208
PORTARIA Nº 1.255 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1209420
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “riTMo Ma-
raJoara” referente à iN 599/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor aNGElo 
SErGio fraNco oliVEira, matrícula nº: 57198595/2 cargo: Téc. Gestão 
cultura, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o servi-
dor MarcElo 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: 733070

.

.

errata
.

ERRATA DO PROTOCOLO DOE: 728411 Publicado no D.O.E. n° 
34.766
Onde se lê: (...) Plano interno: 412.000.8238c (...)
Leia-se: (...) Plano interno: 412.000.8338c (...)
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733334
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.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 012/2021
PaE: 2021/1213055
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado – aPoio arTÍSTico
favorecidos: ESTEr dE SoUZa, inscrita no cPf nº 189.294.862-15
lidia do Socorro loPES dE carValHo, inscrita no cPf nº 004.450.992-
83
Valor individual: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Valor Total: r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
fundamento legal: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, in-
ciso ii da lei federal nº 8.666/93 e considerando o valor da contratação, 
conforme o Parecer Jurídico 709/2021 ProJUr/fcP
disponibilidade orçamentária: Programa de atividade: 8928; Plano in-
terno: 103.000.8928c; fonte de recurso: 0101; Natureza de despesa:  
339036 e 339047; ação: 260176
data de assinatura: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733003
TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 013/2021
PaE: 2021/1212056
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado – aPoio arTÍSTico
favorecidos: iZaBEl SoarES riBEiro, inscrita no cPf nº 748.350.762-49
roSiNETE fErrEira riBEiro, inscrita no cPf nº 246.036.602-78
Valor individual: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Valor Total: r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
fundamento legal: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, in-
ciso ii da lei federal nº 8.666/93 e considerando o valor da contratação, 
conforme o Parecer Jurídico 715/2021 ProJUr/fcP
disponibilidade orçamentária: Programa de atividade: 8928; Plano in-
terno: 103.000.8928c; fonte de recurso: 0101; Natureza de despesa:  
339036 e 339047; ação: 260176
data de assinatura: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733009

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 593/2021
PaE: 2021/ 1237794
objeto: ProJETo “ENcaNToS MUSicaiS” no qual os artistas BaNda for-
rÓ BacaNa, BaNda caBra No forrÓ, BaNda laMaZoN, BaNda THE 
Moro, cHico SallES, adriaNa oliVEr, HUGo SaNToS, MarKiNHo dU-
raN, NEGa lora, rHENaN SaNcHES, GrUPo PEQUENo PriNciPE E a 
lENda da ESPada dE PraTa, GrUPo EXPrESSÕES cUlTUraiS TriBo 
KaWaHiVa, GrUPo TriloGia KidS se apresentarão em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos em 24/11/2021, das 09h às 21h, no Município 
de Belém – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 781/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00473; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 593/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 593/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 732692
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 592/2021
PaE: 2021/ 1317533
objeto: ProJETo “BaTUQUES arTiSTicoS” no qual os artistas BaNda 
forrÓ BacaNa, BaNda caBra No forrÓ, BaNda TroPa do forrÓ, 
cHico SallES, SaMY loUriNHo, adriaNa oliVEr, NEGa lora, HUGo 
SaNToS, TEddY MarKS, JorGiNHo, GEMillY, JorGiNHo GoMEZ, Mar-
cElo aGUiar se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 24/11/2021, das 09h às 21h, no Município de Belém – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 784/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00522; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00

Valor Total: r$ 150.000,00
data: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 592/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 592/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 732690
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 591/2021
PaE: 2021/ 1272419
objeto: ProJETo “No PaSSo do lUNdU” no qual os artistas SaNdro 
SaNdiM, dENNEr ciGaNo, BiNo, cEZar fariaS, JoElSoN PaNToJa, 
MEll PiNHEiro, BaNda BlacKoUT, BaNda NicoBaTES E oS aMado-
rES, GrUPo Trio cHaMoTE, Trio lUZ dE TiETa, MarQUiNHo MElodia 
– se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
25/11/2021, no Município de Belém/Pa, das 09h às 17h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 783/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00524; 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$ 100.000,00
data: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 591/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 591/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 732686
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 596/2021
PaE: 2021/1180448
objeto: ProJETo “liVE diNaMiSMo cUlTUral” no qual os artistas ZE-
ZiNHo doS TEcladoS, allaN diaS, ciNTHYa MEllo, aNdrEY ViaNa, 
oS BroTHErS, forrÓ coMBaTE, EliSEU rodriGUES, MaTHEUS cUNHa, 
dioGo, daNiEl araÚJo E laiS criSTo se apresentarão em formato di-
gital – liVE e gravações de vídeos em 26/11/2021, das 13h às 23h, no 
Município de capitão Poço/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 790/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049252; 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: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 596/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 596/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733019
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 597/2021
PaE: 2021/ 1272374
objeto: ProJETo “rESiSTiNdo a cUlTUra” no qual os artistas BaNda Ba-
TidÃo, BrEGa EPoQUE, ToP 3, PErola NEGra, adriaNa oliVEr, cHico 
SallES, GEMillY, HUGo SaNToS, JorGiNHo GoMES, JoÃo da Hora, 
MarcElo aGUiar, SaMY loUriNHo, HENriQUE E GaBriEl E TrioloGia 
KidS se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
26/11/2021, das 09h às 22h, no Município de ananindeua – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 792/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00523; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 597/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 597/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733041
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 594/2021
PaE: 2021/ 1231813
objeto: ProJETo “liVE JUNToS PEla cUlTUra” no qual os artistas da-
NiEl araÚJo, aNdrEY ViaNa, dioGo, GÊMEoS do forrÓ, MaTHEUS 
cUNHa, farra dE VaQUEiro, laÍS criSTo, THaÍS PorPiNo, rodolfo 
oliVEira, aNTÔNio MarQUES E EliSEU rodriGUES se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 25/11/2021, das 13h às 
23h, no Município de capitão Poço – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 785/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049278; 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: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 594/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 594/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 732931
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 595/2021
PaE: 2021/ 1210020
objeto: ProJETo “ao SoM do SÍria “ no qual os artistas caNTora dHia-
Na liMa, BaNda WariloU, WaNdErlEY aNdradE, BETo fariaS E BaN-
da, Marco MoNTEiro, frUTa QUENTE, cHUcKY, liliaN TUfÃo, coMPa-
NHia folclÓrica ENcaNToS do cUriÓ, coMPaNHia folclÓrica MiS-
TUra rEGioNal, coMPaNHia dE cUlTUra rEGioNal aYraKYra, GrUPo 
dE cUlTUra iaÇa lUTEraNa, GrUPo dE MÚSica rEGioNal aracUÃ, 
GrUPo ParafolclÓrico VaiaNGá, GrUPo Villa KidS se apresentarão 
em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 25/11/2021, das 09h 
às 23h, no Município de ananindeua – Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 786/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00329; 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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-
00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 595/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 595/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 732942
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 598/2021
PaE: 2021/ 1231828
objeto: ProJETo “ProPaGaNdo a cUlTUra ParaENSE” no qual os ar-
tistas aNdrEY ViaNa, EliSEU rodriGUES, dioGo, GÊMEoS do forrÓ, 
MaTHEUS cUNHa, farra dE VaQUEiro, laiS criSTo, rodolfo oliVEi-
ra, daNiEl araÚJo, aNToNio MarcoS E THaÍS PorPiNo se apresenta-
rão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 26/11/2021, das 
13h às 23h, município de Nova Esperança do Piriá/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 789/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049279; 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: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 598/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 598/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733045
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 599/2021
PaE: 2021/1209420
objeto: ProJETo “riTMo MaraJoara” no qual os artistas BaNda SENTa 
PEia, BaNda caMaroTE ViP, BaNda PlaY 7, BaNda fB MaNia, BaNda 
PEGada do aXÉ, BaNda XEiro VErdE, cHUcKY, ViNiciUS HoNoraTo, 
dHiaNa liMa, lENNE BaNdEira, liNda Nil, coral coMBEl, GrUPo Pa-
raNaNiN, cia folclÓrica ENcaNToS do Sol, GrUPo SaBor MaraJo-
ara se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
26/11/2021, das 09h às 23h, 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 788/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00330; 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: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-
00
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 599/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 599/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733069
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 600/2021
PaE: 2021/1270127
objeto: ProJETo “a arTE do Siriá” no qual os artistas cariMBÓ da 
Maria, EVErToN Mc, dHiaNa liMa, WillY liMa, PEGada do aXÉ, NEW 
WaVE, ZoNa rUral, XEiro VErdE, PaUla rUfiNo se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 26/11/2021, das 09h às 
17h, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 793/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00519; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: E S dE a PiNTo ProdUÇÃo E EVENTo, de nome fantasia Ta-
lENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 600/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 600/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733209
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 601/2021
PaE: 2021/1269398
objeto: ProJETo “TiMBalE cUlTUral” no qual os artistas adSoN Para-
NHoS, JarBaS liMa, MicHEllE aMador, BEiJo MolHado, loS BrEGaS, 
aÇaÍ laTiNo, lUcaS E iroN, aNNY loPES, MEGa PoP SHoW, PaNKdÃo 
do forrÓ, BaladaMiX, BEiJo dEla, aÇaÍ PiMENTa, cHiQUiNHo do 
acordEoN E BENiGNa SaMSElSKi E BaNda, forrÓ TUdÃo, TroPa do 
BrEGa se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 26/11/2021, no Município de ananindeua/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 789/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
21dEMG00350; 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: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 601/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 601/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 24/11/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 733224

diÁria
.

PORTARIA COLETIVA Nº 1204 - 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 os processos nº 2021/1303712, 2021/1303765 e 
2021/1303826-SEMEar/fcP, datados de 16/11/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de acompanhar o projeto Fecant CONFORME 
coNViTE aNEXo e reunião com os artistas e fazedores de cultura locais, 
assim como reunião com patrocinadores e contabilistas com a presença de 
um representante da SEfa – Secretaria da fazenda para esclarecer dúvidas 
junto aos Empresário locais, no município de altamira.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária

carMEM BEaTriZ fiScHEr cardoSo 5146968/ 2 aGENTE adMiNiSTraTiVo

18 a 24/11/2021 6,5WalTEr fiGUEirEdo dE SoUSa 5007879/7 aSSESSor ESPEcial i

UlYSSES caBETTE NooBlaTH 5951092/ 4 aSSESSor

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 733210

oUtras MatÉrias
.

ALTERAR na PORTARIA N° 1137 de 09 de novembro de 2021, publi-
cada no doE 34.762 de 11/11/2021, na qual concede diárias ao servidor 
MarcElo doS SaNToS carMo, 5888124/ 1.
Onde se lê: Período: 10 a 15/11/2021, diária: 5,5
Leia-se: Período:  10 a 16/11/2021, diária: 6,5
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 733184

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Órgão: Fundação Carlos Gomes
Ato: Termo de Distrato ao Contrato de nº. 012/2019 de 01.11.2019
Motivo: distratar a pedido.
Término Vínculo: 16.11.2021
Servidor: Temporário – arTHUr dE Sá BiTTENcoUrT MorEira
cargo: Técnico em Gestão de informática
assinatura: 16.11.2021 - autorização: Processo nº. 2021/1288912
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 732885

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

errata
.

PORTARIA N.°737/2021 – SECOM, 27 de outubro de 2021, Publicada 
no doE n° 34.756 de 04 de novembro de 2021.
Onde se lê: período de 03 a 13 de novembro de 2021
Leia-se: período de 03 a 15 de novembro de 2021

Protocolo: 733229

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 810 de 23 Novembro de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1280003/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que por 
motivo de vôos indisponíveis para a data de retorno foi necessário perma-
necer por mais um dia 16/11/2021 no município de itaituba.
NoME: Wagner luiz da Silva Pinheiro júnior
MaTrÍcUla: 5957661
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 809 de 23 Novembro de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1327724/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou para 
o município de Santa Barbara do Pará dia 20 de novembro de 2021, para 
conduzir a equipe que efetuou cobertura jornalística.
NoME: rUaN aUGUSTo BarBoSa ESTEVaM
MaTrÍcUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 808 de 23 Novembro de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1327738/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se des-
locou para o município de Parauapebas nos dias 20 e 21 de novembro de 
2021, para conduzir a equipe que efetuou cobertura jornalística.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
MaTrÍcUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 805 de 22 Novembro de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1322987/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de Santa Bárbara, no dia 20 de novembro de 2021, para con-
duzir equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Maurício Santos Monteiro
MaTrÍcUla: 5957659
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 807 de 22 Novembro de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1323509/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de Santa Barbara do Pará no dia 20 de novembro de 2021, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: BrUNo BEZErra cEciM
MaTrÍcUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício
PORTARIA Nº 806 de 19 Novembro de 2021.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1317517/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 4 ½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de Marabá, Xinguara, redenção e Parauape-
bas no período de 22 a 26 de novembro de 2021, para cobertura de pauta 
jornalista do Governo do Estado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 733254
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FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

TERMO ADITIVO Nº 004/2021
PROCESSO Nº 2020/68256
CONTRATO Nº 080/2019
ADESÃO ATA 058/2019-CM GRANPAL
objeto: o prorrogar o prazo de vigência do contrato original n. º 080/2019 
pelo período de 12 (doze) meses, sendo de 01 de janeiro de 2022 a 01 de 
janeiro de 2023.
data de assinatura: 03/11/2021
Vigência: 01/01/2022 à 01/01/2023
Valor Global: r$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)
fundamento legal: art. 57, ii, da lei federal n. º 8.666/93;
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.33
fonte: 0101006355
Plano interno (Pi): 4200008338c
contratado: crEdicar locadora dE VEÍcUloS lTda
cNPJ: 22.257.109/0001-41
Endereço: rua cristiano Moreira Sales, n° 42 – bairro Estoril, cEP 30.494-
360 Belo
Horizonte,/MG
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 733112

diÁria
.

PORTARIA Nº 388/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 08/2021 – coJor/fUNTEl-
Pa, de 22/11/2021, de solicitação de diárias contidos nos autos do Proces-
so nº 2021/1325591, de 22/11/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr ½ (meia) diária(s) ao servidor dioGo PUGET dE frEiTaS, 
matrícula n.º 57206220/4, ocupante do cargo em comissão de assistente 
ii, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Moju, no pe-
ríodo de 23/11/2021, com o objetivo de realizar reportagem com a equipe 
feminina de HaNdEBol Sub-15 do Município.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 732711

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA N.º 387/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do requerimento apresentado pela dTV em 
23/11/2021, contido no Processo n.º 2021/1075509, de 29/09/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de serviços desta fundação;
r E S o l V E:
i – SUSPENdEr as férias do servidor ricardo KZaN loUrENco, matrícula
n.º 54188020/2, concedida através da PorTaria Nº 328/2021, de 30 de 
setembro de 2021, publicada no doE n.º 34.722, de 04/10/2021, prevista 
para o período de 08 a 27/11/2021, correspondente ao período aquisitivo 
de 05/11/2020 a 04/11/2021, a partir de 23/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 732710

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

PORTARIA N° 89 - 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 
Estado 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 2020/722698.
rESolVE:
art. 1º- designar a servidora JacQUEliNE BETaNia aZEVEdo doS 
rEiS, matrícula nº 57189961-1, Professora – fiscal do convênio e a servi-
dora Maria aSSUNTa colarES rocHa, matrícula nº 5418363-1, Profes-
sora – Suplente de fiscal para acompanhar e fiscalizar o Termo de Coopera-
ção Técnica de nº 019/2021, cujo objeto é a implementação de ação con-
junta da SEdUc/Pa e do MUNicÍPio dE aVEiro, para operacionalização do 
Ensino Médio nas localidades legalmente existentes, no referido município.
art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-
do as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 22  de novembro de  de 2021.
rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 732721
PORTARIA Nº 17/2021– CESAD/SEDUC
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso das suas atri-
buições que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos Art. 32 a 34 da Lei 5810/94-RJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal;
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que consi-
derou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo 
para o qual foram nomeados ̣:

SErVidor daTa dE 
EXErcÍcio MaTrÍcUla UNidadE

adMiNiSTraTiVa carGo coNcEiTo

adNilSoN SilVa BorGES 16/02/2009 57214563-1 1ª UrE SErVENTE EXcElENTE

adriaNa raNZaNi GiMENES 
alMEida 29/08/2008 5593468-1 10ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM

alcidES lUcio riBEiro 
JUNior 27/08/2003 54181360-1 1ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

alZENi da lUZ SENa 
TriNdadE 05/03/2009 5306930-1 1ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

aNa PaUla liMa da SilVa 05/05/2011 5890139-1 1ª UrE ProfESSor claSSE iii EXcElENTE

clEUNicE dE JESUS PaNToJa 
BorGES 24/11/2008 54184748-2 7ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-

cacao claSSE ii BoM

criSTiNa lUcia dE BarroS 
PicaNco 02/02/2004 5880688-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

dEBora BaTiSTa PErEira 17/02/2008 57194531-1 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

dENiSE do Socorro MEN-
dES da SilVa 22/08/2008 54194896-2 USE 8 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

EdENir BENicio dE car-
ValHo 18/12/2007 57194106-1 10ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

EdNEidE SilVa doS rEiS 19/11/2010 57234679-1 1ª UrE SErVENTE EXcElENTE

EliSaNGEla lUZ SaNTaNa 
PiNHEiro 01/12/2003 5771676-2 1ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

EliZaNGEla BarroSo Vila 
NoVa 08/05/2006 55586459-1 5ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

EricK aUGUSTo dE SoUSa 
BarradaS 03/07/2006 54186684-2 5ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

EUciaS SoarES NUNES 20/02/2009 57214596-1 1ª UrE SErVENTE BoM

GEoVaNa alMEida dE 
fiGUEirEdo 16/10/2003 5823269-2 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

GlaUcia fErrEira dE araU-
Jo SErio 25/11/2003 5658284-3 1ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

HEllEN criSTiNa coUTo 
dE MElo 29/12/2008 57210657-1 1ª UrE SErVENTE EXcElENTE

JoSE dE JESUS dE oliVEira 
MilEo 27/05/2005 54190986-1 10ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
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JoSE MilToN da coSTa 
rodriGUES 05/02/2009 57214555-1 1ª UrE SErVENTE EXcElENTE

KaTia cilENE fErrEira 
SoarES 02/08/2011 5892362-1 1ª UrE SErVENTE EXcElENTE

KaTia do Socorro dE 
SoUSa JaNUario 19/02/2010 57224465-1 10ª UrE aSSiSTENTE adMiNiS-

TraTiVo BoM

KaTiUcia GUiMaraES 
cardoSo 01/06/2005 54190987-1 10ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

lENE lUcia rodriGUES 
fariaS 04/08/2014 57217426-3 8ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

liNda do Socorro GoNcal-
VES SiMoES 27/05/2011 5889902-1 USE 1 ESPEcialiSTa EM EdU-

cacao claSSE ii EXcElENTE

lUiS aldriN SaNTarEM 
MarTUraNo 26/11/2008 57208861-1 7ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-

cacao claSSE ii BoM

MaGdiEl PadilHa TriNdadE 22/12/2008 57210737-1 1ª UrE ViGia BoM

Maria dE NaZarE cardoSo 
PENa loPES 30/01/2009 57211643-1 USE 8 aUXiliar oPEracioNal BoM

Maria doMiNGaS fErrEira 
SaraiVa 26/11/2010 5400198-2 1ª UrE SErVENTE BoM

MaricElMa PErEira GaldiNo 19/02/2009 57214550-1 1ª UrE SErVENTE BoM

MaUro lUiZ SoarES dE 
SoUZa 25/08/2009 57220478-1 7ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM

MilENildo da SilVa frEiTaS 27/08/2010 54181853-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

odair JoSE doS SaNToS 
SaNTaNa 09/05/2011 5889962-1 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

olEGario MoNTEiro carrE-
ra JUNior 28/08/2008 57204472-1 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

raiMUNdo coSMo fariaS 
dE BriTo 28/08/2008 678040-2 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

raiMUNdo NoNaTo dE 
PadUa caNcio 18/10/2004 54187373-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

riSETE lEiTE coSTa 05/02/2009 5435200-2 1ª UrE SErVENTE EXcElENTE

riTa dE caSSia VicENTE 
doS aNJoS 11/11/2008 57208255-1 10ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-

cacao claSSE ii BoM

roBSoN lEocadio da SilVa 18/07/2007 54183880-3 10ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM

roNilSoN coSTa SaNToS 10/06/2009 54186785-2 1ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM

roSa Maria da SilVa 
MorEira 17/11/2008 57208165-1 8ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-

cacao claSSE ii EXcElENTE

roSaNa doS PaSSoS corrEa 28/08/2008 57204242-1 3ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

SaroNY doS SaNToS 
GoNcalVES 29/05/2009 57217214-1 USE 1 aUXiliar oPEracioNal EXcElENTE

SilVaNa Maria caBral 
GUErrEiro 17/01/2008 5753287-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

TaNia Mara fErrEira doS 
SaNToS 05/02/2009 57213194-1 USE 9 aSSiSTENTE adMiNiS-

TraTiVo EXcElENTE

THaila cElESTiNo Girard 04/09/2008 54181341-2 USE 13 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

ValEria BarroS caMPoS 18/10/2004 5778077-2 7ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM

ViViaNE caSTro da lUZ 28/08/2009 57220480-1 1ª UrE ProfESSor claSSE iii EXcElENTE

ViViaNE do Socorro cHa-
GaS SaNToS 26/12/2008 57209801-1 8ª UrE MErENdEira EXcElENTE

ZENilToN alBUQUErQUE lira 09/09/2008 5815185-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 23 dE NoVEMBro dE 
2021.
Norberto ferreira cardoso Junior
Secretário adjunto de Gestão de Pessoas em Exercício

Protocolo: 732746

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Ato: CONTRATO Nº 527/2021-CUMARU DO NORTE
Nome: EWErToN fErrEira diaS
cargo: ProfESSor
Vigência: 25/11/2021 a 24/11/2022
dotação orçamentária: Processo no 643170/2020, autorizado
em 15/02/2021.

Protocolo: 733125

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Ato: PORTARIA Nº 186/2021-CPSP
Término de vínculo: 21/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JoSE faBricio da coSTa oliVEira
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 187/2021-CPSP
Término de vínculo: 10/03/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNToNio EMilSoN NoGUEira dioGENES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 188/2021-CPSP
Término de vínculo: 07/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: KErlEi criSTiNa oliVEira caSTilHo MElo
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 189/2021-CPSP
Término de vínculo: 02/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: flaVia do Socorro coSTa dE alMEida
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 190/2021-CPSP
Término de vínculo: 18/11/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: Maria da coNcEicao MorEira da cUNHa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 191/2021-CPSP
Término de vínculo: 04/05/2021
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: EdSoN SaNToS dE oliVEira
cargo: Merendeira
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 192/2021-CPSP
Término de vínculo: 08/11/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: claUdioNor PaiXao daS MErcES
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 193/2021-CPSP
Término de vínculo: 06/10/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: ElENicE alMEida da SilVa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 194/2021-CPSP
Término de vínculo: 20/09/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: NiSa rUaNE rEiNaldo dE fariaS NaSciMENTo
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 195/2021-cPsP
Término de vínculo: 01/02/2020
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: EllEN MiQUESia BElEM rEiS
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício
Ato: PORTARIA Nº 196/2021-CPSP
Término de vínculo: 12/11/2021
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aNdrE doS SaNToS fErrEira ValENTE
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, em exercício

Protocolo: 733223
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.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: adoNiaS da cUNHa BaHia
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 11/09/21 a 09/12/21
MaTricUla: 6037704/3  carGo: Prof
loTacao: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MEdico: 80255
NoME: adoNiaS da cUNHa BaHia
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 11/09/21 a 09/12/21
MaTricUla: 6037704/2  carGo: Prof
loTacao: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MEdico: 80255
NoME: adrilENE dE frEiTaS oliVEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 13/09/21 a 11/12/21
MaTricUla: 5771110/2  carGo: Prof
loTacao: UT aSTErio caMPoS/BElEM
laUdo MEdico: 80515
NoME: alEX doS SaNToS oliVEira
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 22/09/21 a 20/11/21
MaTricUla: 6045511/2  carGo: Prof
loTacao: EE dalcidio JUraNdir/PoNTa dE PEdraS
laUdo MEdico: 80589
NoME: aNdrEa lUcia rEiS GoMES
coNcESSao: 10 diaS
PEriodo: 25/09/21 a 04/10/21
MaTricUla: 57202800/1  carGo: Prof
loTacao: EE aUGUSTo oliMPio/BElEM
laUdo MEdico: 80268
NoME: aNToNia roSa dE MEScoUTo oliVEira
coNcESSao: 47 diaS
PEriodo: 12/08/21 a 27/09/21
MaTricUla: 57213709/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: EE Maria TaVarES/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 80593
NoME: aNToNio JoEl liMa da SilVa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/08/21 a 11/11/21
MaTricUla: 6403024/1  carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio BraSil/ToME acU
laUdo MEdico: 79853
NoME: arlENE do Socorro da coSTa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 09/09/21 a 07/12/21
MaTricUla: 5442265/2  carGo: Prof
loTacao: EE oliVEira BriTo/caPaNEMa
laUdo MEdico: 80198
NoME: clEa MENdES SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 24/09/21 a 22/11/21
MaTricUla: 54188111/1  carGo: Prof
loTacao: EE aNiBal dUarTE/BElEM
laUdo MEdico: 80596
NoME: criSTiNa BEZErra MarTiNS
coNcESSao: 45 diaS
PErÍodo: 01/09/21 a 15/10/21
MaTrÍcUla: 5814286/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE acY PErEira/BElEM
laUdo MÉdico: 80282
NoME: carloS alBErTo fariaS do NaSciMENTo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 13/09/21 a 11/11/21
MaTrÍcUla: 8061599/1  carGo: aSSiST adM
loTaÇÃo: EE PiETro GEroSa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 80633
NoME: EliZENi doS SaNToS coSTa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 01/10/21 a 29/11/21
MaTrÍcUla: 57188682/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE iSaUra BaHia/MocaJUBa
laUdo MÉdico: 80631
NoME: JacQUEliNE fErrEira SaMPaio
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 04/08/21 a 02/10/21
MaTrÍcUla: 57175146/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MarTa da coNcEicao/icoaraci
laUdo MÉdico: 80638
NoME: rafaEl liNo corrEa fErrEira
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 23/08/21 a 21/10/21
MaTrÍcUla: 57193561/2  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE coNEGo calado/iGaraPE acU
laUdo MÉdico: 80634
NoME: ErY MarTiNS da PaiXao
coNcESSÃo: 120 diaS

PErÍodo: 02/09/21 a 30/12/21
MaTrÍcUla: 451142/1  carGo: aG PorTaria
loTaÇÃo: EE BENTo XV/BElEM
laUdo MÉdico: 80766
NoME: SiNETE SilVa liMa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 06/09/21 a 04/12/21
MaTrÍcUla: 5891998/1  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GUilHErME GaBriEl/ParaGoMiNaS
laUdo MÉdico: 205875a/1

Protocolo: 732832
ProrroGaÇÃo de Lic saÚde
NoME: alicE dE fáTiMa MiraNda diaS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 12/09/21 a 10/11/21
MaTricUla: 57202619/1  carGo: Prof
loTacao: EE JoSE VEriSSiMo/BElEM
laUdo MEdico: 80457
NoME: aNa clara liMa doS SaNToS
coNcESSao: 50 diaS
PEriodo: 12/09/21 a 31/10/21
MaTricUla: 57203748/1 carGo: Prof
loTacao: EE JoÃo SaNToS/caPaNEMa
laUdo MEdico: 80190
NoME: aNdrEZa do roSario doS SaNToS PErEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 04/09/21 a 02/12/21
MaTricUla: 5947927/1  carGo: Prof
loTacao: EE aGoSTiNHo MoNTEiro/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 79786
NoME: aNGEla aZEVEdo coSTa
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 29/07/21 a 25/11/21
MaTricUla: 468274/1 carGo: aG PorTaria
loTacao: dEPTo iNSP doc EScolar/BElEM
laUdo MEdico: 80250
NoME: aNToNia iVaNildE roSa dE SoUZa SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 19/09/21 a 17/11/21
MaTricUla: 6033105/2 carGo: Prof
loTacao: EE Nair rodriGUES ZalUTH/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 79845
NoME: aNToNio BarrETo dE alMEida JUNior
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 19/08/21 a 17/10/21
MaTricUla: 57174773/1 carGo: Prof
loTacao: dirEToria dE ENSiNo/BElEM
laUdo MEdico: 80386
NoME: aUGUSTo rENaTo GoNcalVES ESPiriTo SaNTo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 01/10/21 a 29/12/21
MaTricUla: 5557615/2  carGo: Prof
loTacao: EE EdValdo JESUS/icoaraci
laUdo MEdico: 80453
NoME: ciaNE Maria riBEiro PErEira
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 03/10/21 a 01/11/21
MaTricUla: 57175744/1 carGo: Prof
loTacao: EE dE PaTaliNo/BraGaNca
laUdo MEdico: 80628
NoME: SilVaNa Maria da SilVa liMa
coNcESSao: 172 diaS
PEriodo: 01/10/20 a 21/03/21
MaTricUla: 57213777/1 carGo: aSSiST adM
loTacao: EE Mª NaZarE EliaS/BoNiTo
laUdo MEdico: 80119
NoME: JacKEBETH dE oliVEira frEirE
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 02/10/21 a 30/11/21
MaTricUla: 57188381/2 carGo: Prof
loTacao: EE TErEZiNHa SiQUEira/caP Poco
laUdo MEdico: 80770
NoME: coNcEicao NaZarENa alVES laMEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 03/10/21 a 31/12/21
MaTricUla: 5891849/1  carGo: aSSiST adM
loTacao: EE YolaNda PEralTa/icoaraci
laUdo MEdico: 80769
NoME: EriKa PiMENTEl da SilVa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/08/21 a 11/11/21
MaTricUla: 57232105/1  carGo: Prof
loTacao: EE PaNoraMa XXi/BElEM
laUdo MEdico: 80775
NoME: rallid lUZ aMaral
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 05/10/21 a 02/01/22
MaTricUla: 5900007/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE Mª EliZETE NUNES/BrEVES
laUdo MEdico: 80771
NoME: rENildES da coNcEicao da SilVa PiNHEiro
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coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 02/10/21 a 30/12/21
MaTricUla: 5710987/2  carGo: Prof
loTacao: EE Gal GUrJao/BElEM
laUdo MEdico: 80772

Protocolo: 732856

.

.

errata
.

ERRATA A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2021
Publicado no Diário Oficial n° 34.774 do dia 24 de novembro de 2021
Onde se lê: SEGUNdo Termo aditivo ao contrato nº 021/2021
Leia-se: TErcEiro Termo aditivo ao contrato nº 021/2021
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-S E cUMPra-SE
Belém, 24 de novembro de 2021.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 733134

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 6
Contrato: 171/2018
objeto do contrato: construção de uma escola com 12 salas de aula, loca-
lizada no município de Santa Maria das Barreiras/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quinta – da Vigência do con-
trato original.
concorrência Pública nº 015/2017-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: coS construtora ltda., com cNPJ/Mf. Nº 10.673.296/0001-
65, com sede na av rio Maria, nº 1827, Prox. laticínio, cEP.: 68.530-000, 
centro, rio Maria/Pa.
data de assinatura: 19/11/2021
Vigência: 21/11/2021 a 19/07/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 725089
Termo Aditivo: 15
Contrato: 022/2010
objeto do contrato: locação de imóvel para o funcionamento da EEEfErc. 
São francisco de assis, Tapanã/Belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Segunda – do Prazo locatício e a 
cláusula Terceira – do Valor, alterando o valor mensal para r$ 6.475,14 
(seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) justi-
ficado pelo reajuste do IPCA, e prorrogando a vigência do contrato original 
por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: 025/2010-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 - Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– 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.
locadora: Maria José Simões, inscrita no cPf: 010.999.062-53, residente e 
domiciliada na av. almirante Tamandaré, 5 rua do Tapanã, 2084, Tapanã, 
Belém/Pa
data de assinatura: 23/11/2021
Vigência: 10/12/2021 a 09/12/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 732847
Termo Aditivo: 2
Contrato: 122/2019
objeto do contrato: aquisição de serviços especializados no fornecimento 
de solução em serviços de preservação e acesso a documentos.
Objeto do Aditivo: Alterar da Cláusula Quinta – Da Vigência e da Eficácia, 
prorrogando o contrato original por mais 12 (doze) meses.
dotação orçamentária:
fontes: 0102 - Produto: 364 – função Programática: 16101.12.126.1508 
– Projeto atividade: 8238 – Natureza de despesa: 3390.39
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné , Belém/Pa.
contratada: M.i. Montreal informática S.a., cNPJ. Nº 42.563.692/0011-
06, com sede na Tv alferes costa, nº 2859, 3º andar, cEP: 66.087-660, 
Marco, Belém/Pa.
data de assinatura: 23/11/2021
Vigência: 02/12/2021 a 01/12/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 732979

Termo Aditivo: 4
Contrato: 089/2019
objeto do contrato: construção de escola com 12 salas no município de 
Quatipuru/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quarta - da vigência do con-
trato original.
concorrência Pública: 002/2018-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n; cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, com cNPJ/Mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Ed. Torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 23/11/2021
Vigência: 29/12/2021 a 28/04/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 733013
Termo Aditivo: 3
Contrato: 319/2018
objeto do contrato: Serviços de transporte escolar terrestre, para o trans-
porte alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de Pa-
ragominas/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima - da vigência, prorrogando a 
vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, mantendo-se o 
preço originalmente contratado.
Pregão Eletrônico nº 060/2018-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006355. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.785.1509. Projeto/atividade: 6413. Natureza da despesa: 
3390.33.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: cooperativa de Transporte rodoviário do Produtor rural do 
Estado do Pará, com cNPJ nº 13.030.999/0001-63, com sede na av. con-
selheiro furtado, nº 3439, cEP: 66.073-160, Belém/Pa.
data de assinatura: 23/11/2021
Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 733026
Termo Aditivo: 1
Contrato: 085/2021
objeto do contrato: aquisição de gêneros alimentícios (ovos), para aten-
der as demandas da Secretaria de Estado de Educação
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Terceira – Preço, com o acrés-
cimo financeiro no valor de R$ 9.594,00 (nove mil, quinhentos e noventa e 
quatro reais), correspondente a 25% do valor do contrato original
Pregão SrP nº 7/2021 MB/ciMB
ata de registro de Preços nº 030/2021
dotação orçamentária:
fonte: 0301 Produto: 2227 funcional Programática: 16101.12 306.1509 
Projeto/atividade: 8477 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Bianca l Goes Epp, com cNPJ/Mf nº 08.302.437/0001-91, 
sediada na Tv Veiga cabral, nº 107, cEP: 66.023-630, cidade Velha, Be-
lém/Pa
data de assinatura: 23/11/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 733073
Termo Aditivo: 1
Contrato: 088/2021
objeto do contrato: aquisição de gêneros alimentícios (ovos), para aten-
der as demandas da Secretaria de Estado de Educação
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Terceira – Preço, com o acrés-
cimo financeiro no valor de R$ 1.653,90 (um mil, seiscentos e cinquenta e 
três reais e noventa centavos), correspondente a 25% do valor do contrato 
original.
Pregão SrP nº 13/2020 Md/EXB/c8ºrM
dotação orçamentária:
fonte: 0301 Produto: 2227 funcional Programática: 16101.12 306.1509 
Projeto/atividade: 8477 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Bianca l Goes Epp, com cNPJ/Mf nº 08.302.437/0001-91, 
sediada na Tv Veiga cabral, nº 107, cEP: 66.023-630, cidade Velha, Be-
lém/Pa
data de assinatura: 23/11/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 733081



diário oficial Nº 34.775  79  Quinta-feira, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Termo Aditivo: 1
Contrato: 092/2021
objeto do contrato: aquisição de gêneros alimentícios (ovos), para aten-
der as demandas da Secretaria de Estado de Educação
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula Terceira – Preço, com o acrés-
cimo financeiro no valor de R$ 12.027,60 (doze mil, vinte e sete reais e 
sessenta centavos), correspondente a 25% do valor do contrato original
Pregão SrP nº 7/2021 MB/ciMB
ata de registro de Preços nº 030/2021
dotação orçamentária:
fonte: 0301 Produto: 2227 funcional Programática: 16101.12 306.1509 
Projeto/atividade: 8477 Natureza de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Bianca l Goes Epp, com cNPJ/Mf nº 08.302.437/0001-91, 
sediada na Tv Veiga cabral, nº 107, cEP: 66.023-630, cidade Velha, Be-
lém/Pa
data de assinatura: 23/11/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 733077

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 94941/2021
Dispensa de Licitação: 035/2021-NLIC/SEDUC
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a a.a.W. SErViÇoS 
lTda.
objeto: a locação de imóvel situado na rua antônio fulgêncio da Silva, 
n° 2532, cEP 68800-000, aeroporto, Breves/Pa, para funcionamento da 
EEEM. Maria EliZETE foNa NUNES.
Valor Mensal: r$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)
Valor anual: r$223.200,00 (duzentos e vinte e três mil e duzentos reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 22/11/2021
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
Dispensa de Licitação: 035/2021-NLIC/SEDUC
Dispensa de Licitação: 035/2021
raTifico  a  diSPENSa  dE  liciTaÇÃo, com  base  na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica    nº 1750/2021 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 26 
da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 22/11/2021
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 732713

.

.

diÁria
.

PORTARIA DE DIARIAS No. 50369/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches padrão SEdUc em diversos municípios de cametá, cachoeira 
do Piriá, Tracuateua, São João de Pirabas e augusto correa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM caMETa 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
caMETa cacHoEira do Piria 08/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 1
cacHoEira do Piria TracUaTEUa 09/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 1
TracUaTEUa Sao Joao dE PiraBaS 10/11/2021 - 11/11/2021 Nº diá-
rias: 1
Sao Joao dE PiraBaS aUGUSTo corrEa 11/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 1
aUGUSTo corrEa BElEM 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaQUiM aNToNio MoNTEiro NETo
cPf: 18622828204 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733008
PORTARIA DE DIARIAS No. 50542/2021
oBJETiVo: iNSTrUir a SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria iNSTaUrada Na 
PorTaria Nº 67/2021- GaB/SiNd, Para aPUrar dENÚNciaS NoS aUToS 
do PaE: 2020/950686. MUNicÍPio: SaNTErÉM MEMoraNdo Nº 14/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EVENNY oliVEira daS MErcES 
MaTrÍcUla: 5894204
cPf: 94839662215
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733001

PORTARIA DE DIARIAS No. 50370/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches padrão SEdUc em diversos municípios de cametá, cachoeira 
do Piriá, Tracuateua, São João de Pirabas e augusto correa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM caMETa 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
caMETa cacHoEira do Piria 08/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 1
cacHoEira do Piria TracUaTEUa 09/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 1
TracUaTEUa Sao Joao dE PiraBaS 10/11/2021 - 11/11/2021 Nº diá-
rias: 1
Sao Joao dE PiraBaS aUGUSTo corrEa 11/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 1
aUGUSTo corrEa BElEM 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alaN PiNTo MoraES
cPf: 98303570234 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733002
PORTARIA DE DIARIAS No. 50659/2021
oBJETiVo: rEaliZar a coBErTUra foToGráfica E JorNalÍSTica NoS 
JoGoS ParalÍMPicoS Na cidadE dE SÃo PaUlo/SP. PErÍodo: 21/11 À 
27/11/2021. MEMoraNdo Nº 11/2021- aScoM. 
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: EliSEU TaVarES diaS 
MaTrÍcUla: 760854
cPf: 25136330244
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 732999
PORTARIA DE DIARIAS No. 50613/2021
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: Maria da coNcEicao da coSTa fElGUEiraS 
MaTrÍcUla: 600601
cPf: 13109499215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 732996
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: 732992
PORTARIA DE DIARIAS No. 50404/2021
oBJETiVo: realização, distribuição e arrumação de carteiras e mesas nas 
salas de aula, montagem das estantes, organização dos espaços pedagógi-
cos (sala de vídeo, biblioteca, refeitório, sala de aEE, sala de informática, 
sala multidisciplinar, entre outros) para a inauguração da ETEPa de Breves, 
no Município de Breves/Pa, que ocorrerá no dia 19. 11. 2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 15/11/2021 - 15/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 15/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 5.5
NoME: SolaNGE Maria oliVEira diaS 
MaTrÍcUla: 5858283
cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733273
PORTARIA DE DIARIAS No. 50166/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 10/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 2
Garrafao do NorTE / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: cloViS BaSToS dE liMa 
MaTrÍcUla: 756822
cPf: 15935787253
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733281
PORTARIA DE DIARIAS No. 50408/2021
oBJETiVo: atuar na inauguração da ETEPa de Breves (Município de Bre-
ves/PA) , bem como na verificação das instalações elétricas, instalação de 
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bebedouros, movimentação e distribuição de materiais permanentes nas 
salas de aula, montagem de estantes, entre outros, para a inauguração no 
dia 19/11/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 15/11/2021 - 15/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 15/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 4.5
NoME: alMir JoSE dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5128706
cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733299
PORTARIA DE DIARIAS No. 50405/2021
oBJETiVo: realização, distribuição e arrumação de carteiras e mesas nas 
salas de aula, montagem das estantes, organização dos espaços pedagógi-
cos (sala de vídeo, biblioteca, refeitório, sala de aEE, sala de informática, 
sala multidisciplinar, entre outros) para a inauguração da ETEPa de Breves, 
no Município de Breves/Pa, que ocorrerá no dia 19. 11. 2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 15/11/2021 - 15/11/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / BElEM / 15/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 5.5
NoME: SilVia HElENa BENTES dE alMEida 
MaTrÍcUla: 759929
cPf: 23562811268
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733295
PORTARIA DE DIARIAS No. 50165/2021
oBJETiVo: Entrega de materiais permanente (conjunto professor, cadeira 
universitária, conjunto aluno, nobreak, computador completo e kit cozi-
nha) na EE Pacifico L Costa (Garrafão do Norte) . 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 10/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 2
Garrafao do NorTE / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira 
MaTrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733296
PORTARIA DE DIARIAS No. 50477/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar a entrega dos projetos execu-
tivos de reforma das escolas Nelson Prazeres e irmã dulce, no Município 
de canã dos carajás. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 10/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 2
caNaa doS caraJaS / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MEliSSa MarTiNEZ frEdErico 
MaTrÍcUla: 55589243
cPf: 51690985291
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733290
PORTARIA DE DIARIAS No. 50167/2021
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 / 10/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 2
Garrafao do NorTE / BElEM / 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf 
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733286
PORTARIA DE DIARIAS No. 50460/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para dESfaZiMENTo E iNVENTário 
daS UNidadES dE ENSiNo rEaliZar ToMBaMENTo dE MaTEriaiS rEfE-
rENTE aP ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE/2019/2020) 
aTUaliZaÇÃo daS SENHaS 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: Mario aldENor oliVEira BarroSo 
MaTrÍcUla: 448460
cPf: 26865920287

carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733329
PORTARIA DE DIARIAS No. 50420/2021
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: MaNoEl SErrao 
MaTrÍcUla: 662224
cPf: 10479783268
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733319
PORTARIA DE DIARIAS No. 50409/2021
oBJETiVo: rEaliZar a coBErTUra JorNalÍSTica E foToGráfica No 
aUlÃo do ProGraMa “”ENEM Pará iTiNEraNTE”. MEMo. Nº f11/2021- 
aScoM. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 11/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / SaNTarEM / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior 
MaTrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:aSSESSor coM.Social / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733306
PORTARIA DE DIARIAS No. 50492/2021
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: darlEi PiNHEiro dE frEiTaS
cPf: 00313794278 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733314
PORTARIA DE DIARIAS No. 50308/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana, EEEM acy de Jesus de barros, EEEM Plinio Pinheiro, localiza-
da no Município de Marabá. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 10/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 10/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior 
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:ENG. ciVil / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733311
PORTARIA DE DIARIAS No. 50589/2021
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar instalação de computadores 
na sala de informática, visando a inauguração da ETEPa de Breves, locali-
zada no Município de Breves/Pa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BrEVES 14/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 6
BrEVES BElEM 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lENNo NUNES dE carValHo
cPf: 72885238291 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733362
PORTARIA DE DIARIAS No. 50554/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras na EEEM deputado américo Pereira lima 
(Juruti). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 16/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / JUrUTi / 16/11/2021 - 18/11/2021 Nº diárias: 2
JUrUTi / SaNTarEM / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior 
MaTrÍcUla: 57211250
cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo:ENG. ciVil / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733335
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PORTARIA DE DIARIAS No. 50623/2021
oBJETiVo: iNSTrUir o ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar iNS-
TaUrado Na PorTaria Nº 170/2019. PErÍodo: 17/11 À 19/11/2021. 
MUNicÍPio: aBaETETUBa. MEMo. 1710/2021. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 17/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGiNa SarMaNHo SiQUEira 
MaTrÍcUla: 301973
cPf: 10913319287
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733344
PORTARIA DE DIARIAS No. 50657/2021
oBJETiVo: Visita na EEEM Monsenhor augusto dias Brito, localizada no 
Município de floresta do araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / florESTa do araGUaia / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
florESTa do araGUaia / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa 
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733348
PORTARIA DE DIARIAS No. 50633/2021
OBJETIVO: Viagem com objetivo de fiscalizar os serviços de limpeza e ma-
nutenção visando a inauguração das Escolas Tancredo Neves e Monsenhor 
augusto dias Brito, localizadas em curionópolis e floresta do araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 15/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / florESTa do araGUaia / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº 
diárias: 1
florESTa do araGUaia / cUrioNoPoliS / 17/11/2021 - 18/11/2021 
Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / ParaUaPEBaS / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 19/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: SaliM do NaSciMENTo HaBEr 
MaTrÍcUla: 6403786
cPf: 29728533268
carGo/fUNÇÃo:GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733354
PORTARIA DE DIARIAS No. 50640/2021
oBJETiVo: realizar visita técnica e organização na biblioteca da EEEfM 
Monsenhor augusto dias de Brito no município de floresta do araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / florESTa do araGUaia / 16/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 4
florESTa do araGUaia / BElEM / 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: alBa lUcia corrEa coSTa 
MaTrÍcUla: 54193796
cPf: 39448363249
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733352
PORTARIA DE DIARIAS No. 50634/2021
OBJETIVO: Conduzir os servidores da GSG para realizar fiscalização dos 
serviços de limpeza e manutenção visando a inauguração das Escolas Tan-
credo Neves e Monsenhor augusto dias Brito, localizadas em curionópolis 
e floresta do araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 15/11/2021 - 16/11/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / florESTa do araGUaia / 16/11/2021 - 17/11/2021 Nº 
diárias: 1
florESTa do araGUaia / cUrioNoPoliS / 17/11/2021 - 18/11/2021 
Nº diárias: 1
cUrioNoPoliS / ParaUaPEBaS / 18/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 1
ParaUaPEBaS / BElEM / 19/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS 
MaTrÍcUla: 752479
cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733356
PORTARIA DE DIARIAS No. 50639/2021
oBJETiVo: realizar visita técnica e organização na biblioteca da EEEfM 
Monsenhor augusto dias de Brito no município de floresta do araguaia. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / florESTa do araGUaia / 16/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 4
florESTa do araGUaia / BElEM / 20/11/2021 - 20/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: WElSoN roBErTo araUJo liBorio 
MaTrÍcUla: 57212166
cPf: 79204341220

carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733358
PORTARIA DE DIARIAS No. 50566/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica dos serviços de construção na ETPP Novo Pro-
gresso. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 22/11/2021 - 22/11/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / NoVo ProGrESSo / 22/11/2021 - 23/11/2021 Nº diárias: 1
NoVo ProGrESSo / SaNTarEM / 23/11/2021 - 25/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 25/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: flaVio ValBErTo BarrioNUEVo rodriGUES 
MaTrÍcUla: 5960969
cPf: 02295325277
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733135
PORTARIA DE DIARIAS No. 50578/2021
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: alaN PiNTo MoraES
cPf: 98303570234 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733132
PORTARIA DE DIARIAS No. 46758/2020
oBJETiVo: ViSToria Para TÉrMiNo do ProJETo Para liciTaÇÃo da 
EEEfM Prof. iSaUra Baia (MocaJUBa). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 25/08/2020 - 25/08/2020 Nº diárias: 0
MocaJUBa / BElEM / 25/08/2020 - 25/08/2020 Nº diárias: 0.5
NoME: GiZElY criSTiNE ModESTo GUiMaraES 
MaTrÍcUla: 57225318
cPf: 63586991215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733129
PORTARIA DE DIARIAS No. 50371/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica para aprovação dos terrenos para construção 
de creches padrão SEdUc em diversos municípios de cametá, cachoeira 
do Piriá, Tracuateua, São João de Pirabas e augusto correa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM caMETa 08/11/2021 - 08/11/2021 Nº diárias: 0
caMETa cacHoEira do Piria 08/11/2021 - 09/11/2021 Nº diárias: 1
cacHoEira do Piria TracUaTEUa 09/11/2021 - 10/11/2021 Nº diárias: 1
TracUaTEUa Sao Joao dE PiraBaS 10/11/2021 - 11/11/2021 Nº diá-
rias: 1
Sao Joao dE PiraBaS aUGUSTo corrEa 11/11/2021 - 12/11/2021 Nº 
diárias: 1
aUGUSTo corrEa BElEM 12/11/2021 - 12/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: adiMar PErEira MENEZES JUNior
cPf: 22926550200 
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733123
PORTARIA DE DIARIAS No. 50521/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 13/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio aNToNio BarBoSa liSBoa 
MaTrÍcUla: 57173666
cPf: 65890620215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733183
PORTARIA DE DIARIAS No. 50526/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EdiValdo PErEira caldaS 
MaTrÍcUla: 57217585
cPf: 68580940249
carGo/fUNÇÃo:
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ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733190
PORTARIA DE DIARIAS No. 50522/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 13/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioMar PaTricio dE alMEida 
MaTrÍcUla: 57198104
cPf: 45142181204
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733187
PORTARIA DE DIARIAS No. 50531/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrraliNHo / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
cUrraliNHo / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roBSoN da SilVa GUrJao 
MaTrÍcUla: 57202606
cPf: 43055125215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE iV / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733188
PORTARIA DE DIARIAS No. 50529/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrraliNHo / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
cUrraliNHo / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl NUNES alVES 
MaTrÍcUla: 5721156
cPf: 31915434220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733193
PORTARIA DE DIARIAS No. 50525/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ricardo aUGUSTo dE SoUZa riBEiro 
MaTrÍcUla: 57203554
cPf: 59802588253
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733194
PORTARIA DE DIARIAS No. 50527/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE 
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733197
PORTARIA DE DIARIAS No. 50523/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 13/11/2021 - 13/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS aNdrE BEZErra lEiTE 
MaTrÍcUla: 57188414
cPf: 61988847249
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733198
PORTARIA DE DIARIAS No. 50528/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo HENriQUE MoNTEiro Maia 
MaTrÍcUla: 5890077
cPf: 81726414272

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

Protocolo: 733199
PORTARIA DE DIARIAS No. 50250/2021
oBJETiVo: Processo de oferta de vagas e a pré-matrícula da rede estadual 
de ensino para o ano letivo 2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 22/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 4
caPiTao Poco / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiZ filiPE WaNdErlEY BorGES JUNior 
MaTrÍcUla: 5897217
cPf: 99802155268
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733166
PORTARIA DE DIARIAS No. 50530/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrraliNHo / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
cUrraliNHo / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGE cHriST caraVEo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5438284
cPf: 30225477220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733171
PORTARIA DE DIARIAS No. 50485/2021
oBJETiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo BrEVES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
cHaVES / BrEVES / 14/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 5
BrEVES / cHaVES / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ilMa dE faTiMa da SilVa TaVarES 
MaTrÍcUla: 57210420
cPf: 31925570282
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733178
PORTARIA DE DIARIAS No. 49748/2021
oBJETiVo: conduzir servidora que irá realizar assessoria técnica, admi-
nistrativa e pedagógica para professores, acolhedores e coordenadores de 
turmas do Ensino Médio EJa campo. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Sao MiGUEl do GUaMa / 16/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 3
Sao MiGUEl do GUaMa / BElEM / 19/11/2021 - 19/11/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: odiloN do carMo MElo 
MaTrÍcUla: 5890911
cPf: 59750928253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 733180
PORTARIA DE DIARIAS No. 50547/2021
oBJETiVo: Solicitação para os professores do ENEM Pará que irão ministrar 
aulas para os estudantes do 3º ano da rede Pública Estadual. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrraliNHo / 12/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 2
cUrraliNHo / BElEM / 14/11/2021 - 14/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN MoraES MarQUES 
MaTrÍcUla: 57173670
cPf: 78900336215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 733176

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
PORTARIA Nº.: 9694/2021 de 22/11/2021
de acordo com o processo nº 1177350/2021
designar PaTricia rEJaNE da SilVa UcHoa, Matrícula nº 57208225/1, 
Espec. em Educação,  para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEfM Jarbas Passarinho (Marco)Belém, a contar de 
24/11/2021.
PORTARIA Nº.: 9606/2021 de 17/11/2021
de acordo com o processo nº 1265296/2021
designar WilZa Maria dE PiNHo MoraES, Matrícula nº 5272483/2, Es-
pec. em Educação,  para responder interinamente pela função de diretor 
(GEd-5) da 9 UrE/Maracana, a contar de 29/11/2021.
PORTARIA Nº.: 9693/2021 de 22/11/2021
de acordo com o processo nº 1217735/2021
designar JoElMa coSTa dE MoraES, Matrícula nº 5897129/1, assistente 
administrativo, para responder interinamente pela função de Secretaria 
(GEd-1) da EEEf fonte Viva/Belém, a contar de 24/11/2021.
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PORTARIA Nº.: 9697/2021 de 22/11/2021
de acordo com o processo nº 1210193/2021
designar lUaNa criSTiNa doS PaSSoS alVES, Matrícula nº 54190300/2, 
Espec. em Educação,  para responder interinamente pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf Gonçalves dias/ananindeua, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 03/11/2021 a 17/12/2021.
PORTARIA Nº.: 9696/2021 de 22/11/2021
de acordo com o processo nº 1099261/2021
designar SilVia cHaVES SaNToS, Matrícula nº 5558590/2, Profes-
sor,  para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. Padre 
orione/ananindeua, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/12/2021 a 14/01/2022.
PORTARIA Nº.: 9695/2021 de 22/11/2021
de acordo com o processo nº 925490/2021
designar MarTa da coNcEiÇÃo PiNHEiro SoarES, Matrícula nº 
57173815/2, Espec. em Educação,  para responder pela coordenadoria de 
documentação Escolar, durante o impedimento do titular, no periodo de 
27/12/2021 a 09/02/2022
PORTARIA Nº.: 9700/2021 de 22/11/2021
de acordo com o processo nº 1026661/2021
designar claUdia riBEiro GoNÇalVES , Matrícula nº 5794536/2, Espec. 
em Educação,  para responder pela função de diretor (GEd-5) da 15 UrE/
conceição do araguaia, durante o impedimento do titular, no periodo de 
22/11/2021 a 05/01/2022.
PORTARIA Nº.: 9698/2021 de 22/11/2021
de acordo com o processo nº 900583/2021
designar criSTiaNE GoMES MENdoNÇa GoNÇalVES, Matrícula nº 
54195569/3, Espec. em Educação,  para responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEfM Pe Benedito chaves/Belém, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 29/11/2021 a 12/01/2022.
PORTARIA Nº.: 9623/2021 de 17/11/2021
de acordo com o processo nº 1229865/2021
designar rEGiaNE loPES dE lEao, Matrícula nº 5902627/1, Espec. em 
Educação,  para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da Erc francisca Nogueira da costa ramos/Baiao, a contar de 22/11/2021.
PORTARIA Nº.:9617/2021 de 17/11/2021
de acordo com o processo nº 1087542/2021
designar Maria dE NaZarE MorEira dE SoUZa, Matrícula nº 5192625/3, 
Espec. em Educação,  para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) 
da EEEf Nossa Senhora de fatima ii/Belém, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 22/11/2021 a 05/01/2022.
PORTARIA Nº.: 9637/2021 de 18/11/2021
de acordo com o Processo nº 735890/2021
designar JoSiEl rocHa dE carValHo, Matrícula nº 57220687/, Profes-
sor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEM Prof acy de Jesus Neves de Barros Pereira/Maraba, a contar de 
22/11/2021.
PORTARIA Nº.:9647/2021 de 18/11/2021
de acordo com o Processo nº 1230943/2021
designar fEliPE fariaS PaNToJa, Matrícula nº 54187754/2, Professor, 
para responder interinamente pela função de diretor(GEd-4) da EEEM. 
Manoel antonio de castro/Sede/igarapé-Miri, a contar de 24/11/2021
PORTARIA Nº.:9687/2021 de 22/11/2021
de acordo com o Processo nº 1236697/2021
designar raiMUNda NoNaTa dE Sá SilVa, Matrícula nº 5739292/2, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) da 
EE. centro de Educ. de Jovens e adultos Prof.Violeta refkalefsky loureiro/
Xinguara, a contar de 24/11/2021
PORTARIA Nº.:9626/2021 de 17/11/2021
de acordo com o Processo nº 1240719/2021
designar MarloN MacHado daS florES, Matrícula nº 73504006/1, Ser-
vente, para responder interinamente pela função de Secretário (GEd-1) da 
cE. deputado Nicias ribeiro/Portel, a contar de 22/11/2021
PORTARIA Nº.:9625/2021 de 17/11/2021
de acordo com o Processo nº 1271111/2021
designar SHEila MariaNo da SilVa, Matrícula nº 57225557/1, assist. 
administrativo, para responder interinamente pela função de Secretá-
ria (GEd-1) da EEEM. Maria José Santana da Silva/anapu a contar de 
22/11/2021
PORTARIA Nº.:9624/2021 de 17/11/2021
de acordo com o Processo nº 1055342/2021
designar Soraia idaliNa dE alMEida MiNdElo, Matrícula nº 5897652/1, 
assist. administrativo, para responder interinamente pela função de Secre-
tária (GEd-1) da EEEf. Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci/Belém, a 
contar de 22/11/2021
PORTARIA Nº.:9622/2021 de 17/11/2021
de acordo com o Processo nº 1054291/2021
designar Nadia Maria PiNHEiro GraNa, Matrícula nº 2004372/3, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEM. 
Prof. orlando Bitar/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
23/11/2021 a 06/01/2022.
PORTARIA Nº.:9621/2021 de 17/11/2021
de acordo com o Processo nº 924405/2021
designar arlENE coSTa da coNcEiÇÃo, Matrícula nº 5450527/3, Espec. 
em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. 
candido Horacio Evelin/ananindeua, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 23/11/2021 a 06/01/2022.
PORTARIA Nº.:9619/2021 de 17/11/2021
de acordo com o Processo nº 1133867/2021
designar NilMa dE faTiMa diaS TriNdadE, Matrícula nº 5684390/2, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM. Prof. Eugenio cavallero de Macedo/ananindeua, durante o impedi-
mento do titular, no periodo de 22/11/2021 a 05/01/2022.

PORTARIA Nº.:9618/2021 de 17/11/2021
de acordo com o Processo nº 979521/2021
designar Karla loBaTo TEiXEira, Matrícula nº 57208869/1, Espec. em 
Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEf. 
Prof.Esther Bandeira Gomes/Belém, durante o impedimento do titular, no 
periodo de 22/11/2021 a 05/01/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
PORTARIA Nº.: 9634/2021 de 18/11/2021
de acordo com o Processo nº 735890/2021
dispensar ,a pedido, Hila ZoE NEVES dE BriTo, Matrícula nº 5470498/2, 
Professor, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEM Prof acy de Jesus 
Neves de Barros Pereira/Maraba, a contar de 22/11/2021.
PORTARIA Nº.: 9563/2021 de 17/11/2021
de acordo com o Processo nº 1265296/2021
dispensar ElEN adriaNa doS rEiS SaNToS, Matrícula nº 57209739/1, 
Especialista em Educação, da função de diretor (GEd-5) da 9 UrE/Maraca-
na, a contar de 29/11/2021.
PORTARIA Nº.: 9691/2021 de 22/11/2021
de acordo com o Processo nº 1217735/2021
dispensar MariSTEla MElo E SilVa, Matrícula nº 6302629/1, Servente, 
da função de Secretaria (GEd-1) da EEEf fonte Viva/Belém, a contar de 
24/11/2021.
PORTARIA Nº.: 9692/2021 de 22/11/2021
de acordo com o Processo nº 1192831/2021
dispensar clEiToN rodriGUES da SilVa, Matrícula nº 57215310/1, as-
sistente administrativo, da função de Secretario (GEd-1) da EEEfM dom 
Tiago ryan/Santarem, a contar de 31/10/2021.
PORTARIA Nº.: 9633/2021 de 18/11/2021
de acordo com o Processo nº 865546/2021
dispensar , a pedido, liNdiaNa doS SaNToS BarroS,Matrícula nº 
5401313/1, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Papa 
Paulo Vi/Novo repartimento, a contar de 02/08/2021
PORTARIA Nº.:9646/2021 de 18/11/2021
de acordo com o Processo nº 1230943/2021
dispensar ocilENE MacHado QUarESMa, Matrícula nº 57194425/1, Pro-
fessor, da função de diretor(GEd-4) da EEEM. Manoel antonio de castro/
Sede/igarapé-Miri, a contar de 24/11/2021
PORTARIA Nº.:9686/2021 de 22/11/2021
de acordo com o Processo nº 1236697/2021
dispensar BoNfiM QUEiroZ liMa, Matrícula nº 57204045/1, Professor, 
da função de diretor i (GEd-3) da EE.centro de Educ. de Jovens e adultos 
Prof.Violeta refkalefsky loureiro/Xinguara, a contar de 26/11/2021
PORTARIA Nº.:8371/2021 de 22/09/2021
de acordo com o Processo nº 720547/2021
dispensar ValEria da SilVa BriTo, Matrícula nº 57231258/2, Especialis-
ta em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf. Batista campos/
Barcarena, a contar de 03/05/2021.
licENÇa caSaMENTo
PORTARIA Nº.:542/2021 de 03/11/2021
conceder licença casamento a JoSÉ GidaUTo doS SaNToS liMa JU-
Nior, matricula nº 57190953/1, Professor, lotado na EE Walkise da Silveira 
Viana/Marabá, no período de 25/10/2021 a 01/11/2021.
LiceNÇa esPeciaL
PORTARIA Nº. 9723/2021 DE 23/11/2021
Nome: WaGNEr NEVES MaGNo
Matrícula:54189487/4 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:22/11/21 a 20/01/22
Triênios:04/09/08 a 03/09/11
PORTARIA Nº. 9716/2021 DE 23/11/2021
Nome: JESilEidY da coSTa PErEira
Matrícula:5892326/1 cargo:assist.administ.
lotação:EE augusto olimpio/Belém
Período:01/12/21 a 29/01/22
Triênios:28/02/15 a 27/02/18
PORTARIA Nº. 9715/2021 DE 23/11/2021
Nome: Maria JoSE NEVES SaNToS
Matrícula:57210372/1 cargo:Servente
lotação:EE Prof Maria do Socorro Jacob/itaituba
Período:01/12/21 a 29/01/22
Triênios:08/01/15 a 07/01/18
PORTARIA Nº.9703/2021 de 22/11/2021
Nome:aNTÔNio JoSÉ coSTa alVES doS rEiS
Matrícula:5215650/2cargo:Professor
lotação: EE deodoro de Mendonça/Belém
Período:01/12/2021 a 29/01/2022
Triênios:28/08/1995 a 27/08/1998
PORTARIA Nº.9701/2021 de 22/11/2021
Nome:SoNia Maria HoNoraTo da SilVa
Matrícula:5820812/2cargo:Professor
lotação:EEEfM Getulio Vargas/altamira
Período:15/12/2021 a 12/02/2022 - 13/02/2022 a 13/04/2022
Triênios: 05/02/2004 a 04/02/2007 – 05/02/2007 a 04/02/2010
PORTARIA Nº.9702/2021 de 22/11/2021
Nome: lEoPoldiNa coSTa dE alENcar
Matrícula:5223130/3cargo:Professor
lotação: EEEfM Mestre lucindo/capanema
Período: 20/12/2021 a 17/02/2022
Triênios:25/08/2011 a 24/08/2014
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PORTARIA Nº.9704/2021 de 22/11/2021
Nome: dilErMaNo HUGo alVES fErrEira
Matrícula:6320929/2cargo:Professor
lotação: EEEM dr José Marcio ayres/icoaraci
Período: 14/12/2021 a 11/02/2022
Triênios:14/10/2014 a 16/10/2017
PORTARIA Nº.9705/2021 de 22/11/2021
Nome: Maria do Socorro araUJo dE SoUZa
Matrícula:5736005/1cargo:Professor
lotação:c. Ed de Jovens adult Profª Tereza donato arau/Marabá
Período: 31/12/2021 a 28/02/2022
Triênios:19/10/2007 a 18/10/2010
PORTARIA Nº.9711/2021 de 22/11/2021
Nome: GilSoN SilVa oliVEira
Matrícula:5822262/1cargo:Professor
lotação: EE Ezeriel Monico de Matos/Santarém
Período: 01/11/2021 a 30/12/2021
Triênios: 04/09/2008 a 03/09/2011
PORTARIA Nº.9706/2021 de 22/11/2021
Nome: SUElY GUiMarÃES dE SoUZa
Matrícula:57220563/1cargo:Professor
lotação: EE ruth Passarinho/Belém
Período: 01/10/2021 a 29/11/2021
Triênios: 25/08/2015 a 24/08/2018
LiceNÇa MaterNidade
PORTARIA Nº.:9724/2021 de 23/11/2021
conceder licença Maternidade a Maria roNildi fariaS dE VilHENa, ma-
tricula nº 57208322/1, Espec em Educação, lotada na EE Profº Basilio de 
carvalho/abaetetuba, no período de 28/07/2021 a 23/01/2022.
PORTARIA Nº.:9725/2021 de 23/11/2021
conceder licença Maternidade a JoSiaNE carValHo GoMES, matricula 
nº 57209477/1, Espec em Educação, lotada na EE Profª Esther Bandeira 
Gomes/Belém, no período de 01/11/2021 a 29/04/2022.
PORTARIA Nº.:9726/2021 de 23/11/2021
conceder licença Maternidade a cHiMENES dE PaUla diNiZ ParaENSE, 
matricula nº 57196416/1, Professor, lotada na EE agroindustrial Juscelino 
Kubitschek/Benevides, no período de 28/09/2021 a 26/03/2022.
PORTARIA Nº.:9727/2021 de 23/11/2021
conceder licença Maternidade a WElliNdra SaNToS doS SaNToS, ma-
tricula nº 5935330/1, Professor, lotada na EE Marcilio dias Sede Vinc/
Gurupa, no período de 21/09/2021 a 19/03/2022.
PORTARIA Nº.:9712/2021 de 22/11/2021
conceder licença Maternidade a ciNTia dE JESUS dE oliVEira, matricula 
nº 54197600/3, Espec em Educação, lotada na EE Profª Maria Gabriela 
ramos de oliveira/icoaraci, no período de
27/05/2021 a 22/11/2021.
LiceNÇa PaterNidade
PORTARIA Nº.:9728/2021 de 23/11/2021
conceder licença Paternidade a cHarlES daNiEl frEiTaS ViaNa, matri-
cula nº 5948969/1, Professor, lotado no centro integrado de Educação do 
Baixo Tocantins/cameta, no período de 06/11/2021 a 15/11/2021.
PORTARIA Nº.:9729/2021 de 23/11 /2021
conceder licença Paternidade a diNaldo PiNTo aMaral, matricula nº 
5938237/1, Professor, lotado na EE dr fabio luz/Tomé acu, no período de 
27/07/2021 a 05/08/2021.
PORTARIA Nº.:9730/2021 de 23/11/2021
conceder licença Paternidade a oSiMar loPES da coSTa, matricula nº 
57189618/1, Professor, lotada na EE Pretextato da costa alvarenga Sede 
Vinc,, no período de 25/10/2021 a 03/11/2021.
aProVaÇÃo de escaLa de FÉrias
PORTARIA Nº.:9732/2021 de 23/11 /2021
Nome: Maria do Socorro SoUTo GraNHEN dE carValHo
Matrícula:5625017/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEf raimundo Vera cruz/ananindeua
PORTARIA Nº.: 504/2021 de 27/10/2021
Nome:SiMoNE GoNÇalVES da SilVa
Matrícula:57208806/1Período:03/12/21 a 16/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria Sylvia dos Santos/Bom Jesus do Tocantins
PORTARIA Nº.: 559/2021 de 18/11/2021
Nome:iVaNildE da SilVa MElo
Matrícula:57215184/1Período:03/01/22 a 02/03/22 Exercício:2020
Unidade:4 UrE/Maraba
PORTARIA Nº.: 560/2021 de 18/11/2021
Nome:adriaNa diaS dE MoUra
Matrícula:5791219/3Período:03/01/21 a 16/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Helio frota lima/abel figuereido
PORTARIA Nº.: 420/2021 de 23/11/2021
Nome:SUiMEY ViEGaS SoUZa SalES dE MElo
Matrícula:57210233/1Período:01/02/21 a 17/03/22 Exercício:2020
Unidade:EEEfM aloisio chaves/concordia do Pará
PORTARIA Nº.: 710/2021 de 22/11/2021
Nome:Marcio aNiBal SoUZa dE liMa
Matrícula:5837421/2Período:01/02/22 a 17/03/22 Exercício:2021
Unidade:EE laura do carmo Vicuna/Salinopolis
torNar seM eFeito
PORTARIA Nº.: 9707/2021 de 22/11/2021
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 8554/2021 de 28/09/2021, que conce-
deu 60 dias de licença Especial, no período de 14/01/2022 a 17/03/2022, 
referente ao Triênio de 10/09/2011 a 09/09/2014, a servidora ElaiNE ar-
caNJo BarroMEU matricula nº 54181253/2, Professor, lotada na EE Profª 
acy de Jesus Neves de Barros Pereira/Marabá

errata
ERRATA na Publicação da PORTARIA Nº.: 539/2021 de 29/10/2021
Nome: dEcil MarQUES dE SoUSa SaNToS
Onde se lê: Periodo :01/12/21 a 14/01/22
Leia-se: Periodo:10/12/21 a 23/01/22
Publicada no Diário Oficial nº 34.756/21 de 04/11/21

Protocolo: 733328

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
E - Protocolo: 2021/1305890
PORTARIA N° 2197/21, de 23 de novembro de 2021
EXoNErar, a pedido, o(a) servidor(a) MaUro EMÍlio coSTa SilVa, id. 
funcional nº 54197778/ 2, do cargo em comissão de cHEfE dE dEPar-
TaMENTo dE filoSofia E ciÊNciaS SociaiS, código GEP-daS-011.2, a 
contar de 17.11.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732921
LiceNÇa PaterNidade
E - Protocolo: 2021/1302655
PORTARIA N° 2414/21, 23 de Novembro de 2021
coNcEdEr ao servidor roNilSoN frEiTaS dE SoUZa, id. funcional 
nº 57195955/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no caMPUS 
dE SalVaTErra, 20(vinte) dias de licença Paternidade, no período de 
11.11.2021 a 30.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732902
LiceNÇa Para tratar de iNteresses ParticULares
E - Protocolo: 2021/1271592
PORTARIA N° 2381/21, de 19 de Novembro de 2021.
coNcEdEr o servidor daNiEl diaS daMaScENo, id. funcional nº 
57200741/ 1, cargo de MoToriSTa, lotada no dirEToria dE adMiNiS-
TraÇÃo dE SErViÇo, licENÇa Para TraTar dE iNTErESSES ParTicU-
larES, no período de 01.11.2021 a 31.10.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732893
rescisÃo coNtratUaL
E - Protocolo: 2021/1296463
PORTARIA N° 2420/21, de 23 de Novembro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) aNa aUGUSTa MoTTa oliVEira ValENTE, 
id. funcional nº 5962434/ 1, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE SaUdE iNTEGrada, a contar de 12.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/1301203
PORTARIA N° 2422/21, de 23 de Novembro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) BErNardo frEirE da SilVEira caS-
TaNHEira, id. funcional nº 5946420/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTra-
TiVo a, lotado(a) no(a) caMPUS dE caSTaNHal, a contar de 16.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/1291418
PORTARIA N° 2421/21, de 23 de Novembro de 2021
rESciNdir, o contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) NoÊMia do Socorro SaNTaNa dE 
oUTEiro, id. funcional nº 5947191/ 1, cargo de TEcNico a, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, a contar de 
01.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732904
torNar seM eFeito Portaria.
E - Protocolo: 2021/205765
PORTARIA N° 2413/21, de 23 de novembro de 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 1608/21 de 19.08.2021, publicada 
no d.o.E nº 34.680 de 25.08.2021 que concedeu a servidora Maria dEU-
Za SilVa dE oliVEira, id. funcional nº 5041503/ 1, cargo de aUXiliar 
dE SErViÇo c, lotado(a) no(a)coordENadoria adMiNiSTraTiVa do 
caMPUS ii, 60(Sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênios de 
01.03.2012 a 28.02.2015.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732909



diário oficial Nº 34.775  85  Quinta-feira, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
E - Protocolo: 2021/566062
PORTARIA N° 2408/21, de 23 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) iVETE fUrTado riBEiro caldaS, id. fun-
cional nº 54190262/4, cargo de ProfESSor aUXiliar i, lotado no(a) 
caMPUS dE MaraBá, progressão HoriZoNTal, para referência ii da clas-
se de ProfESSor aUXiliar com vigência a contar de 26.05.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/1103463
PORTARIA N° 2407/21, de 23 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) WEBEr da SilVa MoTa, id. funcional nº 
54189228/ 1, cargo de ProfESSor aUXiliar iV, lotado no(a) dEPar-
TaMENTo dE MaTEMáTica, ESTaTÍSTica E iNforMáTica, progressão 
VErTical, para referência i da classe de ProfESSor aSSiSTENTE com 
vigência a contar de 06.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/867914
PORTARIA N° 2405/21, de 23 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) daNiEla criSTiNa PaNToJa NEVES, id. 
funcional nº 5909284/2, cargo de ProfESSor aUXiliar iii, lotado no(a) 
caMPUS dE SaNTarÉM, progressão HoriZoNTal, para referência iV da 
classe de ProfESSor aUXiliar com vigência a contar de 10.08.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732917

LiceNÇa PrÊMio
.

deterMiNar LiceNÇa PrÊMio
E - Protocolo: 2021/986506
PORTARIA N° 2404/21, de 23 de Novembro de 2021
dETErMiNar ao(a) servidor(a) SaNdra Maria fErrEira dE alENcar, 
96806/ 3,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTo dE ENfErMaGEM coMUNiTária, goze de 30(Trinta) dias restantes 
de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 3899, de 14.09.2012, re-
ferente ao triênio de 12.02.2005 a 11.02.2008, no período de 01.12.2021 
a 30.12.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732890
LiceNÇa PrÊMio.
E - Protocolo: 2021/1129673
PORTARIA N° 2409/21, de 23 de Novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria da lUZ PaNToJa QUarESMa, 
5099129/ 1,cargo de aUXiliar dE SErViÇo c, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, goze de 60(sessenta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênios de 11.09.2010 a 10.09.2013 no 
período de 03.11.2021 a 01.01.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/1232562
PORTARIA N° 2382/21, de 19 de Novembro de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Zilda Maria caBral da SilVa, 5056179/ 
1,cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo B, lotado(a) no(a) dirEToria dE 
adMiNiSTraÇÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, goze de 30(Trinta) dias de 
licença Prêmio, referente ao triênios de 01.07.2015 a 30.06.2018 no perí-
odo de 03.01.2022 a 01.02.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/1021760
PORTARIA N° 2380/21, de 19 de Novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) adJaNNY ESTEla SaNToS dE SoUZa, 
54188895/ 1,cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) caMPUS dE 
SaNTarÉM, goze de 120(cento e vinte) dias de licença Prêmio, no período 
de 01.02.2022 a 01.05.2022, conforme os triênios a abaixo:
02.03.2005 a 01.03.2008: 60 (sessenta dias)
02.03.2008 a 01.03.2011: 60 (sessenta dias)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/1313748
PORTARIA N° 2423/21, de 23 de Novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) NaTaNaEl frEiTaS caBral, 490431/2,car-
go de ProfESSor adJUNTo, lotado(a) no(a) dEParTaMENTo dE Ma-
TEMáTica ESTaTÍSTica E iNforMáTica, goze de 90(noventa) dias de 
licença Prêmio, no período de 22.11.2021 a 19.02.2022, conforme os tri-
ênios a abaixo: 30.01.2008 a 29.01.2011: 60 (sessenta dias) 30.01.2011 
a 29.01.2014: 30 (trinta dias).
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/986506
PORTARIA N° 2406/21, de 23 de Novembro de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SaNdra Maria fErrEira dE alENcar, 
96806/ 3,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTo dE ENfErMaGEM coMUNiTária, goze de 120(cento e vinte) dias 
de licença Prêmio, no período de 31.12.2021 a 29.04.2022, conforme os 
triênios a abaixo:
12.02.2014 a 11.02.2017: 60 (sessenta dias)
12.02.2017 a 11.02.2020: 60 (sessenta dias)
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

E - Protocolo: 2021/1072803
PORTARIA N° 2410/21, de 23 de novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) SalETE dE JESUS oliVEira doS SaNToS, 
id. funcional nº 3184978/ 1, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo i 
a, lotado(a) no(a) dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo dE rEcUrSoS fi-
NaNcEiroS, 60(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 
01.03.2003 a 28.02.2006, no período de 01.10.2021 a 29.11.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
E - Protocolo: 2021/1174477
PORTARIA N° 2295/21, de 11 de Novembro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa lÚcia alMEida dE SoUZa, 3157229/ 
1,cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) coordENado-
ria adMiNiSTraTiVa do caMPUS V, goze de 30(Trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênios de 10.06.2005 a 09.06.2008 no período de 
02.02.2022 a 03.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732889

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
E - Protocolo: 2021/1321151
PORTARIA N° 2424/21, de 23 de Novembro de 2021
coNcEdEr a servidora GlaUciElEN GoMES da SilVa, id. funcional nº 
8400892/ 1, na função de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotada no caMPUS 
dE MaraBa, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período 
de 16.11.2021 a 14.05.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732923

.

.

errata
.

II ERRATA AO EDITAL Nº 67/2021 – UEPA
Processo seLetiVo Para residÊNcia MULtiProFissioNaL e 
EM ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2022
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Graduação, 
torna público a ii ErraTa ao Edital 67/2021 – UEPa, do ProcESSo SElE-
TiVo Para rESidÊNcia MUlTiProfiSSioNal E EM árEa ProfiSSioNal 
EM SaÚdE – 2022, para a alteração do item 7.1.1 do edital, conforme 
especificado a seguir:
Onde se Lê:
7.1.1. a Prova objetiva será realizada na data prevista no anexo iii, das 
08h às 12h.
Leia-se:
7.1.1. a Prova objetiva será realizada na data prevista no anexo iii, das 
14h às 18h.
Belém, 24 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 732988
ERRATA AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 035/2019-UEPA
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa
PaE Nº 2021/910731-UEPa
PaE oriGiNário 2019/478512–UEPa
Trata a presente de retificação da redação consignada na Cláusula Ter-
ceira do 2º Termo aditivo ao contrato n° 035/2019-UEPa, considerando 
nova informação prestada pela área contábil, no anexo seq. 32 do PaE 
2021/910731.
ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR/REAJUSTE
Em decorrência da presente prorrogação os valores pagos pela contra-
tante sofrerão reajuste no percentual de 15,25767%, considerando-se as 
supressões e inclusões ao Contrato nº 035/2019-UEPA definidas na Pro-
posta comercial nº 0270/2021, apresentada pela empresa contratada, que 
é parte integrante e indivisível do presente termo aditivo, passando o va-
lor mensal para r$ 62.720,55 (sessenta e dois mil e setecentos e vinte 
reais e cinquenta e cinco centavos) e o valor global passará a ser de r$ 
752.646,60 (setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e 
seis reais e sessenta centavos)
LEIA-SE:
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR/REAJUSTE
Em decorrência da presente prorrogação os valores pagos pela contratante 
sofrerão reajuste no percentual de 25,71%, considerando-se as supres-
sões e inclusões ao contrato nº 035/2019-UEPA definidas na Proposta Co-
mercial nº 0270/2021, apresentada pela empresa contratada, que é parte 
integrante e indivisível do presente termo aditivo, passando o valor mensal 
para r$ 62.720,55 (sessenta e dois mil e setecentos e vinte reais e cin-
quenta e cinco centavos) e o valor global passará a ser de r$ 752.646,60 
(setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais e 
sessenta centavos)
Belém, 17 de Novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 732964
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errata da PUBLicaÇÃo da Portaria de FiscaL do coNtrato 
Nº 037/2021-UEPA
PROCESSO Nº 2021/547025 CONTRATO Nº 037/2021-UEPA
UEPa/ EMillY criSTiNa MElo dE araUJo EirEli
ONDE SE LÊ:
(...) art. 1° - Nomear o Sr. alciNdo da SilVa MarTiNS JUNior, Matrícula
57188439/3, lotado no campus de Salvaterra (...)
LEIA-SE:
(...) art. 1° - Nomear o Sr. renato da Silva lobato, Matrícula 57223979/1, 
lotado no campus de Salvaterra (...)
PorTaria  PUBlicada  No  doE  dE  11/11/2021 NÚMEro da PUBlica-
ÇÃo No doE: 34.762 NÚMEro do ProTocolo No doE: 727080
BElÉM, 19 dE NoVEMBro dE 2021

Protocolo: 732967
ERRATA AO EDITAL Nº 091 /2021-UEPA
Processo seLetiVo siMPLiFicado Para ProFessor sUBsti-
TUTO  2021 – CADASTRO DE RESERVA
a diretora do centro de ciências Naturais e Tecnologia (ccNT) da Univer-
sidade do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna públi-
co a retificação no Edital N° 091/2021-UEPA Processo Seletivo Simplificado 
para Professor Substituto, para compor cadastro de reserva, conforme es-
pecificado abaixo, mantendo-se inalterados os demais itens e subitens do 
referido edital.
aNeXo Vii
teMas Para aPreseNtaÇÃo Na ProVa didÁtica
ONDE SE LÊ: 

dEParTaMENTo: dcSa
árEa: “ciÊNciaS coNTáBEiS”

ordEM TEMaS

1. desenho Técnico - conceitos e aplicações;

2. Expressão Gráfica com Autocad – representação 2d e 3d;

3. Ergonomia – fundamentos; Ergonomia do produto e do trabalho; Usabilidade;

4. Etapas da atividade projetual e as diversas metodologias de design;

5. Materiais e Processos Produtivos;

6. Projeto de produtos;

7. linguagem visual - Estudo das relações sujeito-objeto; organização da informação e da forma; elementos da 
linguagem e suas representações com aplicabilidade ao design.

8. Teoria e prática da cor;

9. Sistemas de comunicação visual – fundamentos, tipologias e construção;

10. Teorias semióticas e o processo comunicacional no design.

LEIA-SE:

dEParTaMENTo: dcSa
árEa: “ciÊNciaS coNTáBEiS”

ordEM TEMaS

1. Estruturação de Processos contábeis;

2. relatórios e demonstrações contábeis;

3. Gestão de custos;

4. Sistemas de custeio;

5. Avaliação financeira x avaliação econômica de Projetos;

6. Estruturas de Mercado;

7. Microeconomia;

8. fatores de desenvolvimento regional: econômicos, institucionais e sociais;

9. Série de Pagamentos e fatores de Juros;

10. a teoria da firma

ONDE SE LÊ:
dEParTaMENTo: dcSa

árEa: “rElaÇÕES iNTErNacioNaiS”
ordEM TEMaS

1. História das relações internacionais: Evolução do sistema internacional;
2. Teorias das relações internacionais: debate interparadigmático;
3. Globalização e integração regional;
4. Conflitos Internacionais, Novas Guerras e Segurança Humana;
5. instituições e organizações internacionais;
6. Economia Política internacional: Teoria e método;
7. Metodologia aplicada às relações internacionais;
8. análise da conjuntura internacional: Métodos e abordagens;
9. relações internacionais da américa latina;
10. Política Externa Brasileira: rupturas e continuidades.

LEIA-SE:
dEParTaMENTo: dcSa

árEa: “rElaÇÕES iNTErNacioNaiS E coMÉrcio EXTErior”
ordEM TEMaS

1. comércio internacional.
2. a globalização dos mercados, GaTT, a oMc e acordos antidumping.
3. Blocos Econômicos e acordos internacionais.
4. Política e comércio internacional
5. Marketing internacional
6. contratos internacionais
7. finanças internacionais
8. Estrutura administrativa do comércio Exterior Brasileiro;
9. NcM – Nomenclatura comum do Mercosul
10. logística internacional

Belém, 24 de novembro de 2021.
EliaNE dE caSTro coUTiNHo
diretora do centro de ciências Naturais e Tecnologia

Protocolo: 732962

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 04/2021
ProcESSo oriGiNário: 2018/279015-UEPa
Nº do aPoSTilaMENTo: 01/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 24  / 11  /2021
JUSTificaTiVa:  inclusão  de  disponibilidade  orçamentária  ao  contrato 
originário, a se integralizar no exercício seguinte, conforme abaixo:
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 74201 12 364 1506 7667
Elemento de despesa: 449039
fonte de recurso: 0261 e 0102 aPoSTilaMENToS aNTEriorES: xx/xxxx
ParTES: UNiVErSidadE do ESTado do Pará e iNoVar coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS dE EdifÍcioS EirEli
fUNdaMENTo lEGal: §8º do art. 65, da lei federal nº 8.666/93
Belém (Pa),24 de novembro de 2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
ordENador rESPoNSáVEl

Protocolo: 733201

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Proc. 2021/1194235
oBJETo: o presente convênio estabelece a cooperação recíproca entre as 
partes, acima qualificadas, visando o desenvolvimento de atividades con-
juntas e capazes de propiciarem a plena operacionalização da legislação 
em vigor, relacionada aos estágios de Estudantes, obrigatórios ou não, de 
interesses curriculares e pedagogicamente útil, com a finalidade de promo-
ver a integração dos alunos ao mercado de trabalho, conforme preconizado 
na constituição federal vigente:
artigo 203, inciso III, artigo 205, e artigo 214, inciso IV, e em consonân-
cia com o artigo 82 da lei federal nº 9.394/96 (ldB) e lei federal nº 
11.788/2008
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições para viabiliza-
ção de estágio.
daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 24/11/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 24/11/2026
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: 01.406.617/0001-74
razão Social: aGÊNcia dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola lTda - aGiEl
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cEP: 35.660-630
logradouro: rua Benedito Valadares, nº 255 – 3º andar Bairro: centro
cidade: Pará de Minas Uf: MG
dados do responsável pela Parte: Hellen carolina da Silva 
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 732977
eXtrato de coNVÊNio
Em 24/11/2021 Proc. 2021/155999
oBJETo: convênio a ser realizado entre a Secretaria de Saúde do Município 
de Benevides e a Universidade do Estado do Pará – UEPa, para consolida-
ção de estágio de atividades teóricas e práticas nas Estratégias Saúde da 
família (ESf) e Núcleos de apoio à Saúde da família (NaSf) e nos setores 
de gestão para os residentes do Programa de Residência Multiprofissional/
PrM em Saúde da família desta iES.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições para viabiliza-
ção de estágio.
daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 24/11/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 24/11/2025
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: º 13.707.794/0001-70
razão Social: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE BENEVidES
cEP: 68795-000
logradouro: rua João Batista figueiredo, nº 02 Bairro: centro
cidade: Benevides Uf: Pa
Telefone: (91) --
dados do responsável pela Parte: rodrigo Batista Balieiro
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 733250
eXtrato de coNVÊNio
Proc. 2021/1194235
oBJETo: o presente convênio estabelece a cooperação recíproca entre as 
partes, acima qualificadas, visando o desenvolvimento de atividades con-
juntas e capazes de propiciarem a plena operacionalização da legislação 
em vigor, relacionada aos estágios de Estudantes, obrigatórios ou não, de 
interesses curriculares e pedagogicamente útil, com a finalidade de pro-
mover a integração dos alunos ao mercado de trabalho, conforme preconi-
zado na constituição federal vigente: artigo 203, inciso iii, artigo 205, e 
artigo 214, inciso IV, e em consonância com o artigo 82 da Lei Federal nº 
9.394/96 (ldB) e lei federal nº 11.788/2008
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições para viabiliza-
ção de estágio.
daTa dE aSSiNaTUra: 24/11/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 24/11/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 24/11/2026
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: 01.406.617/0001-74
razão Social: aGÊNcia dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola lTda - aGiEl
cEP: 35.660-630
logradouro: rua Benedito Valadares, nº 255 – 3º andar Bairro: centro
cidade: Pará de Minas Uf: MG
Telefone: (91) --
dados do responsável pela Parte: Hellen carolina da Silva
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 733252

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
PORTARIA N° 2434/2021, DE 24 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: ProfESSor aUXiliar
Nome: BrENa rENaTa MaciEl NaZarE
Matrícula funcional: 57213461/ 2
Valor: r$ 420,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339039_ r$ 420,00
PORTARIA N° 2435/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: rENaTo da SilVa loBaTo
Matrícula funcional: 57223979/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
PORTARIA N° 2436/2021, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
Prazos: Para execução até 10/12/2021 e Prestação de contas preferencial-
mente até 17/12/2021.
conforme Memorando circular nº 15/2021-ProGESP/UEPa.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: GiSElE frEirE faraoN
Matrícula funcional: 57209657/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
PORTARIA N° 2437/2021, DE 24 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: ProfESSor aUXiliar
Nome: cYNTia fraNca caValcaNTE dE aNdradE da SilVa
Matrícula funcional: 57191021/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
PORTARIA N° 2438/2021, DE 24 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: TEcNico a
Nome: Maria roSalBa lEal carValHo
Matrícula funcional: 57215452/ 6
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: 733139

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
PORTARIA N° 2426/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: organização cerimonia de colação de grau
oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Tucuruí/Pa
NoME do SErVidor: oScar ViEira riBEiro
carGo: TEcNico a
id.fUNcioNal: 5898982/ 4
daTa iNÍcio: 18.11.2021
daTa TÉrMiNo: 20.11.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia) diárias
PORTARIA N° 2427/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Paragominas/Pa
NoME do SErVidor: doMiNGoS aNTÔNio fEiToSa riBEiro
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 80015702/ 1
daTa iNÍcio: 03.12.2021
daTa TÉrMiNo: 14.12. 2021
QUaNTidadE: 11,5 (onze e meia) diárias
PORTARIA N° 2428/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: conduzir servidor.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: conceição do araguaia/Pa
NoME do SErVidor: PaUlo alEXaNdrE caNTaNHEdE doS SaNToS
carGo: MoToriSTa
id.fUNcioNal: 54191577/ 2
daTa iNÍcio: 09.11.2021
daTa TÉrMiNo: 12.11. 2021
QUaNTidadE: 3,5 (tres e meia) diárias
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PORTARIA N° 2429/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: Paragominas/Pa dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: dENiSoN liMa corrEa
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 5947568/ 1
daTa iNÍcio: 01.12.2021
daTa TÉrMiNo: 16.12. 2021
QUaNTidadE:15,5 (quinze e meia) diárias
PORTARIA N° 2430/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
OBJETIVO: Acompanhar o Magnifico
oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: Maria cÉlia BarroS VirGoliNo PiNTo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id.fUNcioNal: 5255368/ 2
daTa iNÍcio: 07.12.2021
daTa TÉrMiNo: 08.12. 2021
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia) diárias
PORTARIA N° 2431/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: ministrar a disciplinas.
oriGEM: Marabá/Pa dESTiNo: cametá/Pa
NoME do SErVidor: GÍlSoN PoMPEU PiNTo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
id.fUNcioNal: 54187354/ 3
daTa iNÍcio: 13.12. 2021
daTa TÉrMiNo:23.12. 2021
QUaNTidadE:10,5 (dez e meia) diárias
PORTARIA N° 2432/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: realizar manutenção
oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Paragominas/Pa
NoME do SErVidor: EliZaBETE da SilVa fEiToSa
carGo: aUXiliar dE laBoraTÓrio
id.fUNcioNal: 57205626/ 2
daTa iNÍcio: 29.11.2021
daTa TÉrMiNo: 03.12.2021
QUaNTidadE:4,5 (quatro e meia) diárias
PORTARIA N° 2433/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: Visita técnica.
oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Bragança/Pa
NoME do SErVidor: ilMa PaSTaNa fErrEira
fUNÇÃo: VicE-rEiTora
id.fUNcioNal: 5429137/ 2
daTa iNÍcio: 09.12.2021
daTa TÉrMiNo: 10.12. 2021
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia) diárias
colaBorador EVENTUal
PORTARIA N° 2425/2021, de 24 de Novembro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994 
oBJETiVo: Ministrar a disciplina.
oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: Barcarena/Pa
NoME do SErVidor: MaUro SÉrGio SaNToS dE oliVEira
daTa iNÍcio: 10.12.2021
daTa TÉrMiNo: 12.12.2021
QUaNTidadE: 2,5 (duas e meia)diárias
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 733039

.

.

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares
E - Protocolo: 2021/1280105
PORTARIA N° 2411/21, de 23 de novembro de 2021
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor HiGSoN 
rodriGUES coElHo, id. funcional nº 57193315/ 1, cargo de ProfESSor 
aSSiSTENTE, no período de 01.02.2022 a 02.03.2022, referente ao perío-
do aquisitivo de 2021/2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 732911

.

.

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DO EDITAL Nº 87/2021-UEPA
Processo seLetiVo siMPLiFicado Para a FUNÇÃo de coorde-
Nador do cUrso de esPeciaLiZaÇÃo eM “eNsiNo de LÍNGUa 
PortUGUesa”, ViNcULado À UNiVersidade aBerta do BrasiL 
/ UEPA
a Universidade do Estado do Pará – UEPa, por meio do centro de ciências 
Sociais e Educação - ccSE, torna pública a abertura das inscrições e as 
normas que regerão o Processo Seletivo Simplificado - PSS, no período de 
30/11 a 03/12, com vistas à contratação temporária de coordenador de 
curso do curso de Especialização em Ensino de língua Portuguesa, vincu-
lado ao Programa da Universidade aberta do Brasil – UaB, da Universidade 

do Estado do Pará.
o edital, na íntegra, está disponível no site https://www.uepa.br
Maiores informações:  fone: (91) 4009-9500
Belém, 25 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 732774
eXtrato de reGistro de PreÇos
PROCESSO: 2019/150146-UEPA.
ESPÉciE: ata de registro de Preços n° 06/2021 referente ao Pregão n° 
42/2021;
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo para aquisições futuras e eventuais de mo-
biliários para atender os laboratórios e demais setores do campus de con-
ceição do araguaia, no período de 12 (doze) meses.
Vigência: 12 meses a partir de 29/11/2021.
forNEcEdorES:
1- 13.533.610/0001-00 – WEBlaBor SÃo PaUlo MaTEriaiS didáTicoS 
lTda, item 14, (Valor da proposta r$ 2.150,00).
2- 14.962.672/0001-92 – Maria fErNaNda da crUZ, item 13, (Valor da 
Proposta r$ 25.108,75).
3- 24.473.719/0001-08 – iMPÉrio coMÉrcio dE EQUiPaMENToS dE ES-
criTÓrio EirEli, item 03 (Valor da proposta r$ 10.664,05).
4- 24.997.187/0001-08 – coNSUlaB diSTriBUidora dE ProdUToS la-
BoraToriaiS, HoSPiTalarES E EdUcacioNaiS lTda. item 15, (Valor da 
Proposta r$ 2.242,20).
5- 29.926.189/0001-20 – SiS coMÉrcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMEN-
ToS lTda, itens 11 e 12, (Valor da Proposta r$ 7.494,15).
6- 31.499.939/0001-76 – M.K.r coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirEli, 
item 04, (Valor da Proposta r$ 1.250,00).
7- 33.456.016/0001-62 – raUl MUEllEr ScHraMM, item 05, (Valor da 
Proposta r$ 15.500,00).
8- 33.884.155/0001-97 – EVaNdro GoMES fErrEira, item 10, (Valor da 
Proposta r$ 1.265,00).
9- 68.886.605/0001-65 – MarTE EQUiPaMENToS Para laBoraTÓrio Ei-
rEli, item 01, (Valor da Proposta r$ 6.595,66)
Valor Total: r$ 72.269,81 (Setenta e dois mil duzentos e sessenta e nove 
reais e oitenta e um centavos).
autorização: clay anderson Nunes chagas
Belém, 24 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor UEPa

Protocolo: 732968

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 1196/2021 - DAF/SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/1012065
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 03/01/2022 a
01/02/2022, correspondente ao restante do triênio de 01/06/2004 a 
31/05/2007, para a servidora, Maria BriTES ValENTE MoNTE NEGro, 
Matrícula 3207978/1,
carGo: SErVENTE, lotada na SEaSTEr.
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 assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
PORTARIA Nº 1201/2021 - DAF/SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/1229281
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 18/12/2021 a
16/01/2022, correspondente ao restante do triênio de 10/06/2005 a 
09/06/2008, para o servidor, MarcElo BiTTENcoUrT VillaS BoaS, Ma-
trícula 54190671/1,
carGo: Motorista, lotado na SEaSTEr.
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 assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 732813
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.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico
Número: 20/2021
objeto: contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de pe-
tróleo - GlP para atender as necessidades desta SEaSTEr e suas unidades 
administrativas, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 09/12/2021
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43104/87101/430101
fonte: 0166/ 0107/0101
Programa de Trabalho: 08.241.1505.8865/ 08.244.1505.8860/08.122.12
97.8338
Elemento de despesa: 3390.30
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 733301
PreGÃo eLetrÔNico
Número: 18/2021
objeto: aquisição de  Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, de acordo com 
o previsto na Meta 05, Etapa 5.2 e Meta 09, Etapa 9.1 do Plano de Trabalho 
do convênio 089/2019 (SicoNV Nº. 778652/2012), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 15/12/2021
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0306003230
Programa de Trabalho: 08.244.1505.8863
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 733170
PreGÃo eLetrÔNico
Número: 19/2021
objeto: aquisição de Equipamentos de informática, de acordo com o pre-
visto na Meta 05, Etapa 5.2 e Meta 09, Etapa 9.1 do Plano de Trabalho 
do convênio 089/2019 (SicoNV Nº. 778652/2012), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 15/12/2021
Hora da abertura: 14:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0306003230
Programa de Trabalho: 08.244.1505.8863
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 733173

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/638311/SEASTER
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2021/SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/638311/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 16/2021/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final 
dos resíduos de saúde - lixo hospitalar, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pre-
gão Eletrônico nº. 16/2021/SEaSTEr, adjudicado em favor da empresa 
rEVErSa aMBiENTal SErVicoS E colETora dE rESidUoS EirEli, cNPJ 
nº. 27.208.498/0001-39, pelo valor total de r$ 25.053,60 para o item 
01; uma vez demonstradas as regularidades da proposta vencedora, bem 
como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo 
art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 16/2021/SEaSTEr, ad-
judicado em favor da empresa rEVErSa aMBiENTal SErVicoS E colETo-
ra dE rESidUoS EirEli, cNPJ nº. 27.208.498/0001-39, pelo valor total 
de r$ 25.053,60 para o item 01; uma vez demonstradas as regularidades 
da proposta vencedora, bem como a idoneidade da licitante adjudicatária, 
nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 24 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 732935

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/306478/SEASTER
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021/SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/306478/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 15/2021/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos para pesagem em es-
cala industrial, a fim de atender a demanda do Convênio nº 813520/2014, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pre-
gão Eletrônico nº. 15/2021/SEaSTEr, adjudicado em favor da empresa 
M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli, cNPJ nº. 31.499.939/0001-
76, pelo valor total de r$ 31.360,00 para o item 01 e pelo valor total de 
r$ 9.800,00 para o item 02; uma vez demonstradas as regularidades da 
proposta vencedora, bem como a idoneidade da licitante adjudicatária, nos 
moldes do disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 15/2021/SEaSTEr, 
adjudicado em favor da empresa M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS 
EirEli, cNPJ nº. 31.499.939/0001-76, pelo valor total de r$ 31.360,00 
para o item 01 e pelo valor total de r$ 9.800,00 para o item 02; uma vez 
demonstradas as regularidades da proposta vencedora, bem como a ido-
neidade da licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 do 
decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 24 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 732936

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA N° 1218/2021 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/1328194
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ r$ 700,00 ( SETEcEN-
ToS rEaiS ) em favor do Servidor renan Gomes reis,57224964/2,Secre-
tário de Diretoria para atender despesas com o evento “ Oficina do SISAN “ 
que acontecerá em castanhal/Pa , nos dias 30/11 a 01/12/2021.
43.101 – 08.244.1505.8397 0101 247.170
dESPESa: 339039 r$ 700,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
24 de novembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 733060

diÁria
.

PORTARIA Nº 1207/2021 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/ 1317230
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
roSa Maria da SilVa BarBoSa,colaboradora eventual/ cPf: 
085.209.411-68, a qual se deslocará ao município de Belém/castanhal/
castanhal/Belém/Pa no dia 30/11/2021, com objetivo de Participação do 
coNSEaNS/Pa para Promover inclusão sócioprodutiva das famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social.
Classificação Orçamentária:
43.101- 08.422.1505.8402 0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
23 de novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1221/2021 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1196238
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 (UMa) diárias Para o SErVidor ciTado 
aBaiXo:
MarGarida SoUSa dE oliVEira, 453.963.292 – 20 coNSElHEira ESTa-
dUal,aNToNia MaciETTY MacEdo fErrEira,034.363.537 – 28,coNSE-
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lHEira ESTadUal,GlEidSoN alVES PaNTaNal,836.252.322 – 00,coN-
SElHEiro ESTadUal,a qual se deslocará a Belém/Pa no período de 09 a 
10/11/2021 em anexo, com objetivo de Participar da reunião de comis-
sões e do Pleno de novembro/2021.
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.422.1505.8402 0139002989 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1220/2021 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/ 1311938
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 ½ (TrES E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
aNNE carValHo SoBriNHo,acoMPaNHaNTE dE coNSElHEiro
ESTadUal,JoÃo loPES JUNior,5906606/1,aSSiSTENTE dE aSSiSTEN-
cia
Social E claUdioNor,coNSElHEiro ESTadUal que irão a forTalEZa 
no período de 07 a 10/12/2021 com objetivo de Participar da 53ª reunião 
do fórum Nacional dos conselhos Estaduais de assistência Social – fo-
NacEa
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0139002989 253.896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
24 de novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 1219/2021 – SEASTER
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1316064
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 E ½ (SEiS E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
aNa PaTricia araUJo raMoS , coordENadora, MaT. 57217289;fraN-
cY GaBriEla MarQUES dE cHaUMoNT,MaTricUla 80845399,coordE-
Nadora, lEoMarQUES crUZ doS SaNToS,MaT.57192819, aSSiSTENTE
adMiNiSTraTiVo,que irão se deslocar aos municípios de iTUPiraNGa,-
ToME-aÇU e iPiXUNa do Pará/Pa no período de 08/11 a 04/12/2021 
com objetivo de Habilitação de Maquinas para o Seguro desemprego e 
credenciamento de agente ao duplo fator de autenticação. o MoToriSTa 
ValdiViNo rocHa da crUZ, MaT 3223639
rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43.105 - 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 24 de
novembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 732828

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

errata
.

errata
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20/2020
Publicado doE: 34.760 , data : 09/11/2021
Onde se lê: Vigência 16/11/2021 a 15/12/2022
Leia-se: Vigência 16/11/2021 à 15/11/2022

Protocolo: 733157

diÁria
.

PORTARIA  600 – DO DIA 24/11/2021
oBJETiVo: realizar acompanhamento técnico sistemático no ciaM Mara-
Bá (Proc. 1330731/2021-Mem. 448/2021-daS)
SErVidora: alESSaNdra daS GracaS cardoSo dE oliVEira,
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla Nº 54195567/ 1
SErVidora: Maria TErEZa calEJa liMa
carGo:  PSicÓloGo-  MaTricUla: 7009650/ 2
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : MaraBá/Pa
PEriodo da ViaGEM: 29/11 a 03/12/2021 – diaria –4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 732958

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA N° 842/2021-GP/GEMPS de 24 de Novembro 2021
TraNSfErir gozo de férias regulamentares da servidora abaixo relaciona-
da, por necessidade de trabalho:

ProcESSo MaTricUla NoME TraNSfErENcia Portaria Nº doE

2021/1318221 54187808/1 alESSaNdra rEZENdE dE araÚJo 
MiraNda

de: 13/12/2021 
a 11/01/2022 759/21 34740 de 

20/10/2021Para: 0/12/2021 
a 18/01/2022

ordenador responsável luiz celso da Silva
Protocolo: 732855

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 819 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - rESolVE: conce-
der, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora MariSa raiol MarEco 
matrícula nº. 5724961/2, cargo MoNiTor, triênio 27.07.2010/2013, perí-
odo 15.11.2021 à 14.12.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 733149
PORTARIA Nº 845 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 - rESolVE: con-
ceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor aNToNio lUiS fEr-
ro dE SoUSa matrícula nº. 3196593/1, cargo adMiNiSTrador, triênio 
06.04.2006/2009, período 15.10.2021 à 13.11.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 733191
desPacHo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2021/805410)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 019/2021 – faSEPa, que tem objeto a aQUiSiÇÃo dE GÊ-
NEroS aliMENTÍcioS Para cUrSoS/oficiNaS dE PaNificaÇÃo (PErE-
cÍVEiS, NÃo PErEcÍVEiS E HorTifrUTiGraNJEiro), para um período de 
12 meses, a fim de subsidiar a realização sistemática de oficinas/cursos 
profissionalizantes de PANIFICAÇÃO nas Unidades Operacionais da Região 
Metropolitana de Belém, Marabá e Santarém, bem como considerando a 
manifestação da comissão de controle interno, rESolVE:
i – adJUdicar, nos termos do art. 13, incisos iV do decreto Estadual nº 
534/2020, o objeto deste certame à empresa KaiZEN coMÉrcio E diS-
TriBUiÇÃo dE ProdUToS aliMENTÍcioS (cNPJ/Mf nº 22.656.435/0001-
21) para o Grupo 01, pela oferta do valor de r$ 266.464,80 (duzentos 
e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta 
centavos);
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos proce-
dimentos quanto à publicação das adjudicações por este Presidente e as 
realizadas pelo Pregoeiro em relação aos demais Grupos e, após, retornar 
à Presidência para Homologação necessária do resultado da licitação;
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 24 de novembro de 2021.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 733048
desPacHo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2021 / 805410)
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 220/2021 – FASEPA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e após a constatação do cum-
primento das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 019/2020 
– faSEPa, que tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍ-
cioS Para cUrSoS/oficiNaS dE PaNificaÇÃo (PErEcÍVEiS, NÃo PE-
RECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO), para um período de 12 meses, a fim 
de subsidiar a realização sistemática de oficinas/cursos profissionalizantes 
de PaNificaÇÃo nas Unidades operacionais da região Metropolitana de 
Belém, Marabá e Santarém, resolve:
i - adJUdicar o objeto do GrUPo 02 deste certame à empresa KaiZEN 
coMÉrcio E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS aliMENTÍcioS (cNPJ/Mf nº 
22.656.435/0001-21) pela oferta do valor de r$ 36.462,48 (trinta e seis 
mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para 
o referido grupo;
ii – adJUdicar o objeto do GrUPo 03 deste certame à empresa KaiZEN 
coMÉrcio E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS aliMENTÍcioS (cNPJ/Mf nº 
22.656.435/0001-21) pela oferta do valor de r$ 49.047,60 (quarenta e 
nove mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos) para o referido 
grupo;
iii - Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, 
para a devida análise de conformidade.
Belém, 24 de novembro de 2021.
Emmanoel H. G. Santos
Pregoeiro / faSEPa

Protocolo: 733102
PORTARIA Nº 822 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - rESolVE: conce-
der, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora lUcilENE ViaNa dE SoU-
Za matrícula nº. 54190522/1, cargo MoNiTor, triênio 21.01.2016/2019, 
período 16.12.2021 à 14.01.2022.
PORTARIA Nº 824 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - rESolVE: con-
ceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora JaNE GarETE Sa-
raiVa TEiXEira, matrícula nº. 54189614/1, cargo MoNiTor, triênio 
18.04.2008/2011 complemento, período 06.12.2021 à 05.01.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 733204
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..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 613 de 23de novembro de 2021
GESTor do TErMo dE foMENTo Nº 07/2021
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007 e com fundamento 
nos arts. 2º, inciso Vi, e 61 da lei federal nº 13.019/2014,
rESolVE:
art. 1º designar o servidor MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira - matricula 
3171719/2 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 
07/2021 celebrado com a aSSociaÇÃo cUlTUral WJ ProdUÇÕES arTÍS-
TicaS, referente Processo nº 2021/1076501.
art. 2º São atribuições da GESTor:
 I. acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
 ii. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providên-
cias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
 iii. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monito-
ramento e avaliação de que trata o art. 59, da lei nº 13.019/2014.
 iV. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação.
 V. emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria 
celebrada na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da foMENTada 
que trata o art. 62, da lei nº 13.019/2014.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 4º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 732876
Portaria Nº 628/2021-GGP/SEJUDH  Belém (PA), 24 de novembro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021,
coNSidEraNdo o artigo n°. 98 da lei 5.810/1994 – rJU/Pa e o Processo 
administrativo Eletrônico nº. 2020/184053.
  rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença-prêmio à servidora aNa Maria 
GoMES cHaMMa, matrícula nº 3195988/1, ocupante do cargo de as-
sistente Social, referente à primeira parcela do triênio de 07/07/2015 à 
06/07/2018, no período de 22/11/2021 a 21/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 732908
Portaria nº 626 de 23 de novembro de 2021
GESTor do TErMo dE foMENTo Nº 09/2021
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007 e com fundamento 
nos arts. 2º, inciso Vi, e 61 da lei federal nº 13.019/2014,
rESolVE:
art. 1º designar o servidor MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira - matricula 
3171719/2 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 
09/2021 celebrado com a iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo 
E GESTÃo – iBdG, referente Processo nº 2021/1076873.
art. 2º São atribuições da GESTor:
 I. acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
 ii. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providên-
cias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
 iii. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monito-
ramento e avaliação de que trata o art. 59, da lei nº 13.019/2014.
 iV. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação.
 V. emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria ce-
lebrada na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da colaBoradora 
que trata o art. 62, da lei nº 13.019/2014.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 4º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 732938
Portaria nº 614 de 23 de novembro de 2021
GESTor do TErMo dE foMENTo Nº 08/2021
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007 e com fundamento 
nos arts. 2º, inciso Vi, e 61 da lei federal nº 13.019/2014,
rESolVE:
art. 1º designar o servidor MaNoEl BENEdiTo dE oliVEira - matricula 
3171719/2 para exercer a função de GESTor do Termo de fomento nº 

08/2021 celebrado com a aSSociaÇÃo cUlTUral WJ ProdUÇÕES arTÍS-
TicaS, referente Processo nº 2021/1055109.
art. 2º São atribuições da GESTor:
 I. acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
 ii. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providên-
cias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
 iii. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monito-
ramento e avaliação de que trata o art. 59, da lei nº 13.019/2014.
 iV. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação.
 V. emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria 
celebrada na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da foMENTada 
que trata o art. 62, da lei nº 13.019/2014.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 4º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 732924
Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL
Portaria nº 610, de 22 de novembro de 2021.
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
rESolVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos e a Empresa aTa coMÉrcio 
E SErViÇoS dE iNforMáTica lTda., conforme autorização do Se. Secre-
tário em e-mail datado de 04/11/2021.
coNTraTo Nº 04/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de solu-
ção de datacenter, com serviços de instalação e serviços de operação as-
sistida, com Suporte contínuo de forma remota, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital.
Processo: 2021/759481
fiScal:
TiTUlar: aNGElica criSTiNa orTiZ ElMEScaNY MaTrÍcUla: 54185870/
SUBSTiTUTo: - WESlEY da SilVa araÚJo - MaTrÍcUla: 5898744/2
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 5º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 732990

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Termo de Cooperação Técnica e Operacional SEDOP nº 03/2021
Exercício: 2021
Processo nº 2021/1022780
objeto da cooperação: colaboração técnica especializada para a constru-
ção da caSa da MUlHEr BraSilEira – Tipo iV, no Município de Breves-
Pa, em conformidade com o contrato de repasse nº 905717/2020/caiXa, 
que tem como contrapartida a Secretaria de Estado de Justiça e direitos 
Humanos - SEJUdH
data da assinatura: 23/11/2021
Vigência: Janeiro/2021 a Janeiro/2024
Dos Recursos: Não haverá repasse de recursos financeiros entre os partícipes
Partes:
Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH
cNPJ nº 05.054.895/0001-60
representante da SEJUdH: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP
cNPJ: 03.137.985/0001-90
representante: BENEdiTo rUY SaNToS caBral

Protocolo: 732669

.

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 616/2021
1328936/2021
OBJETIVO: Realizar ações de fiscalização (retorno), nos estabelecimentos co-
merciais, a fim de garantir os direitos dos consumidores contidos na lei 8.078/90.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo:  Marabá e curionópolis/Pa
SErVidor:
• JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES; CARGO: Assistente Ad-
ministrativo; MaT: 57195607/2; PErÍodo: 29/11 a  05/12/2021; Quanti-
dade de diárias:  6,5
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• CÍCERO CA PAIXÃO RIBEIRO FILHO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86665/1; PErÍodo: 29/11 a  05/12/2021; Quantidade de diárias:  6,5
• FRANCISCO BENTEMILLER MONTEIRO SOUSA, CARGO: Assessor; MAT: 
5960072/1; PErÍodo: 29/11 a  05/12/2021; Quantidade de diárias:  6,5.
• RAIMUNDO JORGE DFURANS DA SILVA; CARGO: Gerente; MAT: 61115/2; 
PErÍodo: 29/11 a  05/12/2021; Quantidade de diárias:  6,5.
• MANOEL SERGIO BORGES; CARGO: Motorista; MAT: 5807239/2; PERÍO-
do: 29/11 a  05/12/2021; Quantidade de diárias:  6,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 732983
diÁrias
Portaria Nº 603/2021
ProcESSo: 1300108/2021
oBJETiVo: realizar capacitação/formação sobre direitos Humanos.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
DESTINO:  Altamira-Medicilândia/PA
SErVidor:
• FLÁVIO MOREIRA DE PAULA; CARGO: Gerente da GPDJ; MAT: 5956831/1; 
PErÍodo: 26 a 28/11/2021; Quantidade de diárias: 2,5
• JEANETE DA SILVA GOMES; CARGO: Assistente Social; MAT: 54188359/3; 
PErÍodo: 26 a 28/11/2021; Quantidade de diárias: 2,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 732886

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 611/2021-GGP/SEJUDH      
Belém (PA), 18 de novembro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/1316344.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período
57201769/1 Milenne Josy cordeiro afonso 2020 03/01/2022 a 01/02/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 732754
Portaria Nº 627/2021-GGP/SEJUDH                                                                                      
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/1323124
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor deste 
órgão, conforme descrito abaixo: 

Matrícula Servidor Exercício Período
43206/1 rose Mary de fátima Melo de Morais 2021 03/01/2022 a 01/02/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 733342

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

RESENHA 08/2021 SEJUDH – PROCON/PA
o Governo do Estado do Pará, neste ato representado pela Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos SEJUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 42 
do decreto n° 2.181/97, despachos e decisões proferidos nos Processos 
administrativos abaixo relacionados.
NoTificaÇÃo N°.  175/2021
Pad. f.a. Nº.                     0214-017.037-2
reclamado (a):                 EdiTora aBril S/a
NoTifico a empresa: EdiTora aBril S/a para rEcolHEr a MUlTa No 
Valor 14.000UPf’s (QUaTorZE Mil UNidadES dE PadrÃo fiScal ), 
ressaltando que, a apenada poderá valer-se dos benefícios previstos na 
Portaria 386/98 da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos ( 
SEJUdH/Pa) que estabelece desconto de 50% caso o pagamento da multa 
seja efetuada  até o 10° dia da notificação) ou apresentar RECURSO, tudo 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do recebimento da notificação 
desta dEciSÃo adMiNiSTraTiVa do ProcoN/Pa na forma dos artigos 
42 e 44 do decreto 2.181/97. o não atendimento dos prazos e condições 
estabelecidos ensejará a inscrição em dívida ativa do Estado, conforme o 
artigo 55, do decreto federal  nº 2.181/1997.
a guia para recolhimento da MUlTa também poderá ser retirada no Pro-
coN/Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário 
de 8 ás 14 horas. Trav. lomas Valentina 1.150- Pedreira – cEP: 66.087-
441 - Belém – Pará – Brasil.  EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa -diretor 
do ProcoN/Pa.

Protocolo: 732729

RESENHA 15/2021 SEJUDH – PROCON/PA
o Governo do Estado do Pará, neste ato representado pela Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos SEJUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 42 
do decreto n° 2.181/97, despachos e decisões proferidos nos Processos 
administrativos abaixo relacionados.
NoTificaÇÃo N°.  176/2021
Pad. f.a. Nº.                     0115-031.977-0
reclamado (a):               alESSaNdro cHaVES iMoBiliaria
NoTifico a empresa: alESSaNdro cHaVES iMoBiliaria  para 
rEcolHEr a MUlTa No Valor 14.000UPf’s (QUaTorZE Mil UNidadES 
dE PadrÃo fiScal ), ressaltando que, a apenada poderá valer-se dos 
benefícios previstos na Portaria 386/98 da Secretaria de Estado de Justiça 
e direitos Humanos ( SEJUdH/Pa) que estabelece desconto de 50% caso 
o pagamento da multa seja efetuada  até o 10° dia da notificação) ou 
apresentar rEcUrSo, tudo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do 
recebimento da notificação desta DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON/
Pa na forma dos artigos 42 e 44 do decreto 2.181/97. o não atendimento 
dos prazos e condições estabelecidos ensejará a inscrição em dívida ativa 
do Estado, conforme o artigo 55, do decreto federal  nº 2.181/1997.
a guia para recolhimento da MUlTa também poderá ser retirada no Pro-
coN/Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário 
de 8 ás 14 horas. Trav. lomas Valentina 1.150- Pedreira – cEP: 66.087-
441 - Belém – Pará – Brasil.  EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa -diretor 
do ProcoN/Pa.

Protocolo: 732819
RESENHA 16  /2021 SEJUDH – PROCON/PA
o Governo do Estado do Pará, neste ato representado pela Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos SEJUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 42 
do decreto n° 2.181/97, despachos e decisões proferidos nos Processos 
administrativos abaixo relacionados.
NoTificaÇÃo N°.  177/2021
Pad. f.a. Nº.                    0116-001-651-1
reclamado (a):               BaNco BaNKPar S/a
NoTifico a empresa: BaNco BaNKPar S/a para rEcolHEr a MUlTa 
No Valor 13000UPf’s (TrEZE Mil  UNidadES dE PadrÃo fiScal) 
ressaltando que, a apenada poderá valer-se dos benefícios previstos na 
Portaria 386/98 da Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos ( 
SEJUdH/Pa) que estabelece desconto de 50% caso o pagamento da multa 
seja efetuada  até o 10° dia da notificação) ou apresentar RECURSO, tudo 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do recebimento da notificação 
desta dEciSÃo adMiNiSTraTiVa do ProcoN/Pa na forma dos artigos 
42 e 44 do decreto 2.181/97. o não atendimento dos prazos e condições 
estabelecidos ensejará a inscrição em dívida ativa do Estado, conforme o 
artigo 55, do decreto federal  nº 2.181/1997.
a guia para recolhimento da MUlTa também poderá ser retirada no Pro-
coN/Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário 
de 8 ás 14 horas. Trav. lomas Valentina 1.150- Pedreira – cEP: 66.087-
441 - Belém – Pará – Brasil.  EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa -diretor 
do ProcoN/Pa.

Protocolo: 732877
RESENHA 18  /2021 SEJUDH – PROCON/PA
o Governo do Estado do Pará, neste ato representado pela Secretaria de 
Estado de Justiça e direitos Humanos SEJUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 42 
do decreto n° 2.181/97, despachos e decisões proferidos nos Processos 
administrativos abaixo relacionados.
NoTificaÇÃo N°.  178/2021
Pad. f.a. Nº.                     0116-001-651-1
reclamado (a):                 Gl roMa BraSil locadora EirEli
NoTifico a empresa: Gl roMa BraSil locadora EirEli para 
rEcolHEr a MUlTa No Valor 13000UPf’s (TrEZE Mil  UNidadES 
dE PadrÃo fiScal) ressaltando que, a apenada poderá valer-se dos 
benefícios previstos na Portaria 386/98 da Secretaria de Estado de Justiça 
e direitos Humanos ( SEJUdH/Pa) que estabelece desconto de 50% caso 
o pagamento da multa seja efetuada  até o 10° dia da notificação) ou 
apresentar rEcUrSo, tudo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do 
recebimento da notificação desta DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON/
Pa na forma dos artigos 42 e 44 do decreto 2.181/97. o não atendimento 
dos prazos e condições estabelecidos ensejará a inscrição em dívida ativa 
do Estado, conforme o artigo 55, do decreto federal  nº 2.181/1997.
a guia para recolhimento da MUlTa também poderá ser retirada no Pro-
coN/Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário 
de 8 ás 14 horas. Trav. lomas Valentina 1.150- Pedreira – cEP: 66.087-
441 - Belém – Pará – Brasil.  EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa -diretor 
do ProcoN/Pa.

Protocolo: 732881

.

.

oUtras MatÉrias
.

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021 - SEJUDH
Processo nº 2021/1076501
fundamento legal: art. 29 e 31 da lei nº 13.019/2014
do oBJETo: Execução do Projeto “cidadÃo iNforMado É o cidadÃo 
SaBEdor dE SEUS dirEiToS E dEVErES”, através do qual possibilitará 
uma farta atividade de instrução para advertir e informar a população so-
bre as adversidades resultantes da utilização e comercialização de álcool, 
fumo e entorpecentes em nossa cidade e região Metropolitana.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
aÇÃo:271632
PTrES: 188811
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Plano de Trabalho: 14.422.1500.8811.0000
Plano interno: 21dEMG00278
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 300.000,00
PraZo dE EXEcUÇÃo: data da publicação até a data de 31/01/2022
data da assinatura: 23/11/2021
foMENTador: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SE-
JUdH. cNPJ nº 05.054.895/0001-60
foMENTada: aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍS-
TicaS
cNPJ Nº 15.279.114/0001-90
representante da fomentada: WidElToN doS SaNToS loPES
cPf 961.376.062-8
ordenador de despesa: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira

Protocolo: 732879
JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Para 
CELEBRAR PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO nº 07/2021
PROCESSO: 2021/1076501
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
foMENTada: aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS
cNPJ Nº 15.279.114/0001-90
oBJETo: Execução do Projeto “cidadÃo iNforMado É o cidadÃo Sa-
BEdor dE SEUS dirEiToS E dEVErES”, através do qual possibilitará uma 
farta atividade de instrução para advertir e informar a população sobre as 
adversidades resultantes da utilização e comercialização de álcool, fumo e 
entorpecentes em nossa cidade e região Metropolitana.
doTaÇÃo orÇaMENTária
aÇÃo:271632
PTrES: 188811
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8811.0000
Plano interno: 21dEMG00278
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 300.000,00
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, altera-
da pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que 
regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.
A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica-se ser realiza-
da sem chamamento público, visto que os recursos são provenientes de 
Emenda Parlamentar, constante na lei orçamentária do exercício de 2021, 
em conformidade ao disposto no art. 29 da lei federal n° 13.019/14, alte-
rada pela lei n° 13.204/15, conforme transcrição a seguir:
art. 29. os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 
acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, 
em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a cele-
bração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento 
de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público 
observará o disposto nesta lei.
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quan-
do: (redação dada pela lei nº 13.204, de 2015)
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
o decreto Governamental nº 1.835/2017 estabeleceu em seu Parágrafo 
Único do art. 12 que os termos de colaboração ou de fomento que envol-
vam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentá-
rias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento 
público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto 
envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 
chamamento público observará o disposto na lei federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, e neste decreto.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, a aSSociaÇÃo cUl-
TUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS encontra-se devidamente 
regular para execução do Projeto “cidadÃo iNforMado É o cidadÃo 
SaBEdor dE SEUS dirEiToS E dEVErES”.
a formalização da parceria com a associação cultural do Pará WJ Produ-
ções artísticas segue as normas e procedimentos estabelecidos em lei, 
possui capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto da par-
ceria, dispondo de instalações, recursos humanos e condições de materiais 

adequados para o desenvolvimento das atividades previstas na parceria.
o Plano de Trabalho proposto pela referida organização da sociedade civil 
foi devidamente analisado e aprovado.
Por fim, Julgo que o caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigi-
bilidade de chamamento público, prevista no artigo 29 da lei federal nº 
13.019/2014 e no Parágrafo Único do art. 12 do decreto Governamental 
nº 1.835/2017.
Nestes termos dEclaro a iNEXiGiBilidadE do cHaMaMENTo PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com a ASSOCIA-
ÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS, tendo como objeto 
a transferência de recursos no valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil re-
ais), conforme Plano de Trabalho anexo.
a forma de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 22 de novembro de 2021
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa
E dirEiToS HUMaNoS - SEJUdH

Protocolo: 732874
JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
PARA CELEBRAR PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO nº 08/2021
PROCESSO: 2021/1055109
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS
cNPJ Nº 15.279.114/0001-90
oBJETo: Execução do Projeto “EM BUSca dE UMa NoVa rEalidadE Para 
o idoSo E SUa QUalidadE dE Vida”, através do qual irá desenvolver a 
conscientização sobre os direitos Humanos e o exercício da cidadania
doTaÇÃo orÇaMENTária
aÇÃo: 271634
PTrES: 188809
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8809.0000
Plano interno: 21dEMP00404
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 500.000,00
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, altera-
da pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que 
regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.
A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica-se ser realiza-
da sem chamamento público, visto que os recursos são provenientes de 
Emenda Parlamentar, constante na lei orçamentária do exercício de 2021, 
em conformidade ao disposto no art. 29 da lei federal n° 13.019/14, alte-
rada pela lei n° 13.204/15, conforme transcrição a seguir:
art. 29. os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 
acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, 
em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a cele-
bração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento 
de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público 
observará o disposto nesta lei.
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quan-
do: (redação dada pela lei nº 13.204, de 2015)
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
o decreto Governamental nº 1.835/2017 estabeleceu em seu Parágrafo 
Único do art. 12 que os termos de colaboração ou de fomento que envol-
vam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentá-
rias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento 
público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto 
envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 
chamamento público observará o disposto na lei federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, e neste decreto.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, a aSSociaÇÃo cUl-
TUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS encontra-se devidamente 
regular para execução do Projeto “EM BUSca dE UMa NoVa rEalidadE 
Para o idoSo E SUa QUalidadE dE Vida”.
a formalização da parceria com a associação cultural do Pará WJ Produções 
artísticas Pará segue as normas e procedimentos estabelecidos em lei, possui 
capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto da parceria, dis-
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pondo de instalações, recursos humanos e condições de materiais adequados 
para o desenvolvimento das atividades previstas na parceria.
o Plano de Trabalho proposto pela referida organização da sociedade civil 
foi devidamente analisado e aprovado.
Por fim, julgo que o caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigibilida-
de de chamamento público, prevista nos artigos 29 e 31 da lei federal nº 
13.019/2014 e no Parágrafo Único do art. 12 do decreto Governamental 
nº 1.835/2017.
Nestes termos dEclaro a iNEXiGiBilidadE do cHaMaMENTo PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com a ASSOCIA-
ÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS, tendo como objeto 
a transferência de recursos no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), conforme Plano de Trabalho anexo.
a forma de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 22 de novembro de 2021
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa
E dirEiToS HUMaNoS - SEJUdH

Protocolo: 732920
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2021 - SEJUDH
Processo nº 2021/1055109
fundamento legal: art. 29 e 31 da lei nº 13.019/2014
do oBJETo: Execução do Projeto “EM BUSca dE UMa NoVa rEalidadE 
Para o idoSo E SUa QUalidadE dE Vida”, através do qual irá desenvolver 
a conscientização sobre os direitos Humanos e o exercício da cidadania.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
aÇÃo: 271634
PTrES: 188809
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8809.0000
Plano interno: 21dEMP00404
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 500.000,00
PraZo dE EXEcUÇÃo: data da publicação até a data de 31/01/2022
data da assinatura: 23/11/2021
foMENTador: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SE-
JUdH. cNPJ nº 05.054.895/0001-60
foMENTada: aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS
cNPJ Nº 15.279.114/0001-90
representante da fomentada: WidElToN doS SaNToS loPES
cPf 961.376.062-8
ordenador de despesa: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira

Protocolo: 732926
JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
PARA CELEBRAR PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO 09/2021
PROCESSO: 2021/1076873
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo 
– iBdG - cNPJ Nº 35.281.139/0001-35.
oBJETo: Execução do Projeto “circUiTo dE cidadaNia E dirEiToS HU-
MaNoS” mediante a entrega de cartilhas nas cidades de Belém, ananin-
deua e Marituba, através do qual realizará ações sociais promovendo o 
fomento e a informação da população das cidades atingidas.
doTaÇÃo orÇaMENTária
aÇÃo:271283
PTrES: 188211
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8211.0000
Plano interno: 21EMEN00299
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 750.000,00
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, altera-
da pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que 
regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.
A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica-se ser realiza-
da sem chamamento público, visto que os recursos são provenientes de 
Emenda Parlamentar, constante na lei orçamentária do exercício de 2021, 
em conformidade ao disposto no art. 29 da lei federal n° 13.019/14, alte-
rada pela lei n° 13.204/15, conforme transcrição a seguir:
art. 29. os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos 
decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os 
acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, 
em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a cele-
bração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento 
de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público 
observará o disposto nesta lei.
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quan-
do: (redação dada pela lei nº 13.204, de 2015)
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 

- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
o decreto Governamental nº 1.835/2017 estabeleceu em seu Parágrafo 
Único do art. 12 que os termos de colaboração ou de fomento que envol-
vam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentá-
rias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento 
público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto 
envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 
chamamento público observará o disposto na lei federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, e neste decreto.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, a organização Social 
instituto Brasileiro de desenvolvimento e Gestão - iBdG encontra-se de-
vidamente regular para execução do Projeto “circUiTo dE cidadaNia E 
dirEiToS HUMaNoS”.
a formalização da parceria com o instituto Brasileiro de desenvolvimento 
e Gestão - iBdG segue as normas e procedimentos estabelecidos em lei, 
possui capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto da par-
ceria, dispondo de instalações, recursos humanos e condições de materiais 
adequados para o desenvolvimento das atividades previstas na parceria.
o Plano de Trabalho proposto pela referida organização da sociedade civil 
foi devidamente analisado e aprovado.
Por fim, Julgo que o caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigi-
bilidade de chamamento público, prevista no artigo 29 da lei federal nº 
13.019/2014 e no Parágrafo Único do art. 12 do decreto Governamental 
nº 1.835/2017.
Nestes termos dEclaro a iNEXiGiBilidadE do cHaMaMENTo PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com o INSTITUTO 
BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo – iBdG, tendo como ob-
jeto a transferência de recursos no valor de r$ 750.000,00 (setecentos e 
cinquenta mil reais), conforme Plano de Trabalho anexo. .
a forma de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 22 de novembro de 2021
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa
E dirEiToS HUMaNoS - SEJUdH

Protocolo: 732934
TERMO DE FOMENTO Nº 09/2021 - SEJUDH
Processo nº 2021/1076873
fundamento legal: art. 29 e 31 da lei nº 13.019/2014
do oBJETo: Execução do Projeto “circUiTo dE cidadaNia E dirEiToS 
HUMaNoS” mediante a entrega de cartilhas nas cidades de Belém, ana-
nindeua e Marituba, através do qual realizará ações sociais promovendo o 
fomento e a informação da população das cidades atingidas.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
aÇÃo:271283
PTrES: 188211
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8211.0000
Plano interno: 21EMEN00299
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 750.000,00
PraZo dE EXEcUÇÃo: data da publicação até a data de 31/12/2021
data da assinatura: 23/11/2021
foMENTador: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SE-
JUdH. cNPJ nº 05.054.895/0001-60
foMENTada: iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo
cNPJ Nº 35.281.139/0001-35
representante da fomentada: WidElToN doS SaNToS loPES
cPf 961.376.062-8
ordenador de despesa: JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira

Protocolo: 732939
secretaria de estado de JUstiÇa e direitos HUMaNos do ParÁ - seJUdH
COMISSÃO ELEITORAL/COJUEPA
EDITAL DE ELEIÇÃO Nº 01/2021
Escolha de Entidades e representantes da Sociedade civil à composição do 
conselho de Juventude do Estado do Pará – coJUEPa,  biênio 2021-2023.
a comissão Eleitoral por seus membros que infra-assinam, criada 
e designados, respectivamente, pela Portaria nº 567/2021, doE nº 
34.761 de 10 de novembro de 2021, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo decreto Estadual nº 1949 de 28 de dezembro de 2017, 
que regulamenta a lei Estadual nº 6.936 de 22 de setembro de 2006 que 
institui o conselho de Juventude do Estado do Pará – coJUEPa.
rESolVE:
1 – DA JUSTIFICATIVA
  A Comissão Eleitoral com prerrogativa de fixar o edital de eleição das 
entidades representantes da Sociedade civil organizada para compor o 
conselho de Juventude do Estado do Pará- coJUEPa, biênio 2021-2023, 
responsável pela elaboração e publicação do referido edital no Diário Oficial 
do Estado- doE, também, incumbida está na condução do processo elei-
toral até nomeação dos membros eleitos pelo Poder Executivo do Estado 
do Pará, nos termos do art. 7.º do decreto n.º 1.949/2017. Saliente- se 
que para compor o referido conselho de forma paritária, representantes do 
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Poder Público Estadual e da Sociedade civil organizada, conforme edital, 
compreenderá a seleção de 13(treze) entidades representantes da Socie-
dade civil, de acordo com o disposto no art. 4.º do decreto n.º 1.949/2017.
  o Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, com a prerrogativa 
de designar membros do conselho de Juventude do Estado Pará- coJUEPa, 
para compor o conselho de forma paritária, às representações do Poder 
Público estadual, estabelece este edital para seleção de 13(treze) repre-
sentações da Sociedade civil, e de acordo com o disposto no art.4º do 
decreto n.º 1.949/ 2017. assim, considera-se entidade da Sociedade civil 
organizada, toda e qualquer organização que atue nas seguintes catego-
rias: Movimentos, associações ou organizações da Juventude, fóruns e 
redes da Juventude e Entidade de apoio às Políticas Públicas de Juventude, 
constituída em base legal de âmbito estadual, voltadas ao atendimento, 
promoção, defesa, garantia dos direitos e/ou no estudo e na pesquisa da 
juventude com reconhecido impacto/ influência estadual e/ou nacional. A 
iniciativa, sem precedentes na formação do colegiado do coJUEPa, inova 
pela transparência no processo eleitoral, democratizando a participação de 
entidades interessadas envolvidas com a política de juventude.
  as entidades interessadas sujeitas ao presente Edital de de Eleição, vi-
sando à futura composição do conselho, serão compostas de titular e su-
plemente, cujo requisito, conforme item 3- das representações, possibili-
tando a ampliação de interessados cadastrados no coJUEPa, assim como o 
ingresso de membros que, com suas experiências e proposições, fortalece-
rão o fomento e divulgação da política para a juventude do Estado do Pará.
• – DO OBJETO
  convocar e tornar pública a abertura do processo de Eleição de Entidades 
da Sociedade civil organizada, coordenado e conduzido por uma comissão 
Eleitoral, cujos representantes eleitos serão apresentados ao Secretário de 
Estado de Justiça e direitos Humanos, a serem indicados ao chefe do Poder 
Executivo à nomeação.
3 – DAS REPRESENTAÇÕES
Para assumir cadeira no coJUEPa, na condição de representante da socie-
dade civil, as entidades eleitas indicarão para comporem vagas de titular 
e suplente, jovens de 18 (dezoito) até 29 (vinte enove) anos, de acordo 
com o § 1.º, art. 6.º, do decreto n.º 1949, de 28 de dezembro de 2017.
4- VaGas
4.1- Serão distribuídas as vagas de representações de no mínimo 5 (cinco) 
regiões das 12(doze) do Estado do Pará, levando-se em consideração a pro-
porcionalidade de quantidade de jovens, conforme dados da faPESPa 2020, 
ficando 11 Regiões com 01(uma) vaga cada e a Região Guajará, com 02(duas) 
vagas. caso não haja representações das 12(doze) regiões, as vagas serão 
distribuídas às regiões que apresentarem indicações de forma proporcional.
5 – DO CADASTRAMENTO
5.1 – os representantes da sociedade civil interessados, deverão encaminhar o 
formulário disponibilizado no link: https://forms.gle/nmS1Gz4xQVUmyzvs7, no 
período de 10 (dez) dias a contar da data da publicação no Diário Oficial.
5.2 – o cadastramento de membro titular terá a vinculação de membro 
suplente da mesma representação;
5.3 – os representantes da Sociedade civil interessados deverão apresentar:
1. a) cópia do Estatuto e cNPJ da Entidade com a ata da Eleição da atual diretoria;
2. b) comprovação de atuação em atividades sociais em geral e/ou vol-
tadas à política para Juventudes, através de declarações estaduais e/ou 
municipais, fotos, filmagens, certificados e similares
3. c) cópia dos documentos pessoais dos candidatos titulares e suplentes (rG e cPf).
5 – DA SELEÇÃO
5.1 – a seleção será realizada pela comissão Eleitoral composta por 06(seis) 
membros a serem designados, sendo 03(três) membros representantes da 
Sociedade civil organizada e 03(três) representantes do Poder Público, 
criada e designados por meio de Portaria da Secretaria de Estado de Justiça 
e Direitos Humanos- SEJUDH, e publicada em Diário Oficial do Estado- 
doE, à luz do art. 7.º do decreto n.º 1.949/2017.
5.2 – a seleção dos representantes da Sociedade civil terá os seguintes critérios:
1. Preenchimento dos requisitos do cadastramento acima;
2. análise da exposição de motivos com critério de graduação entre 0 a 5 pontos, 
pela clareza e objetividade acerca do motivo de interesse no cadastramento;
3. análise da atuação da Entidade em atividades sociais em geral e/ou 
voltadas à política de juventude, através comprovação documental através 
de declarações municipais, fotos, filmagens, certificados e similares, anali-
sados de 0 a 5 pontos, em grau de relevância, abrangência e quantitativo 
dos trabalhos, eventos, estudos e outros realizados;
4. No caso de empate terá a preferência a entidade mais antiga e/ou a que 
nunca participou como membro do coJUEPa;
5. os cadastrados não indicados para o mandato atual, manterão seu ca-
dastro na Secretaria de conselho da SEJUdH, podendo participar das futu-
ras indicações ao colegiado do coJUEPa.
5.3 – o prazo para seleção será de dez dias após o prazo de cadastramento.
6 – DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 – a comissão Eleitoral após a seleção, homologará o resultado das 
entidades e seus representantes eleitos, cuja a lista será indicada pelo 
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos para nomeação pelo 
chefe do Poder Executivo;
6.2 – o prazo para a homologação e indicação será de 10 (dez) dias após a seleção.
7 – DOS RECURSOS
7.1 – caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do dia da 
homologação do resultado das entidades pela comissão Eleitoral.
7.2 – o recurso será dirigido ao Secretário de Estado de Justiça e direitos 
Humanos, o qual proferirá decisão no prazo de 03 (três) dias.
8 – DA NOMEAÇÃO
8.1- o chefe do Poder Executivo, após indicação das entidades da Sociedade civil 
pelo Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, procederá a nomeação 
dos indicados, e posterior providências pela Secretaria dos conselhos;
8.2 – as entidades nomeadas deverão buscar orientações à participação 

efetiva no conselho de Juventude do Estado do Pará- coJUEPa.
9 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1. os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela comissão Eleitoral.
9.2. Este Edital entra em vigor a partir da sua publicação.
Belém, 23 de novembro de 2021.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 733335
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Portaria N° 400/2021 – DAF/SEDEME  BELÉM, 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
Nome: JUliaNa rioS VaZ MaESTri/Matricula: 5946313/1/cargo: aS-
SESSora ESPEcial/ 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
Portaria N° 401/2021 – DAF/SEDEME  BELÉM, 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
Nome: HaNNa falESi YaMaMoTo/ Matricula:n°5959617/1/ cargo: 
coordenadora/ 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
Portaria N° 402/2021 – DAF/SEDEME  BELÉM, 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
Nome: lENY crUZ ViaNNa coElHo/ Matricula:n°5946830/4/ cargo: co-
ordenadora/ origem: Belém-Pa/ destino: Moju e abaetetuba-Pa/ Período: 
24/11/2021 a 24/11/2021 /diárias:0,5 (meia)/ objetivo: representar a 
SEdEME na apresentação do projeto ferrovia Paraense e participar da ce-
rimônia de inauguração do Espaço liceu Mestre José raimundo, bem como 
realizar visita técnica às instalações do Espaço.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 403/2021 – DAF/SEDEME  BELÉM, 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
Nome:BrUNa roBErTa MarTiNS GUiMarÃES/Matrícula:n° 5905946/6/ 
cargo:coordENadora/origem:Belém-Pa/destino: Moju e abaetetuba-
Pa/Período:24/11/2021 a 24/11/2021/diária: 0,5(meia)/objetivo: repre-
sentar a SEdEME na apresentação do projeto ferrovia Paraense e partici-
par da cerimônia de inauguração do Espaço liceu Mestre José raimundo, 
bem como realizar visita técnica às instalações do Espaço.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 404/2021 – DAF/SEDEME  BELÉM, 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
Nome:liliaN PoliaNa SoUSa GUalBErTo/Matricula:n° 80845108/1/
cargo:dirETora/origem:Belém-Pa/destino: Moju e abaetetuba-Pa/ Pe-
ríodo: 24/11/2021 a 24/11/2021/diária:0,5 (meia)/objetivo: representar 
a SEdEME na apresentação do projeto ferrovia Paraense e participar da 
cerimônia de inauguração do Espaço liceu Mestre José raimundo, bem 
como realizar visita técnica às instalações do Espaço.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 405/2021 – DAF/SEDEME  BELÉM, 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
Nome:WilToN MarcEllo SaNToS TEiXEira/Matricula:n°571756851/1/
cargo:dirETor/origem:Belém-Pa/destino: Moju e abaetetuba/ Perío-
do:24/11/2021 a 24/11/2021/diárias:0,5 (meia)/objetivo: visitar o mu-
nicípio de Moju, que fará parte da execução do projeto ferrovia Paraense 
e participar da cerimônia de inauguração do Espaço liceu Mestre José rai-
mundo em abaetetuba.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 733309

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 004/2021 - SEDEME / PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
DO TOCANTINS – PA
ParTES: Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia – SEdEME e Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins – Pa.
oBJETo do acordo: o presente acordo de cooperação Técnica tem por 
objeto o estabelecimento de ações de ampla cooperação, no âmbito de 
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suas respectivas esferas de competência, para:
• O intercâmbio de informações contidas no CERM, no que tange estrita-
mente às informações relacionadas ao Município de BoM JESUS do To-
caNTiNS - Pa e no processo de licenciamento ambiental de atividades de 
extração mineral realizadas pela Secretaria Municipal de Meio ambiente, 
agricultura e desenvolvimento Econômico, além de comunicação e a apro-
ximação institucional entre os partícipes componentes, nos termos da lei 
nº 7.591/2011 e do decreto nº 386/2012;
• O desenvolvimento e implantação do polo de mineração responsável de 
BoM JESUS do TocaNTiNS – Pa;
• O adensamento das cadeias produtivas, implantação de APL’s e o estímu-
lo ao cooperativismo.
Vigência: 25/11/2021 a 24/11/2025
foro: Belém/Pa
ParTÍciPES:
-  Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME
c.N.P.J: 14.772.025/0001-18
-  Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins – Pa
c.N.P.J: 84.139.633/0001-75
ordENadorES:
 - José fernando de Mendonça Gomes Júnior
 - João da cunha rocha

Protocolo: 733212
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica
eXtrato de terMo de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 008/2021-SEDEME / PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS 
CARAJÁS – PA
ParTES: Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia – SEdEME e Prefeitura Municipal de canaã dos carajás – Pa.
oBJETo do acordo: o presente acordo de cooperação Técnica tem por 
objeto o estabelecimento de ações de ampla cooperação, no âmbito de 
suas respectivas esferas de competência, para:
• O intercâmbio de informações contidas no CERM, no que tange estrita-
mente às informações relacionadas ao Município de caNaÃ doS caraJáS 
– Pa, sendo disponibilizado um software de gestão e monitoramento da 
produção mineral do município e no processo de licenciamento ambiental 
de atividades de extração mineral realizadas pela Secretaria Municipal de 
Meio ambiente, além de comunicação e a aproximação institucional entre 
os partícipes componentes, nos termos da lei nº 7.591/2011 e do decreto 
nº 386/2012;
• Promover o ordenamento e as boas práticas para a produção de insumos 
minerais construção civil (areia, seixo, brita tijolos, telha, etc);
• Promover a diversificação da economia, através do desenvolvimento das 
cadeias produtivas;
• O desenvolvimento e implantação do polo de mineração responsável de 
caNaÃ doS caraJáS – Pa;
• O adensamento das cadeias produtivas, implantação de APL’s e o estímu-
lo ao cooperativismo;
• Integração de ações das Secretarias Estadual e Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, visando transformar canaã dos carajás em cidade 
inteligente, modelo de desenvolvimento para o Estado do Pará.
Vigência: 25/11/2021 a 24/11/2025.
foro: Belém/Pa.
ParTÍciPES:
-  Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME
c.N.P.J: 14.772.025/0001-18
-  Prefeitura Municipal de canaã dos carajás – Pa
c.N.P.J: 01.613.321/0001-24
ordENadorES:
José fernando de Mendonça Gomes Júnior
Josemira raimunda diniz Gadelha

Protocolo: 733215
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica
eXtrato de terMo de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 006/2021-SEDEME / PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
ParTES: Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia – SEDEME e Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte – PA.
oBJETo do acordo: o presente acordo de cooperação Técnica tem por 
objeto o estabelecimento de ações de ampla cooperação, no âmbito de 
suas respectivas esferas de competência, para:
• O intercâmbio de informações contidas no CERM, no que tange estrita-
mente às informações relacionadas ao Município de Ourilândia do Norte 
- Pa e no processo de licenciamento ambiental de atividades de extração 
mineral realizadas pela Secretaria Municipal de Meio ambiente, além de co-
municação e a aproximação institucional entre os partícipes componentes, 
nos termos da lei nº 7.591/2011 e do decreto nº 386/2012;
• O desenvolvimento e implantação do polo de mineração responsável de 
Ourilândia do Norte – PA;
• O adensamento das cadeias produtivas, implantação de aPl’s e o estímu-
lo ao cooperativismo.
início da vigência: 25/11/2021 a 24/11/2025
foro: Belém/Pa
ParTÍciPES:
-  Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME
c.N.P.J: 14.772.025/0001-18

-  Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte – Pa
c.N.P.J: 22.980.643/0001-81
ordENadorES:
 - José fernando de Mendonça Gomes Júnior
 - Júlio césar dairel

Protocolo: 733216
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 007/2021 - SEDEME / PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH – PA
ParTES: Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia – SEdEME e Prefeitura Municipal de Bannach – Pa.
oBJETo do acordo: o presente acordo de cooperação Técnica tem por 
objeto o estabelecimento de ações de ampla cooperação, no âmbito de 
suas respectivas esferas de competência, para:
• O intercâmbio de informações contidas no CERM, no que tange estri-
tamente às informações relacionadas ao Município de Bannach - Pa e no 
processo de licenciamento ambiental de atividades de extração mineral re-
alizadas pela Secretaria Municipal de Meio ambiente, além de comunicação 
e a aproximação institucional entre os partícipes componentes, nos termos 
da lei nº 7.591/2011 e do decreto nº 386/2012;
• O desenvolvimento e implantação do polo de mineração responsável de 
BaNNacH – Pa;
o adensamento das cadeias produtivas, implantação de aPl’s e o estímulo 
ao cooperativismo.
Vigência: 25/11/2021 a 24/11/2025
foro: Belém/Pa
ParTÍciPES:
-  Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME
c.N.P.J: 14.772.025/0001-18
-  Prefeitura Municipal de Bannach – Pa
c.N.P.J: 01.595.320/0001-02
ordENadorES:
José fernando de Mendonça Gomes Júnior
lucineia alves da Silva

Protocolo: 733217
..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

EXTRATO DE CARTA CONTRATO  Nº 005/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: ToPoGraPHic SErViÇoS dE ToPoGrafia lTda cNPJ n.º 
13.459.659/0001-52
objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de levan-
tamento topográfico nos domínios do Porto Vila do Conde, Barcarena-Pa, 
para utilização no projeto da rede de distribuição de Gás Natural da com-
panhia de Gás do Pará.
Vigência:  30 (trinta) dias
Modalidade: contratação direta por dispensa de licitação com base no 
art. 29, inciso i, da lei 13.303/16 – Processo administrativo nº 041/2021.
data de assinatura: 22 de novembro de 2021.
Valor Global: r$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
foro: Belém/Pa.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: Paulo Sady ayres de aquino.

Protocolo: 733164

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

CONTRATO: 002/2019.
TERMO ADITIVO: 003.
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo adiTiVo: 19/11/2021.
oBJETo: Serviço de pesquisa de termos ou palavras chaves, fornecidos 
pela Contratante à Contratada, em Diários Oficiais e/ou em Diários da Jus-
tiça e o envio das publicações coletadas, na forma como foram disponibili-
zadas nas fontes pesquisadas.
JUSTificaTiVa: alterar as condições comerciais do contrato nº 002/2019, 
considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes no que 
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tange a inclusão de cláusula que trate sobre a lei Geral de Proteção de 
dados - lGPd nº 13.709/2018.
coNTraTada: KUriEr TEcNoloGia EM iNforMaÇÃo S.a. inscrita no 
cNPJ nº 10.951.376/0001-35.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 732947
.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato
ratiFicaÇÃo de ato de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
rEf.: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 004/2021-codEc/Pa
o PrESidENTE da coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico do 
Pará - codEc/Pa, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto 
da companhia, com fundamento no art. 62 da lei n° 13.303/16 e art. 59, 
iii do regulamento de licitações e contratos, além do Parecer Jurídico 
nº103/2021; rESolVE: 1. raTificar oS aToS dE rEVoGaÇÃo, pelas ra-
zões expostas nas seq. 38-40, extensivo a todos os termos constantes das 
seq. 1 a 40, dos autos do Processo Nº 2021/986593, que trata do Procedi-
mento licitatório PrEGÃo ElETrÔNico Nº 004/2021, cujo objeto consiste 
na contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento 
e fornecimento de Vale-alimentação, na forma de cartão eletrônico, com 
chip, para atender os empregados da companhia de desenvolvimento Eco-
nômico do Pará – codEc/Pa., por interesse da administração. 2. Publique-
se, na forma da lei. Belém-Pa, 24 de novembro de 2021. lUTfala dE 
caSTro BiTar-Presidente-codEc.

Protocolo: 733287

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 005/2021
Às 13:15 horas do dia 24 de novembro de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. lUTfala 
dE caSTro BiTar, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/986593, Pregão nº 00005/2021.
resultado da Homologação
item: 1
descrição: administração de Tíquete (Ticket) / Vale alimentação (cartão 
Eletrônico) - Sistema convênio.
descrição complementar: contratação de empresa especializada na admi-
nistração, gerenciamento e fornecimento de Vale-alimentação, na forma 
de cartão eletrônico, com chip, para atender os empregados da companhia 
de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC, conforme especificações 
constantes no Termo  de referência (anexo i).
Situação: Homologado
adjudicado para: MaXXcard adMiNiSTradora dE carToES lTda, pelo 
melhor lance de r$ 708.639,94, com valor negociado a r$ 708.597,72.

Protocolo: 733042

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 005/2021
Às 13:09 horas do dia 24 de novembro de 2021, após analisado o resultado 
do Pregão nº 00005/2021, referente ao Processo nº 2021/986593, o pre-
goeiro, Sr(a) JacEliS criSTiNE aGUiar BorGES, adJUdica aos licitantes 
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro resultado 
da adjudicação.
resultado da adjudicação
item: 1
descrição: administração de Tíquete (Ticket) / Vale alimentação (cartão 
Eletrônico) - Sistema convênio.
descrição complementar: contratação de empresa especializada na admi-
nistração, gerenciamento e fornecimento de Vale-alimentação, na forma 
de cartão eletrônico, com chip, para atender os empregados da companhia 
de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC, conforme especificações 
constantes no Termo  de referência (anexo i).
Situação: adjudicado
adjudicado para: MaXXcard adMiNiSTradora dE carToES lTda, pelo 
melhor lance de r$ 708.639,94, com valor negociado a r$ 708.597,72.

Protocolo: 733033

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
Errata da publicação do Extrato do contrato n° 043/2021, publicado no 
d.o.E n° 34.774 de 24 de novembro de 2021, protocolo n° 732602.
 Onde se Lê: “Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.”
 Leia-se: “Natureza da despesa: 3449039 – outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica.”
ordenadora: rafaEla BaraTa cHaVES.

Protocolo: 732788
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 296/2021 de 22/11/2021. 
art. 1º coNcEdEr Suprimento de fundos em nome do servidor 
raimundo alberto Braga araújo, assistente reg. Merc. cl. a, no valor 
de r$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme dotação orçamentária abaixo: 
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339030.00 Material de consumo r$ 1.000,00; 
339036.00 Serv. de Terceiros – Pessoa física r$ 1.000,00; art. 2º: 
informamos que o referido servidor atende o art. 4° do decreto Estadual 
nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá ser de 45 (quarenta 
e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo 
a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o término 
da aplicação, conforme processo nº 2021/1314798. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 732848

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 113/2021 – 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/São Sebastião da Boa Vista/curralinho/Bagre/
Belém, com o objetivo de realizar cadastros e entregas de cartas de crédito 
aos microempreendedores dos municípios acima mencionados, do NGPM-
crEdicidadÃo. 

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de 
diárias

TErcio JUNior SoUSa 
NoGUEira 57199036 dirETor GEral 25 a 

29/11/2021 4 1/2

JacKEliNE YaSMiM NoGUEi-
ra SilVa 5930821-2 GErENTE rEGioNal 25 a 

29/11/2021 4 1/2

aNa TErEZa GaMa dE 
SoUZa 5953839-1 coord. oPEra-

cioNal 25 a 
29/11/2021 4 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS 
NETo 57191916 SEcrETário dE 

GaBiNETE 25 a 
29/11/2021 4 1/2
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Marcio TaVarES BraGa 
JUNior 857.345.512-87 colaBorador 

EVENTUal 25 a 
29/11/2021 4 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 733351
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

..

terMo aditiVo a coNtrato
.

12º TAC Nº 60/2016 – CP Nº 33/2015
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
coNSTrUTora lEal JUNior lTda - cNPJ 05.574.132/0001-40
objeto: recuperação e Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas com cBUQ, 
na região de integração do rio capim, num Total de 50 Km, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cf. art. 57, § 1º, III da Lei nº 8.666/93 
e manutenção da suspensão execução de serviços.
Vigência: 20/11/2021 a 19/01/2022
data da assinatura: 19/11/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 732800
1º TAC Nº 17/2021 – TP Nº 14/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
M. Pamplona construções Eireli – EPP – cNPJ 19.578.735/0001-25
objeto: construção do Terminal rodoviário Municipal de Tomé-açu/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cf. art. 57, § 1º, II da Lei nº 8.666/93
Vigência: 25/112021 a 24/05/2022
data da assinatura: 24/11/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 732933
..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra das ProPostas coMerciais - toMada de 
PREÇOS TP 030/2021– CPL/SEDOP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para rEcUPEraÇÃo da EEEfM MaNoEl da VEra crUZ E coNSTrUÇÃo 
dE UMa rESidÊNcia, no Município de cUrraliNHo, neste Estado, confor-
me especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas na 
Tomada de Preços TP 033/2021, para abertura da ProPoSTa coMErciail 
designada para o dia 29/11/2021 às 14:00 Hs.
EMPrESa HaBiliTada:
1 - oKa coNSTrUTora E iNcorPoradora EirEli – cNPJ: 
36.821.978/0001-61- HaBiliTada;
2 - SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda – cNPJ: 
00.654.914/0001-76– HaBiliTada.
Belém-Pa, 24 de novembro de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 732816
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2020/987547
2. licitação nº: 028/2021
3. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 23/11/2021
5. data da Homologação: 23/11/2021
  objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPE-
cialiZada Pará, EXEcUÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, 
NO MUNICÍPIO DE ALMERÍM, neste Estado, conforme especificações técni-
cas, planilhas e projetos anexo.
16. Empresa vencedora adjudicada: aSa coNSTrUÇÕES lTda – 
cNPJ: 16.683.141/0001-96-, com o valor de r$ 2.965.172,96 (dois 
milhões novecentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e dois 
reais e noventa e seis centavos).
Belém/Pa, 23 de novembro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 732850

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5° terMo aditiVo ao coNVÊNIO Nº 01/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de castanhal– cNPJ 05.121.991/0001-84
objeto do convênio: reforma e revitalização da feira da ceasa, no Muni-
cípio de castanhal/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 25/11/2021 a 20/11/2022
data da assinatura: 24/11/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 732928
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2020
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual, por mais 02 (dois) meses, iniciando em 08.11.2021, encerran-
do em 07.01.2022.
data de assinatura: 05/10/2021.
contratada: Hidro Engenharia Sanitária e ambiental ltda, cNPJ: 
22.973.408/0001-82.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 733090
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 160/2021 - PRESI
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 28/2021-aSlic, datado de 24 
de novembro de 2021, referente ao Processo Eletrônico nº 2021/1336600, 
que trata da designação da comissão Permanente de licitação, bem como 
a necessidade da composição de novos membros;
coNSidEraNdo a necessidade de substituição de alguns membros da 
Portaria nº 072/2021, datada de 26 de maio de 2021.
r E S o l V E:
1. dESiGNar a advogada lÍGia doS SaNToS NEVES, matrícula 
nº 57176087, cPf nº 440.068.882-87, o Engº civil JoSÉ fErrEi-
ra PUTY, matrícula 3190897 e cPf nº 032.913.402-72, a contadora 
SUElY dE fáTiMa PiMENTa dE araÚJo, matrícula 5711657 e cPf nº 
283.488.032-53, o Gerente da célula de avaliação e orçamento NEY 
fiGUEirEdo SaBTHE, matrícula 5958178, cPf 186.628.542-49,  o 
Geógrafo criSTiaNo MalaTo da ENcarNaÇÃo, matrícula 51855879 
e cPf nº 581.065.702-82 e o auxiliar Técnico, MarcElo fErNaNdES 
Maia, para sob a Presidência da primeira, integrarem como Membros 
Titulares da comissão Permanente de licitação.
2. dESiGNar as auxiliares administrativo Maria daS GraÇaS raMoS rE-
BÊlo, matrícula 3191478 e cPf nº 089.406.064-34 e Maria dE loUrdES 
raiol craVo, matriculo 3190790, cPf nº 116.613.992-15, para atuarem 
como Secretárias da referida comissão.
3. ficaM também designados como Membros Suplentes da comissão 
Permanente de licitação, o advogado EdNilSoN TaPaJÓS da SilVa, matriculo 
54188546 e cPf nº 668.191.292-49, a contadora TaTiaNE BElTrÃo doS 
aNJoS QUEiroZ dE alMEida, matrícula 57202898 e cPf nº 616.563.562-87 
e a Engenheira civil Márcia criSTiNa BarroSo liMa, matrícula 57176102, 
cPf nº 429.771.502-34, vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 24 de novembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 733119
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do Termo Aditivo: 5º (Quinto)
Nº do Contrato nº 11/2019
Modalidade de licitação: rdc Nº 01/2019
Valor original: r$ 16.198.990,00 (dezesseis milhões, cento e noventa e 
oito mil, novecentos e noventa e reais).
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Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo: art.  71, da Lei 
federal nº 13.303/2016, arts. 82, 168, 169 e 181 do regulamento interno 
de licitações e contratos da coHaB/Pa
Vigência: 25.10.2021 a 24.10.2022
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x fenix logística co-
mércio e locação de Máquinas Eireli.
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura: 25.10.2021

Protocolo: 732745
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 052/2021-GAB/NGTM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
coNSidEraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E S o l V E:
dESiGNar:
1 - o servidor raiMUNdo alBErTo dE aTHaYdE MaTTa, identidade fun-
cional n°80845795, Diretor de Obras para fiscalizar durante sua vigência, 
a contar de 22/11/2021, o contrato nº 015/2021 celebrado entre NGTM e
lGE ENGENHaria dE ESTrUTUraS lTda referente a execução de Serviços 
de análise e Validação Técnica dos Projetos Executivos de 2(duas) obras 
de artes especiais, que serão executadas nas interseções da av. indepen-
dência com a rodovia Br-316 (denominada oaE 05) e da rodovia Pa 483 
(alça Viária) com a rodovia Br-316 (denominada oaE 06), na região Me-
tropolitana de Belém.
2 – o servidor ricardo dE SoUZa MoNTEiro filHoi, identidade funcional 
n° 6403389, ocupante do cargo de coordenador de Gestão ambiental para 
responder pela fiscalização, durante ausências e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de novembro de 2021
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 732687
Portaria Nº 053/2021-GAB/NGTM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019.
coNSidEraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E S o l V E:
dESiGNar:
1 - o servidor oSEaS da GaMa rodriGUES, identidade funcional n° 
5146178-2, ocupante do cargo de Coordenador de Gestão Ambiental para fis-
calizar durante a vigência do contrato nº 016/2021,  celebrado entre NGTM e 
Maia MElo ENGENHaria lTda. referente a Execução dos Serviços de Geren-
ciamento, Supervisão, fiscalização e acompanhamento das obras de recupe-
ração e adequação da rua ananim, na cidade de ananindeua, Estado do Pará.
2 – o servidor MarcoS ViNicioS MarTiNS faVacHo, identidade fun-
cional n°5961759, coordenador de Gestão de  obras para responder pela 
fiscalização, durante ausências e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de novembro de 2021.
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 732683
.

coNtrato
.

Número do Contrato/Exercício: 015/2021-NGTM
Valor Total:77.000,00
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Execu-
ção dos Serviços de análise e validação Técnica dos Projetos Executivos de 
02(duas) obras de arte Especiais, que serão Executadas nas interseções 
da avenida independência com a rodovia Br-316(denominada oaE 05) e 
da rodovia Pa-483(alça Viária) com a rodovia Br-316(denominada oaE 
06), na região Metropolitana de Belém.
data da assinatura:22/11/2021
Vigência :25/11/2021 a 12/02/2022
liciTaÇÃo
Nº04/2021-NGTM
Modalidade: convite
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 950101.26.451.1489.7648
Elemento de despesa: 449039
fonte: 0101
coNTraTado

Nome: Empresa lGE ENGENHaria dE ESTrUTUraS lTda
Endereço: av. Governador José Malcher, 815, sala 211, Ed. Palladium cen-
ter Nazaré, cEP: 66.055-901, Belém-Pa.
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 732676
Número do Contrato/Exercício: 016/2021-NGTM
Valor Total:1.927.327,51
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Exe-
cução dos Serviços de Gerenciamento, Supervisão, fiscalização e acom-
panhamento das obras de recuperação e adequação de rua ananin, na 
cidade de ananindeua, Estado do Pará.
data da assinatura:22/11/2021
Vigência :22/11/2021 a 16/012/2022
liciTaÇÃo
Nº01/2021-NGTM
Modalidade: Tomada de Preços
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 950101.26.451.1489.7648
Elemento de despesa: 449035
fonte: 0101
coNTraTado
Nome: Empresa Maia MElo ENGENHaria lTda.
Endereço: rua Gal. Joaquim inácio, 136, ilha do leite, recife/PE
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 732678

.

.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 007 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 – GAB/AGTRAN
o diretor Geral da agência de Transporte Metropolitano do Estado – aG-
TraN/Pa, no uso das atribuições conferidas pela lei Estadual n.º 9.049 de 
04 de abril de 2020 e o decreto Estadual de 15/10/2020, publicado no doE 
n.º 34.375 de 16/10/2020; 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 de estoque no almoxarifado da aGTraN/Pa;
ii – realizar atualização, cadastramento e baixa de bens, conforme o Ma-
nual de Patrimônio, no Sistema do Estado – SiSPaT WEB;
iii – designar os servidores YUri MorHY dE MENdoNÇa (presidente), 
matrícula n.º 5960458, iSaBEla TaVarES dE BarroS (suplente), ma-
trícula n.º 5945837 e Márcia adriaNE dE SoUZa aTHaYdE (membro), 
matrícula n.º 5962664, devendo o presidente apresentar relatório ao final.
iV – Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, até ulterior 
deliberação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 24 de novembro de 2021.
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
diretor da aGTraN/Pa

Protocolo: 732866
..

errata
.

Na Portaria n.º 005 de 19 de novembro de 2021, publicada no DOE 
do dia 24/11/2021 (protocolo n.º 731987).
Onde se Lê: coordENador lUaNa da coSTa doS SaNToS, cPf: 
014.339.952/2.
Leia-se: coordENador lUaNa da coSTa doS SaNToS, cPf: 
014.339.952-71

Protocolo: 732906
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 563 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1333016.
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r E S o l V E:
i – autorizar o servidor BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, identi-
dade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na 
diretoria de administração e finanças – daf, a viajar aos municípios de 
Marabá-Pa, Xinguara- Pa, redenção- Pa, Santana do araguaia- Pa e rio 
Maria-Pa, no período de 01 a 06/12/2021, para apoiar o Secretário carlos 
Maneschy, em agenda do Programa forma Pará, nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 e 1/2 (cinco e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 733235
Portaria Nº 562 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
a SEcrETária adJUNTa dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUca-
ÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo 
dE 21.02.2019, publicado no doE Nº 33.811, de 22.02.2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1332795.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, identi-
dade funcional nº 55586075/3, ocupante do cargo de Secretário de Esta-
do, 03 e 1/2 (três e meia) diárias, para atender despesas com viagem aos 
municípios de Marabá-Pa; Xinguara-Pa; redenção-Pa; Santana do ara-
guaia-PA e Rio Maria-PA,  no período de  02 a 05/12/2021, a fim de parti-
cipar dos lançamentos do projeto Medicina Veterinária/Zootecnia, do curso 
de agronomia/Ufra, do curso de arquitetura e Urbanismo/UNifESSPa, do 
lançamento do projeto “carreta da construção civil”, e do acompanhamen-
to do vestibular de Engenharia civil, em rio Maria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de novembro de 2021.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária adjunta de Estado

Protocolo: 733240
Portaria Nº 564 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1328937.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora PriScila carValHo caSTro, identidade fun-
cional nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, a viajar ao município 
de Barcarena-Pa, lotada no Gabinete do Secretário/aScoM, no período de 
03 a 06/12/2021, a fim de acompanhar o processo seletivo especial do 
programa forma Pará 2021, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 733245
Portaria Nº 561 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 703/2020 de 30.03.2020, publicada 
no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1299548.
r E S o l V E:
caNcElar a Portaria nº 541, de 17/11/2021, publicada no doE nº 34.769, 
de 18/11/2021, que concedeu 02 e 1/2 (duas e meia) diárias ao servidor 
carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, identidade funcional nº 
54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, lotado na SEcad, a viajar 
aos municípios de Marabá-PA, Tucumã-PA e Ourilândia do Norte-PA, no 
período de 23 a 25/11/2021, a fim de averiguação de problemas pontuais 
quanto a não execução da contrapartida da Prefeitura de Ourilândia do 
Norte-Pa nas atividades do programa forma Pará, curso de Zootecnia, 
de reunião com a prefeitura para sanar as questões, e de realização de 
audiência pública de divulgação do programa e do curso de Medicina 
Veterinária em Tucumã-Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de novembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 733246
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

Portaria
.

Portaria N° 231/2021 – GABINETE, 19 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 no parágrafo único, Vii, do art. 7, da lei complementar Estadual n. 
061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
i - EXoNErar a pedido, alEXaNdrE da SilVa diNiZ, do cargo em co-

missão de coordenador de Bolsas, código GEP-daS-11.4, com lotação na 
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas, a contar de 19 de 
Novembro de 2021;
ii - NoMEar, aNdrÉa PiNHo lE BEcHEc, no cargo em comissão de  coorde-
nadora de Bolsas, código GEP-daS-011.4, com lotação na fundação amazô-
nia de amparo a Estudos e Pesquisas, a contar de 19 de novembro de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 19 de Novembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 732694
.

errata
.

errata
Portaria N° 098/2021 – GABINETE, de 19 de Novembro de 2021.
Publicada no doE n° 34.773 de 23/11/2021, referente à concessão de 
diárias:
JEaN ricardo coSTa rEiS, matrícula 5916925.
Onde se lê: 29/11/2021 a 01/12/2021
Leia-se: 29/11/2021 a 05/12/2021
Onde se lê: 2 e ½ diárias (duas e meia)
Leia-se: 6 e ½ (seis e meia)
Onde se lê: Processo nº 1320300
Leia-se: Processo nº 1332300

Protocolo: 733078
.

coNtrato
.

Termo de Outorga nº 049/2021
Chamada: 001/2021 – FAPESPA/CNPQ PROGRAMA DE APOIO A 
NÚcLeos eMerGeNtes - ProNeM.
objeto: auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Avaliação da biodiversi-
dade aquática de riachos do arquipélago do Marajó”, aprovado na chamada 
nº001/2021 – ProGraMa dE aPoio a NÚclEoS EMErGENTES - ProNEM 
- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem por obje-
tivo quantificar a biodiversidade aquática para quatro grupos taxonômicos 
na área de Proteção ambiental (aPa) do Marajó, e avaliar como o padrão 
da biodiversidade registrada são influenciadas por variáveis ambientais, 
incluindo as variações hidrológicas, de clima, e alterações antrópicas..
outorgado: leandro Juen.
Valor total: r$ 189.599,98 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e no-
venta e nove reais e noventa e oito centavos),conforme abaixo:
faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 16.615,38 – odc
449020 - Valor: r$ 16.615,38– odK
cNPq:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte : 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 33.335,38 – odc
Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua assi-
natura.
data da assinatura: 24/11/2021.
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 733159
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terceiro terMo aditiVo ao iNstrUMeNto de coNcessÃo e 
ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - ICAAF N° 004/2017
coNcEdENTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
BENEficiário: Patrícia daniele lima de lima
fiNalidadE: o presente Termo aditivo tem sua origem no instrumento de 
concessão e aceitação de apoio financeiro – icaaf nº 004/2017, que tem 
por objeto o apoio financeiro da FAPESPA, para a concessão de 05 (cinco) 
Bolsas de doutorado acadêmico para o Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Parasitária na amazônia, e seus respectivos auxílios, em aten-
dimento às finalidades do Edital nº 005/2016 – Auxílio à Pesquisa e Con-
cessão de Bolsas de doutorado acadêmico, coordenado pela Sra. Patrícia 
daniele lima de lima, e tem por objeto:
1. a) Prorrogação do prazo de vigência do icaaf nº 004/2017 por mais 08 
(oito) meses, até 21/07/2022;
2. b) alteração de cronograma de Execução do objeto (meta, etapa ou 
fase);
daTa dE aSSiNaTUra: 19/11/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 733091
.

diÁria
.

Portaria N° 099/2021 – DIRAD/FAPESPA, de 24 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 066/2021 - GaBiNETE/faPESPa, de 22 
de Novembro de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1327365;
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r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ (seis e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: ViTor doS SaNToS SiQUEira JÚNior
MaTrÍcUla: 5920017/3
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/Marabá-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 29/11/2021 a 05/12/2021
QUaNTidadE: 6 e 1/2 (Seis e Meia) diárias
oBJETiVo: 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), 24 de Novembro de 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 732773

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 565, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) lEoNardo MEdEiroS da SilVa, Técnico 
de Telecomunicação, matrícula 73318, 24/11/2021 a 02/12/2021, à Belém-
Pa/Breves/Belém-Pa, para ativação de clientes SEdUc em Breves - Pa, 
incluindo a inauguração da EETEPa - Breves com presença do Governador 
do Estado. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 733141
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

errata
.

errata
ErraTa ao EXTraTo do TErMo dE foMENTo 57/2021 – SEEl, ProToco-
lo Nº 729787, PUBlicada No doE Nº 34.768 dE 17 dE NoVEMBro dE 
2021. a QUal alTEra a ViGÊNcia do TErMo dE foMENTo.
ONDE SE LÊ:
ViGÊNcia: 15 de outubro de 2021 a 31 de outubro de 2021
 LEIA-SE:
ViGÊNcia: 11 de novembro de 2021 a 11 de janeiro de 2022.
Belém, 24 de novembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 733097
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 012/2018-SEEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/140164
cláUSUla PriMEira - do oBJETo do coNTraTo oriGiNário
1.1 – o contrato n° 012/2018-SEEl tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para a coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliESPorTiVa No 
MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA, de acordo com as especificações que se en-
contram enumeradas e explicitadas nos anexos do Edital da Tomada de 
Preços nº 007/2017.
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo do PrESENTE adiTiVo
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do Contra-
to nº 012/2018-SEEl, por mais 04 (Quatro) meses de vigência.
aSSiNaTUra: 17/11/2021
ViGÊNcia: 17/11/2021 à 17/03/2022
coNTraTada: lEMES & lEMES coNSTrUTora EirEli inscrita no cNPJ/
Mf 18.990.417/0001-04
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 733089
12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 017/2018-SEEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/128400
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
1.1– o contrato n° 017/2018-SEEl tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para a coNSTrUÇÃo dE QUadra PoliESPorTiVa No 
MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA, de acordo com as especificações que se en-
contram enumeradas e explicitadas nos anexos do Edital da Tomada de 
Preços nº 001/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO PRESENTE ADITIVO
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato, 
por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término da execução do contrato.
aSSiNaTUra: 24/11/2021

ViGÊNcia: 12/12/2021 à 12/04/2022
coNTraTada: lEMES & lEMES coNSTrUTora lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
18.990.417/0001-04
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 733127
.

aPostiLaMeNto
.

APOSTILAMENTO Nº 01/2021-SEEL
CONTRATO Nº 052/2021-SEEL
PROCESSO Nº 2021/1106661
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr 
E a EMPrESa PoliSPorT iNdUSTria E coMErcio EirEli.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: o presente instrumento, fundamentado no 
Art. 65, §8º da lei 8.666/93, tem por finalidade a alteração da dotação 
orçamentária necessária ao adimplemento das obrigações assumidas pela 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer-SEEl.
As despesas necessárias ao adimplemento das obrigações financeiras as-
sumidas pela contratante, correrão a conta da seguinte dotação:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c fonte de recur-
sos: 0101000000 Elemento de despesa: 339030 ação: 270771 Pi: 
2080008321c
Valor: r$ 34.300,00 (Trinta e quatro mil e trezentos reais)
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338e fonte de recur-
sos: 0101000000 Elemento de despesa: 449052 ação: 184339 Pi: 
4120008338e
Valor: r$ 36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais)
Valor Total r$ 71.100,00 (Setenta e um mil e cem reais)
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: artigo 65, § 8°, da lei n° 8.666/93
daTa do aPoSTilaMENTo: 24/11/2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa - SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 733058
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

coNtrato
.

CONTRATO Nº: 14/2021 – SETUR
coNTraTada: orGaNiZaÇÃo Social Para 2000 – oS Para 2000, 
cNPJ:03.584.058/0001-18
oBJETo: subsidiar a contratação da organização Social Pará 2000, 
associação privada sem fins lucrativos que possui contrato de gestão 
com o Governo do Pará através desta Secretaria de Turismo, com o 
escopo de promover a locação de espaço a administração de evento, a 
feira internacional de Turismo da amazônia – fiTa. Por administração 
compreende-se planejamento, organização e gestão – com intuito de 
promover as potencialidades turísticas da região amazônica e, por 
conseguinte, a promoção do destino Pará.
ViGÊNcia: 25/11/2021 a 23/01/2021. 
Valor ToTal: r$ 2.861.894,76 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um 
mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).
funcional Programática: 69101. 23.695.1498.8383
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101 
fonte: 0301 
Plano interno:2070008383c 
ação: 234972 
daTa da aSSiNaTUra: 24/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 733312
CONTRATO Nº 09/2021 – SETUR
coNTraTada: claro S/a, cNPJ/Mf sob Nº. 40.432.544/0001-47
oBJETo: contratação de Serviço de Telefonia fixa comutada – STfc – na 
modalidade LOCAL (fixo-fixo e fixo-móvel), longa distância nacional LDN 
(fixo-fixo e fixo-móvel) e longa distância internacional LDI (fixo-fixo e fi-
xo-móvel) através de linhas convencionais e troncos digitais E1 com ddr 
para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Turismo-SETUr.
ViGÊNcia: 18/11/2021 a 18/11/2022
Valor aNUal ESTiMado: r$ 4.447,49 (quatro mil, quatrocentos e qua-
renta e sete reais e quarenta e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 690101. 23.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101002156
Plano interno: 4120008338c
ação: 231420
daTa da aSSiNaTUra: 18/11/2021
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 733320

disPeNsa de LicitaÇÃo
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo, inscrito no cNPJ/Mf 
sob o nº15.488.858/0001-14, e a organização Social Pará 2000 pessoa 
jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 03.584.058/0001-18.
do oBJETo: contratação da organização Social Pará 2000, associação 
privada sem fins lucrativos que possui contrato de gestão com o Governo 
do Pará através desta secretaria de turismo, com o escopo de promover a 
locação de espaço a administração de evento, a feira internacional de Turismo 
da amazônia – fiTa, com intuito de promover as potencialidades turísticas da 
região amazônica e, por conseguinte, a promoção do destino Pará. 
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da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo:
a Presente contratação fundamenta-se no artigo 24, inciso XXiV, da lei 
federal nº8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 2.861.894,76 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um 
mil oitocentos, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). 
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 69101. 
23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 010100000 e 0301000000 – 
recursos do tesouro 
ordENador rESPoNSáVEl: andré orengel dias.
foro: Belém –Estado do Pará.
daTa: 24/11/2021
aNdrÉ orENGEl diaS
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 732759
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o Sr. andré orengel dias, Secretário de Estado de Turismo, resolve 
ratificar o Termo de Dispensa de Licitação Nº 006/2021 para celebração 
de contrato com a organização Social Pará 2000, associação privada sem 
fins lucrativos que possui contrato de gestão com o Governo do Pará, 
através desta secretaria de turismo, com o escopo de promover a locação 
de espaço a administração de evento, a feira internacional de Turismo da 
amazônia – fiTa, com intuito de promover as potencialidades turísticas da 
região amazônica e, por conseguinte, a promoção do destino Pará. 
Valor: r$ 2.861.894,76 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, 
oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). 
Belém (Pa), 24 de Novembro 2021. 
aNdrÉ orENGEl diaS
Secretário de Estado de Turismo

 Protocolo: 732768
.

coNVÊNio
.

A Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR/PA torna pú-
blico o edital de chamamento
a Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUr/Pa torna público o 
Edital de Chamamento Público nº 001/2021, que tem por finalidade/objeto 
a seleção de Prefeituras de Municípios Paraenses para firmar parcerias por 
meio de convênio, para execução de projetos para ações de fomento e 
apoio a eventos geradores de fluxo turístico nos municípios do Estado de 
Pará e apoio a ações de promoção realizadas fora do território estadual, 
nos termos do decreto Estadual nº 733, de 13 de maio de 2013 e demais 
legislação aplicável, nos termos do processo nº 2021/986125. as condi-
ções e especificações para atendimento do chamamento, bem como a for-
ma de apresentação de propostas pelos interessados, estão disponíveis no 
edital que pode ser acessado no site www.setur.pa.gov.br. os interessados 
em participar da seleção deverão entregar os envelopes de proposta e 
documentos, no período de 25 de novembro de 2021 a 28 de dezembro 
de 2021, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, horário de Brasília, di-
retamente ao Setor de Protocolo, localizado no edifício sede da Secretaria 
de Estado de Turismo - SETUr, situada à avenida Gentil Bittencourt, n.º 
43, Bairro: Batista campos, Belém – Pa, cEP 66015-140. dúvidas e es-
clarecimentos deverão ser encaminhados unicamente para e-mail edital.
eventos@setur.pa.gov.br, conforme consta no edital.

Protocolo: 732748
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 673/GEPS/SETUR DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1329330; rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora adriaNa VilHENa KarlSSoN, 
mat. 54195609/1, assist. de Gestão em Turismo. ii – o valor do suprimento 
corresponde a r$ 200,00 (duzentos reais), para atender a despesas de classi-
ficação: 339033 (Passagens e Locomoção). A utilização do suprimento de fun-
dos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebimento, devendo 
ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após o período de 
aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 733094
Portaria Nº 675/GEPS/SETUR DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1305372; rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor cHarlES aNTÔNio fErrEira 
dE aViZ, Mat. 55586269/1, assistente de Gestão em Turismo. ii – o valor 
do suprimento corresponde a: r$ 700,00 (setecentos reais), para atender 
as despesas de classificação: 339033 (Passagens e Locomoção). A utili-
zação do suprimento de fundos será no período de 30 (Trinta) dias após 
a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo 
máximo de 15 dias após o período de aplicação.ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 733203
.

diÁria
.

Portaria 671/GEPS/SETUR DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1292472; rESolVE: con-
ceder 4 e 1/2 (quatro e meia) diária ao servidor arY SÉrGio dE alMEi-
da SaNToS, Mat. 5962014/1, Gerente de Turismo de Natureza. oBJ: 
ação praia limpa praia linda. dESTiNo: Mosqueiro/Pa. PErÍodo: 12 a 
16/11/2021.ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 732743

Portaria Nº 677/GEPS/SETUR DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/1309180; rESolVE: 
conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor JacHoNS Valdo 
da SilVa TaVarES, Mat. 54188798/5, Gerente de Turismo de Negócios, 
Eventos e incentivos. oBJ: Participar do festival das cataratas, promo-
vendo e apresentando o Estado do Pará, junto ao stand do Ministério do 
Turismo, em parceria com outros Estados do Norte do Pais. dESTiNo: foz 
do iguaçu/ParaNá. PErÍodo: 30/11 a 04/12/2021.ordENador: aNdEr-
SoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 733239
Portaria 676/GEPS/SETUR DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1322436; rESolVE: con-
ceder 01 e 1/2 (uma e meia) diária a servidora claUdia rEGiNa BaS-
ToS NEdEr, Mat. 55588571/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: 
fiscalização de serviços de manutenção na orla do Maçarico, junto com 
a empresa Executiva Serviços Técnicos Especializados ltda. dESTiNo: Sa-
linópolis/Pa. PErÍodo: 25 a 26/11/2021.ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE

Protocolo: 733218
Portaria 672/GEPS/SETUR DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1329069; rESolVE: conce-
der 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao servidor adriaNa VilHENa KarlS-
SoN, mat. 54195609/1, assist. de Gestão em Turismo. oBJ: acompanhar 
e Supervisionar a realização do curso “observação de aves”. dESTiNo: 
MaritubaPa. PErÍodo: 06 a 10/12/2021. ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE

Protocolo: 733093
Portaria 674/GEPS/SETUR DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1322435; rESolVE: con-
ceder 01 e 1/2 (uma e meia) diária a servidora Marcia do Socorro 
caMPoS MoUra, Mat. 5636655/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. 
oBJ: fiscalização de serviços de manutenção na orla do Maçarico, junto 
com a empresa Executiva Serviços Técnicos Especializados ltda. dESTi-
No: Salinópolis/Pa. PErÍodo: 25 a 26/11/21.ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 733099
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/TJPA/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de limpeza de esgotos (lim-
pa-fossas), incluindo drenagem, transporte e descarte de material, com 
abrangência na região Metropolitana de Belém, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 09/12/2021, às 09h30min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 24 de novembro de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 732986

.

.

coNVÊNio
.

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº 047/2021 // Partes: Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de Tucumã // objeto: o 
objeto do presente acordo de cooperação técnica entre os partícipes, visando 
a cessão de servidores para a realização de ações conjuntas voltadas para o 
desenvolvimento das atividades necessárias à modernização da Justiça no 
Município // Vigência: 03 (três) anos, início em 24/11/2021 a 23/11/2024 // 
data da assinatura: 23/11/2021 // responsável pela assinatura: célia regina 
de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJPa.

Protocolo: 732786
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..

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

Portaria ProcESSo coMarca/dEParTa-
MENTo SUPrido fiNalidadE

ElEMENTo dE dESPESa

ToTal

PEriodo dE aPlicaÇÃo

PrESTar 
coNTaS 

aTÉ

combus-
tivel consumo

Transp./ 
locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
Juridica daTa 

iNicial
daTa 

fiNal
339030 339030 339033 339036 339039

1817 Pro202103665 BrEVES Naiara criSTiNa 
SErrao MiraNda

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1818 Pro202103667 TUcUrUÍ
EliZaBETH criS-

TiNa NaSciMENTo 
BraNcH

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1819 Pro202103670 BUJarU NaZarE coSTa 
BESSa

SESSÃo dE 
JÚri 65,00 71,00 0,00 729,00 0,00 865,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1820 Pro202103673 PoNTa dE PEdraS HElToN TaVarES 
MalaTo

SESSÃo dE 
JÚri 66,00 30,00 0,00 1.074,00 0,00 1.170,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1821 Pro202103676 coNcEiÇÃo do 
araGUaia

rENaTa caBral 
MarTiNS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1822 Pro202103678 oriXiMiNá MaUricio BoTÃo 
dE MacEdo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 67,00 0,00 0,00 1.363,00 1.430,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1823 Pro202103680 NoVo ProGrESSo TaMara Maria dE 
BarroS liMa

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1824 Pro202103682 doM EliSEU
UliaNa SalaZar 

coSTa SilVa 
BarroS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 107,00 0,00 638,00 0,00 745,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1825 Pro202103683 SaNTa lUZia do 
Pará

alacY PENa dE 
SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 80,00 0,00 850,00 0,00 930,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1826 Pro202103684 rUrÓPoliS
carla criSTiNa 
MarialVa ca-

MarGo

SESSÃo dE 
JÚri 64,00 39,00 0,00 1.372,00 50,00 1.525,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1827 Pro202103666 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.020,00 1.085,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1828 Pro202103668 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.705,00 1.770,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1829 Pro202103669 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.020,00 1.085,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1830 Pro202103671 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.475,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1831 Pro202103674 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1832 Pro202103675 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,00 1.570,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1833 Pro202103677 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1834 Pro202103679 TailÂNdia   
KEllY lESlYaNNE 
dE SoUZa fEr-

rEira

SESSÃo dE 
JÚri 54,00 44,00 0,00 0,00 1.122,00 1.220,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1835 Pro202103681 TailÂNdia 
KEllY lESlYaNNE 
dE SoUZa fEr-

rEira

SESSÃo dE 
JÚri 54,00 46,00 0,00 0,00 1.020,00 1.120,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1836 Pro202103685 JUrUTi odENilZa carVa-
lHo SErra diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1837 Pro202103687 SaNTarÉM ViVaNE rodri-
GUES PErEira

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1838 Pro202103688 SaNTarÉM JoSEfa aNToNia 
dE SoUSa dUTra

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1839 Pro202103689 SaNTarÉM JoSEfa aNToNia 
dE SoUSa dUTra

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1840 Pro202103690 SaNTarÉM ViVaNE rodri-
GUES PErEira

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1841 Pro202103691 SaNTarÉM JoSEfa aNToNia 
dE SoUSa dUTra

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1842 Pro202103692 TErMo dE BaGrE WilKEr raMoN Sa-
loMao fErNaNdES diliGÊNciaS 4.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 7.500,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1843 Pro202103693 MoNTE alEGrE BENEdiTo raGNo 
PirES da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 240,00 0,00 580,00 100,00 920,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1844 Pro202103695 MoJU JoSE roBErTo 
Maia Gordo

SESSÃo dE 
JÚri 67,00 58,00 0,00 1.020,00 0,00 1.145,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1845 Pro202103701 SaNTa iZaBEl do 
Pará

cEliaNa dE 
NaZarE PiNHEiro 

dE MElo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 35,00 0,00 1.645,00 0,00 1.680,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1846 Pro202103703 PraiNHa ElZaNY Mafra 
fEiToSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 95,00 0,00 945,00 0,00 1.040,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1847 Pro202103704 BrEU BraNco Sara loPES 
cHaVES

SESSÃo dE 
JÚri 68,00 697,00 0,00 0,00 0,00 765,00 05/11/21 04/12/21 19/12/21

1848 Pro202103706 MocaJUBa daNiEl fErNaNdo 
cardoSo PaES

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 54,00 0,00 891,00 0,00 945,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21



104  diário oficial Nº 34.775 Quinta-feira, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

1849 Pro202103707 PoNTa dE PEdraS HElToN TaVarES 
MalaTo

SESSÃo dE 
JÚri 66,00 28,00 0,00 1.096,00 0,00 1.190,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1850 Pro202103710 TailÂNdia 
KEllY lESlYaNNE 
dE SoUZa fEr-

rEira

SESSÃo dE 
JÚri 54,00 46,00 0,00 0,00 1.155,00 1.255,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1851 Pro202103711 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.020,00 1.085,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1852 Pro202103725 SÃo GEraldo do 
araGUaia

Maria aParEcida 
PErEira dE BriTo

SESSÃo dE 
JÚri 63,00 59,00 0,00 232,00 476,00 830,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1853 Pro202103726 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1854 Pro202103717 liMoEiro do aJUrU dioGo alfrEdo 
BarroS PiNHEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 230,00 0,00 0,00 540,00 770,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1855 Pro202103718 NoVo rEParTi-
MENTo

aNdrE lUiZ BoZi 
coSTa

SESSÃo dE 
JÚri 55,00 850,00 0,00 0,00 0,00 905,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1856 Pro202103727 MaraBá 3ª Vara
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1857 Pro202103728 SÃo SEBaSTiÃo da 
Boa ViSTa 

PETrUS carValHo 
froTa E SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1858 Pro202103721 JUrUTi odiNaNdro 
Garcia cUNHa aUdiÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1859 Pro202103722 SaNTarÉM iraN JoSE rodri-
GUES JUNior diliGÊNciaS 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1860 Pro202103723 SoUrE HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa

ESTUdo 
Social 250,00 0,00 160,00 0,00 0,00 410,00 05/11/21 04/12/21 19/12/21

1861 Pro202103724 PraiNHa EllEN Maria caM-
PoS da SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 05/11/21 04/12/21 19/12/21

1862 Pro202103730 iTUPiraNGa Jair fraNciSco 
ViEira aGUirra

SESSÃo dE 
JÚri 55,00 102,00 0,00 1.293,00 0,00 1.450,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1863 Pro202103735 UrUará lUiZ afoNSo doS 
SaNToS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1864 Pro202103736 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1865 Pro202103737 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 1.605,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1866 Pro202103739 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.595,00 1.660,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1867 Pro202103740 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.740,00 1.805,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1868 Pro202103741 liMoEiro do aJUrU dioGo alfrEdo 
BarroS PiNHEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 230,00 0,00 0,00 540,00 770,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1869 Pro202103742 SÃo MiGUEl do 
GUaMá 

aNa lUcia oliVEi-
ra da foNSEca

SESSÃo dE 
JÚri 50,00 560,00 0,00 0,00 0,00 610,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1870 Pro202103743 SaNTa lUZia do 
Pará

alacY PENa dE 
SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 80,00 0,00 1.125,00 0,00 1.205,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1871 Pro202103753 MaraBá 3ª Vara
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 920,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1872 Pro202103745 NoVo rEParTi-
MENTo

aNdrE lUiZ BoZi 
coSTa

SESSÃo dE 
JÚri 55,00 825,00 0,00 0,00 0,00 880,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1873 Pro202103746 PorTEl lUciValdo rodri-
GUES MorEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 53,00 0,00 702,00 0,00 755,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1874 Pro202103747 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 1.190,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1875 Pro202103748 oriXiMiNá MaUricio BoTÃo 
dE MacEdo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 68,00 0,00 0,00 1.457,00 1.525,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1876 Pro202103756 oEiraS do Pará SErGio PaUlo dE 
aSSiS cardoSo diliGÊNciaS 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1877 Pro202103750 aBaETETUBa Sara HElENa 
coSTa BaTiSTa

ESTUdo 
Social 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1878 Pro202103751 BraGaNÇa SaUlo SaraTY dE 
oliVEira diliGÊNciaS 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1879 Pro202103752 cUrraliNHo carlYlE VicTor 
SaNTaNa PEiXoTo diliGÊNciaS 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1880 Pro202103754 GoiaNÉSia do Pará caio KarlaGE 
corrEa JaiME

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 78,00 0,00 0,00 432,00 510,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1881 Pro202103755 GoiaNÉSia do Pará caio KarlaGE 
corrEa JaiME

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 77,00 0,00 0,00 368,00 445,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1882 Pro202103758 oUrilÂNdia do 
NorTE 

roNE clEY oliVEi-
ra doS SaNToS

SESSÃo dE 
JÚri 67,00 743,00 0,00 0,00 0,00 810,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1883 Pro202103762
SEcrETaria dE 

ENGENHaria E arQUi-
TETUra

aUGUSTo dE al-
MEida Macola

MaNUTENÇÃo 
PrEdial 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1884 Pro202103775 alTaMira BrUcE lEal do 
NaSciMENTo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 986,00 1.040,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1885 Pro202103776 alTaMira BrUcE lEal do 
NaSciMENTo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 986,00 1.040,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21
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1886 Pro202103777 caPaNEMa aNdrEa Girard 
da SilVa alVES

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1887 Pro202103780 caMETá rodriGo riBEiro 
carNEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 495,00 0,00 560,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1888 Pro202103786 MaraBá 3ª Vara
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00 995,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1889 Pro202103788 aNaJáS
MaNoEl dE 

dEUS alcaNTara 
PErEira

SESSÃo dE 
JÚri 70,00 81,00 0,00 0,00 729,00 880,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1890 Pro202103789 aNaJáS
MaNoEl dE 

dEUS alcaNTara 
PErEira

SESSÃo dE 
JÚri 70,00 84,00 0,00 0,00 756,00 910,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1891 Pro202103791 GUrUPá aNToNio laUrEa-
No diNiZ NETo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 38,00 0,00 812,00 0,00 850,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1892 Pro202103792 iTaiTUBa EliSSoN ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.595,00 1.660,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1893 Pro202103793 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.525,00 0,00 0,00 0,00 1.525,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1894 Pro202103795 SaNTarÉM 3ª Vara KaTia PaTricia dE 
SoUSa aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1895 Pro202103796 ÓBidoS PoJUcÃ HENriQUE 
dE caSTro SENa diliGÊNciaS 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1896 Pro202103800 caSTaNHal Vara 
aGrária

JoEl doS SaNToS 
GoMES JUNior aUdiÊNciaS 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1897 Pro202103801 SaliNÓPoliS roNaldo da SilVa 
caSTro

SESSÃo dE 
JÚri 72,00 378,00 0,00 100,00 480,00 1.030,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1898 Pro202103804 iTUPiraNGa Jair fraNciSco 
ViEira aGUirra

MaNUTENÇÃo 
PrEdial 0,00 1.325,00 0,00 3.300,00 0,00 4.625,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1899 Pro202103805 MoJU JoElMa dE NaZarE 
fErrEira PaES

SESSÃo dE 
JÚri 67,00 55,00 0,00 1.598,00 0,00 1.720,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1900 Pro202103806 aBaETETUBa SilVaNa aZEVEdo 
SaNToS

ESTUdo 
Social 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1901 Pro202103807 BrEVES daNiEl BENEdiTo 
daS NEVES PaZ

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1902 Pro202103808
SEcrETaria dE 

ENGENHaria E arQUi-
TETUra

MarcElo PaSSoS 
calaNdriNi fEr-

NaNdES

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1903 Pro202103810 SaNTa lUZia do 
Pará

alacY PENa dE 
SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 80,00 0,00 1.125,00 0,00 1.205,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1904 Pro202103811 ParaUaPEBaS 2ª 
Vara

HallMaN cirilo 
dE araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 885,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1905 Pro202103813 aNaNiNdEUa Vara 
do JÚri

lUciaNY Maria 
caSSiaNo SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1906 Pro202103823 rio Maria lUcirENE dE aN-
dradE SaNTiaGo

ESTUdo 
Social 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1907 Pro202103818 BENEVidES MarTa MaciEl 
PiMENTEl

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1908 Pro202103821 SÃo doMiNGoS do 
araGUaia

MarlENiSE MEN-
dES da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 683,00 0,00 217,00 30,00 930,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1909 Pro202103825 alTaMira SaNdra da SilVa 
ViEira

ESTUdo 
Social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1910 Pro202103827 alTaMira
JoSElMa 

fErNaNdES do 
NaSciMENTo

ESTUdo 
Social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1911 Pro202103828 alTaMira JoSE rodriGo 
KEMPNEr

ESTUdo 
Social 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1912 Pro202103829 SalVaTErra liVia forMiGoSa 
dE liMa

SESSÃo dE 
JÚri 70,00 71,00 0,00 884,00 0,00 1.025,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1913 Pro202103831 SalVaTErra liVia forMiGoSa 
dE liMa

SESSÃo dE 
JÚri 70,00 72,00 0,00 728,00 0,00 870,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1914 Pro202103833 SalVaTErra liVia forMiGoSa 
dE liMa

SESSÃo dE 
JÚri 70,00 73,00 0,00 702,00 0,00 845,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1915 Pro202103834 UrUará lUiZ afoNSo doS 
SaNToS

SESSÃo dE 
JÚri (coMPlE-

MENTo)
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1916 Pro202103836 SaNTarÉM iraN JoSE rodri-
GUES JUNior diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.386,00 0,00 0,00 3.386,00 17/11/21 16/12/21 31/12/21

1917 Pro202103838 EScola JUdicial do 
ESTado do Pará

criSTHiaNNE dE 
caMPoS corrÊa

aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

 ToTal 7.992,00 32.813,00 24.104,00 24.153,00 23.285,00 112.347,00  

Protocolo: 732771
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Por-
taria ProcESSo coMarca/dE-

ParTaMENTo SUPrido fiNalidadE

ElEMENTo dE dESPESa

ToTal

PEriodo dE aPlicaÇÃo

PrESTar 
coNTaS 

aTÉ
combus-
tivel consumo Transp./ locom. Pessoa

fisica
Pessoa
Juridica

daTa 
iNicial daTa fiNal

339030 339030 339033 339036 339039

1635 Pro202103331 SEcrETaria dE 
iNforMáTica

claUdio 
lUiS da Sil-
Va caBral

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1636 Pro202103333 iGaraPÉ-Miri

iSaiaS dE 
alMEida 
PiNHEiro 

filHo

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1637 Pro202103334 TUcUrUÍ

EliZaBETH 
criSTiNa 

NaSciMENTo 
BraNcH

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1638 Pro202103335 SaNTarÉM
iraN JoSE 

rodriGUES 
JUNior

diliGÊNciaS 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 430,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1639 Pro202103336 iPiXUNa do 
Pará

MaTHEUS 
GoNÇalVES 

rocHa
diliGÊNciaS 811,00 0,00 1.912,00 0,00 0,00 2.723,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1640 Pro202103337 MElGaÇo

iGor 
PacHElli 
coElHo 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1641 Pro202103339 SoUrE
daNiElSoN 
corrEa 
lEiTE

ESTUdo 
Social 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1642 Pro202103345 BrEVES

Naiara 
criSTiNa 
SErrao 

MiraNda

ESTUdo 
Social 3.640,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 4.800,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1643 Pro202103346 BrEVES

Naiara 
criSTiNa 
SErrao 

MiraNda

ESTUdo 
Social 3.380,00 0,00 1.160,00 0,00 0,00 4.540,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21
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1644 Pro202103343 BENEVidES
MarTa 

MaciEl 
PiMENTEl

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 760,00 0,00 0,00 0,00 820,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1645 Pro202103347 caSTaNHal 
Vara aGrária

JoEl doS 
SaNToS 
GoMES 
JUNior

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 530,00 0,00 0,00 530,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1646 Pro202103350 alTaMira
SaNdra 

da SilVa 
ViEira

ESTUdo 
Social 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 14/10/21 12/11/21 27/11/21

1647 Pro202103351 iGaraPÉ-aÇU
Edi KlEBE 

MarTiNS da 
coSTa

SESSÃo dE 
JÚri 62,00 78,00 0,00 810,00 0,00 950,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1648 Pro202103352 iGaraPÉ-Miri 
TaiSE cE-

lESTE NErY 
loPES

SESSÃo dE 
JÚri 65,00 335,00 0,00 600,00 0,00 1.000,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1649 Pro202103356 BarcarENa
GaBriEla 

aQUiNo do-
MiNGUES

SESSÃo dE 
JÚri 50,00 77,00 0,00 0,00 918,00 1.045,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1650 Pro202103357 TUcUrUÍ

NEiBSoN 
daNilo 

fErrEira 
BarroS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1651 Pro202103358
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

JoSE riBEi-
ro da coSTa 

filHo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1652 Pro202103361 SaNTarÉM
iraN JoSE 

rodriGUES 
JUNior

diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.326,00 0,00 0,00 3.326,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1653 Pro202103363 caSTaNHal
JoYcE 

da SilVa 
araUJo

ESTUdo 
Social 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1654 Pro202103364 caSTaNHal
JoSiElMa 
frEiTaS 

MiraNda

ESTUdo 
Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1655 Pro202103365 caSTaNHal
JoYcE 

da SilVa 
araUJo

ESTUdo 
Social 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21
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1656 Pro202103368 BraSil NoVo 

HiaGo 
VicENTE 
TENorio 
riBEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 756,00 810,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1657 Pro202103369 SoUrE

HEro-
NildES 

MarQUES 
BarBoSa

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00 15/10/21 13/11/21 28/11/21

1658 Pro202103381 iTaiTUBa
NaTalia 

MESQUiTa 
loPES

MiGraÇÃo dE 
ProcESSoS 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1659 Pro202103383 JacarEa-
caNGa

ElaNE 
PaTricio 

dE frEiTaS 
SoUZa

MiGraÇÃo dE 
ProcESSoS 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1660 Pro202103384 SaNTarÉM
ViVaNE 

rodriGUES 
PErEira

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1661 Pro202103385 ÓBidoS

fraNcE-
liNo JoSE 

coSTa Para 
alBUQUEr-

QUE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1662 Pro202103400 ÓBidoS

fraNcE-
liNo JoSE 

coSTa Para 
alBUQUEr-

QUE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1663 Pro202103390 ÓBidoS

fraNcE-
liNo JoSE 

coSTa Para 
alBUQUEr-

QUE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1664 Pro202103391 ÓBidoS

fraNcE-
liNo JoSE 

coSTa Para 
alBUQUEr-

QUE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1665 Pro202103392
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

PaUlo 
MarcElo dE 
araUJo Hil-
dEBraNdo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21
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1666 Pro202103393 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.475,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1667 Pro202103394 aNaNiNdEUa 
Vara do JÚri

lUciaNY 
Maria 

caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1668 Pro202103395 PacaJá

arTUr 
MarQUES 
do rEGo 

MoNTEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 855,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1669 Pro202103396 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1670 Pro202103401 aBaETETUBa
MiGUEl Na-

ZarENo Baia 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 32,00 0,00 480,00 168,00 680,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1671 Pro202103402 ToMÉ-aÇU
adriaNE 

dE SoUZa 
alMEida

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 30,00 0,00 675,00 0,00 705,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1672 Pro202103404 caSTaNHal
aldENir 

SilVa da 
rocHa

ESTUdo 
Social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1673 Pro202103405 caSTaNHal
aldENir 

SilVa da 
rocHa

ESTUdo 
Social 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1674 Pro202103406 afUá
fraNciSco 

faBio PirES 
BraGa

diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1675 Pro202103410 SaNTarÉM 
Vara aGrária

adElcidES 
VaScoN-
cEloS 

MariNHo

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 486,00 0,00 0,00 486,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1676 Pro202103411 SaNTarÉM 
NoVo

Jairo 
NaSciMENTo 
dE SoUZa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 0,00 0,00 755,00 0,00 755,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21
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1677 Pro202103412 SaNTarÉM 
NoVo

Jairo 
NaSciMENTo 
dE SoUZa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 810,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1678 Pro202103414 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1679 Pro202103425 doM EliSEU

UliaNa 
SalaZar 

coSTa SilVa 
BarroS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 110,00 0,00 0,00 550,00 660,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1680 Pro202103417 coNcEiÇÃo do 
araGUaia

roNNEY 
carValHo 

doS SaNToS
diliGÊNciaS 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1681 Pro202103422 caSTaNHal
aldENir 

SilVa da 
rocHa

ESTUdo 
Social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 20/10/21 18/11/21 03/12/21

1682 Pro202103423 caSTaNHal
aldENir 

SilVa da 
rocHa

ESTUdo 
Social 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20/10/21 18/11/21 03/12/21

1683 Pro202103424 caSTaNHal
aldENir 

SilVa da 
rocHa

ESTUdo 
Social 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 20/10/21 18/11/21 03/12/21

1684 Pro202103427 MoJU

WaNcKS 
NaZarENo 
MENdES 
MaGNo

diliGÊNciaS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 20/10/21 18/11/21 03/12/21

1685 Pro202103428
SEcrETaria dE 
ENGENHaria E 
arQUiTETUra

fraNciNal-
do PErEira 

da SilVa 
BarBoSa

MaNUTENÇÃo 
PrEdial 0,00 7.000,00 0,00 0,00 2.500,00 9.500,00 19/10/21 17/11/21 02/12/21

1686 Pro202103429 BraGaNÇa
SaUlo 

SaraTY dE 
oliVEira

diliGÊNciaS 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 20/10/21 18/11/21 03/12/21

1687 Pro202103430 PorTo dE 
MoZ

cliBEr 
PaMPloNa 
BarroSo

SESSÃo dE 
JÚri 50,00 900,00 0,00 0,00 0,00 950,00 20/10/21 18/11/21 03/12/21
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1688 Pro202103446 PraiNHa
EllEN Ma-

ria caMPoS 
da SilVa

diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 21/10/21 19/11/21 04/12/21

1689 Pro202103449 liMoEiro do 
aJUrU

EMaNUEl 
da VEra 

crUZ doS 
SaNToS 
GoMES

diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 21/10/21 19/11/21 04/12/21

1690 Pro202103450 iGaraPÉ-Miri
GilBErTo 
SoUSa 

corrEa
diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 21/10/21 19/11/21 04/12/21

1691 Pro202103451 PraiNHa
WallacE 

carNEiro dE 
SoUSa

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 21/10/21 19/11/21 04/12/21

1692 Pro202103452 oriXiMiNá

aNa 
criSTiNa 

PiNHo Moda 
NoBrE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 7.050,00 11/11/21 10/12/21 25/12/21

1694 Pro202103454 aBaETETUBa

MaUro 
oSValdo 

dE oliVEira 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1695 Pro202103460 alTaMira
BrUcE lEal 
do NaSci-

MENTo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 58,00 0,00 0,00 952,00 1.010,00 08/11/21 07/12/21 22/12/21

1696 Pro202103464 TailÂNdia   

KEllY 
lESlYaNNE 
dE SoUZa 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 54,00 56,00 0,00 0,00 1.120,00 1.230,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1697 Pro202103465 rio Maria
JoÃo 

dE dEUS 
cardoSo

SESSÃo dE 
JÚri 49,00 104,00 0,00 0,00 527,00 680,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1698 Pro202103467 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 27/10/21 25/11/21 10/12/21

1699 Pro202103493 MaraBá 3ª 
Vara

GErSoN 
dE aZEVEdo 

MoraES 
JUNior

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21
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1700 Pro202103473 BraGaNÇa 
Vara criMNal

PaUlo 
roBErTo 
raMoS 

MorEira

SESSÃo dE 
JÚri 59,00 1.026,00 0,00 0,00 0,00 1.085,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1701 Pro202103475 iTaiTUBa
EliSSoN 
ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.050,00 1.115,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1702 Pro202103480 SEcrETaria dE 
iNforMáTica

diEGo 
BaPTiSTa 
lEiTÃo

aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1704 Pro202103488 afUá
fraNciSco 

faBio PirES 
BraGa

diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1705 Pro202103489 caPaNEMa
aNdrEa 

Girard da 
SilVa alVES

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 27/10/21 25/11/21 10/12/21

1706 Pro202103492 aNaJáS
daNiEl 
ViEira 

corrEa
diliGÊNciaS 3.120,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.120,00 27/10/21 25/11/21 10/12/21

1707 Pro202103476

JUiZado 
ESPEcial cÍVEl 
E criMiNal dE 

rEdENÇÃo

JoSE 
orlaNdo dE 

SoUSa

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 27/10/21 25/11/21 10/12/21

1708 Pro202103484 aNaJáS

MaNoEl 
dE dEUS 

alcaNTara 
PErEira

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1709 Pro202103486 MaraBá 2ª 
Vara

MUrillo 
aUGUSTo da 
SilVa liMa

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 05/11/21 04/12/21 19/12/21

1710 Pro202103491 ToMÉ-aÇU
YUriKa 

ToKUHaSHi 
oTa

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1711 Pro202103494 PraiNHa
ElZaNY 
Mafra 

fEiToSa

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 27/10/21 25/11/21 10/12/21
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1712 Pro202103496 aBaETETUBa - 
cEJUSc

BarBara 
aUrEa dE 
oliVEira 
caSTro 

MacHado 
riBEiro

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1713 Pro202103495 BrEVES

Naiara 
criSTiNa 
SErrao 

MiraNda

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1714 Pro202103501 oriXiMiNá
MaUricio 

BoTÃo dE 
MacEdo

TraNSPorTE dE 
ProcESSoS 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 17/11/21 16/12/21 31/12/21

1715 Pro202103502 caSTaNHal
JoYcE 

da SilVa 
araUJo

ESTUdo 
Social 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1716 Pro202103504 caSTaNHal
JoYcE 

da SilVa 
araUJo

ESTUdo 
Social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1717 Pro202103506 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.415,00 0,00 0,00 0,00 1.415,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1718 Pro202103508 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.475,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1719 Pro202103510 TailÂNdia 

KEllY 
lESlYaNNE 
dE SoUZa 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 54,00 46,00 0,00 0,00 1.020,00 1.120,00 08/11/21 07/12/21 22/12/21

1720 Pro202103512 TailÂNdia 

KEllY 
lESlYaNNE 
dE SoUZa 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 54,00 45,00 0,00 0,00 1.156,00 1.255,00 08/11/21 07/12/21 22/12/21

1721 Pro202103514 NoVo Pro-
GrESSo

TaMara 
Maria dE 
BarroS 
liMa

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 18/11/02 17/12/21 01/01/22

1722 Pro202103516 cUrraliNHo 
rafaEl 
MoTa 

PoNTES

SESSÃo dE 
JÚri 78,00 51,00 0,00 1.426,00 0,00 1.555,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21
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1723 Pro202103517 aNaNiNdEUa 
Vara do JÚri

lUciaNY 
Maria 

caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 2.195,00 0,00 0,00 0,00 2.195,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1724 Pro202103519 ÓBidoS 

SalETE 
cardoSo 
TENorio 
PEdroSo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 16/11/21 15/12/21 30/12/21

1725 Pro202103503 SoUrE
daNiElSoN 
corrEa 
lEiTE

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1726 Pro202103505 BrEU BraNco
Tarcila 

d’EMErY 
SalVador

SESSÃo dE 
JÚri 64,00 806,00 0,00 0,00 0,00 870,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1727 Pro202103507 iPiXUNa do 
Pará

cYNTHYa 
cHriSTHiNa 

araUJo 
da SilVa 
SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 395,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1728 Pro202103531 NoVo Pro-
GrESSo

TaMara 
Maria dE 
BarroS 
liMa

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1729 Pro202103511 caNaÃ doS 
caraJáS

aNdErSoN 
alBErTo 
SilVa dE 
oliVEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 705,00 0,00 0,00 0,00 705,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1730 Pro202103513 PoNTa dE 
PEdraS

HElToN 
TaVarES 
MalaTo

SESSÃo dE 
JÚri 66,00 30,00 0,00 964,00 0,00 1.060,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1731 Pro202103515 BrEVES

daNiEl 
BENEdiTo 
daS NEVES 

PaZ

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1732 Pro202103518 coNcEiÇÃo do 
araGUaia

roNNEY 
carValHo 

doS SaNToS
diliGÊNciaS 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1733 Pro202103520 aNaNiNdEUa 
Vara do JÚri

lUciaNY 
Maria 

caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21
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1734 Pro202103521 PacaJá

arTUr 
MarQUES 
do rEGo 

MoNTEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1735 Pro202103522 NoVo Pro-
GrESSo

TaMara 
Maria dE 
BarroS 
liMa

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1736 Pro202103523 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.475,00 0,00 0,00 0,00 1.475,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1737 Pro202103524
SÃo do-

MiNGoS do 
araGUaia

MarlENiSE 
MENdES da 

SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 683,00 0,00 217,00 30,00 930,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1738 Pro202103526 caSTaNHal

aNaidiS 
do Socorro 

da SilVa 
TaVarES

ESTUdo 
Social 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1739 Pro202103527
iTaiTUBa 

- TErMo dE 
aVEiro

NaTiElE 
doBroVoSKi 

NaSci-
MENTo

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 08/11/21 07/12/21 22/12/21

1740 Pro202103529 iTaiTUBa - 2ª 
Vara

NaTiElE 
doBroVoSKi 

NaSci-
MENTo

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 08/11/21 07/12/21 22/12/21

1741 Pro202103530 aNaPU
NEYla roSY 
frEirE dE 

SoUZa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 60,00 0,00 0,00 600,00 660,00 28/10/21 26/11/21 10/11/21

1742 Pro202103533 coordENado-
ria MiliTar

roBErTo 
SErGio 

da SilVa 
caSTro

SErViÇo dE 
EScolTa 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 22/10/21 21/11/21 06/12/21

1743 Pro202103537

JUiZado 
ESPEcial cÍVEl 
E criMiNal dE 
ParaUaPEBaS

aNdrEa 
rEGiNa 

dE JESUS 
BarroS ro-

driGUES

coNciliaÇÃo 
NacioNal 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 08/11/21 07/12/21 22/12/21

1744 Pro202103541 BrEVES
lUiS oTa-

Vio PiNTo 
lEiTE

diliGÊNciaS 4.100,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 7.900,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21



116  diário oficial Nº 34.775 Quinta-feira, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

1745 Pro202103543 oEiraS do 
Pará 

SErGio 
PaUlo 

dE aSSiS 
cardoSo

diliGÊNciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1746 Pro202103548 iTaiTUBa
EliSSoN 
ProNEr 
STorTi

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 27/10/21 25/11/21 10/12/21

1747 Pro202103546 iTaiTUBa
EliSSoN 
ProNEr 
STorTi

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 27/10/21 25/11/21 10/12/21

1748 Pro202103539
SÃo SEBaS-

TiÃo da Boa 
ViSTa 

lEaNdro 
VicENZo 

SilVa coN-
SENTiNo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 925,00 0,00 0,00 0,00 925,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1749 Pro202103540 iTaiTUBa
EliSSoN 
ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 70,00 0,00 0,00 1.020,00 1.090,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1750 Pro202103542 SÃo MiGUEl 
do GUaMá 

aNa lUcia 
oliVEira da 

foNSEca

SESSÃo dE 
JÚri 50,00 680,00 0,00 0,00 0,00 730,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1751 Pro202103544 alTaMira
SaNdra 

da SilVa 
ViEira

ESTUdo 
Social 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 09/11/21 08/12/21 23/12/21

1752 Pro202103547 liMoEiro do 
aJUrU

dioGo 
alfrEdo 
BarroS 

PiNHEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 230,00 0,00 0,00 540,00 770,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1753 Pro202103550 liMoEiro do 
aJUrU

dioGo 
alfrEdo 
BarroS 

PiNHEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 230,00 0,00 0,00 540,00 770,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1755 Pro202103553 SaNTa iZaBEl 
do Pará

cEliaNa 
dE NaZarE 

PiNHEiro dE 
MElo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 36,00 0,00 1.504,00 0,00 1.540,00 08/11/21 07/12/21 22/12/21

1756 Pro202103554 BUJarU
NaZarE 
coSTa 
BESSa

SESSÃo dE 
JÚri 65,00 77,00 0,00 783,00 0,00 925,00 11/11/21 10/12/21 25/12/21
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1757 Pro202103555 aBaETETUBa
MiGUEl Na-

ZarENo Baia 
fErrEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 29,00 0,00 560,00 196,00 785,00 10/11/21 09/12/21 24/12/21

1758 Pro202103568 alTaMira
BrUcE lEal 
do NaSci-

MENTo

SESSÃo dE JÚri 
(coMPlEMENTo) 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 272,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1759 Pro202103572 coordENado-
ria MiliTar

MaNaSSES 
dE SoUZa 

MElo

aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 22/10/21 20/11/21 05/12/21

1760 Pro202103573 aBaETETUBa
EllaNa 

BarroS 
PiNHEiro

ESTUdo 
Social 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1761 Pro202103577 BUJarU
NaZarE 
coSTa 
BESSa

SESSÃo dE 
JÚri 65,00 94,00 0,00 756,00 0,00 915,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1762 Pro202103578 iTaiTUBa
EliSSoN 
ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.595,00 1.660,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1763 Pro202103579 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 1.605,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1764 Pro202103580 doM EliSEU

UliaNa 
SalaZar 

coSTa SilVa 
BarroS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 110,00 0,00 660,00 0,00 770,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1765 Pro202103581 oriXiMiNá
MaUricio 

BoTÃo dE 
MacEdo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 69,00 0,00 0,00 1.316,00 1.385,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1766 Pro202103582 TUcUrUÍ

NEiBSoN 
daNilo 

fErrEira 
BarroS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 925,00 0,00 0,00 0,00 925,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1767 Pro202103583 GUrUPá
roGErio 
dE Sa 

rEZEGUE
diliGÊNciaS 5.250,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 7.250,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1768 Pro202103586 TErMo dE 
aVEiro

EliEl da 
rocHa 
SilVa

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21
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1769 Pro202103587 aBaETETUBa

raiMUNda 
do Socorro 
fErrEira da 

SilVa

ESTUdo 
Social 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1770 Pro202103595 GUrUPá
iTHiEl Vic-

Tor araUJo 
PorTEla

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1771 Pro202103596 ParaGoMiNaS

ilKiMY 
aParEcida 

PaiXÃo 
MENdES

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 47,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1772 Pro202103598 caSTaNHal
aldENir 

SilVa da 
rocHa

ESTUdo 
Social 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1773 Pro202103599 MElGaÇo

iGor 
PacHElli 
coElHo 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1774 Pro202103603 caSTaNHal

aNaidiS 
do Socorro 

da SilVa 
TaVarES

ESTUdo 
Social 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1775 Pro202103604 caSTaNHal
iNEZ 

TriNdadE 
NUNES

ESTUdo 
Social 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1776 Pro202103605 BUJarU
NaZarE 
coSTa 
BESSa

SESSÃo dE 
JÚri 65,00 94,00 0,00 756,00 0,00 915,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1777 Pro202103606 iTaiTUBa
EliSSoN 
ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.020,00 1.085,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1778 Pro202103608 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.525,00 0,00 0,00 0,00 1.525,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1779 Pro202103609 ParaGoMiNaS 
Vara criMiNal

SHirlEY 
aNdrEY liMa 

da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21
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1780 Pro202103610 NoVo Pro-
GrESSo

TaMara 
Maria dE 
BarroS 
liMa

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1781 Pro202103611 aNaNiNdEUa 
Vara do JÚri

lUciaNY 
Maria 

caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1782 Pro202103614 ÓBidoS 

SalETE 
cardoSo 
TENorio 
PEdroSo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1783 Pro202103615 aUGUSTo 
corrÊa

JaNaiNa 
MENdoNÇa 
SaNTiaGo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 78,00 0,00 702,00 0,00 780,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1784 Pro202103616 BUJarU
NaZarE 
coSTa 
BESSa

SESSÃo dE 
JÚri 65,00 74,00 0,00 756,00 0,00 895,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1785 Pro202103617 PacaJá

arTUr 
MarQUES 
do rEGo 

MoNTEiro

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1786 Pro202103618 SaNTa lUZia 
do Pará

alacY PENa 
dE SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 80,00 0,00 850,00 0,00 930,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1787 Pro202103627 BraGaNÇa 
Vara criMNal

PaUlo 
roBErTo 
raMoS 

MorEira

SESSÃo dE 
JÚri 59,00 1.076,00 0,00 0,00 0,00 1.135,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1788 Pro202103620
SÃo SEBaS-

TiÃo da Boa 
ViSTa 

lEaNdro 
VicENZo 

SilVa coN-
SENTiNo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1789 Pro202103621 NoVo Pro-
GrESSo

TaMara 
Maria dE 
BarroS 
liMa

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 12/11/21 11/12/21 26/12/21

1790 Pro202103622 iTaiTUBa
EliSSoN 
ProNEr 
STorTi

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.020,00 1.085,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1791 Pro202103623 SoUrE
daNiElSoN 
corrEa 
lEiTE

ESTUdo 
Social 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21
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1792 Pro202103624 caSTaNHal 1ª 
Vara

adaUTo 
alVES dE 
araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1793 Pro202103625 caSTaNHal 1ª 
Vara

adaUTo 
alVES dE 
araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 1.005,00 28/10/21 26/11/21 11/12/21

1794 Pro202103633 UrUará 
lUiZ 

afoNSo doS 
SaNToS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1795 Pro202103635 caSTaNHal 1ª 
Vara

adaUTo 
alVES dE 
araUJo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 1.005,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1796 Pro202103636 MÃE do rio
adEMario 
SilVa dE 
JESUS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 810,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1797 Pro202103638 MÃE do rio
adEMario 
SilVa dE 
JESUS

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 0,00 0,00 755,00 0,00 755,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1798 Pro202103639 oEiraS do 
Pará 

roSa 
Maria 

cardoSo da 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 28,00 0,00 0,00 702,00 730,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1799 Pro202103640 oEiraS do 
Pará 

roSa 
Maria 

cardoSo da 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 30,00 0,00 0,00 675,00 705,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1800 Pro202103641 aNaNiNdEUa 
Vara do JÚri

lUciaNY 
Maria 

caSSiaNo 
SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1801 Pro202103642 SaNTa lUZia 
do Pará

alacY PENa 
dE SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 80,00 0,00 850,00 0,00 930,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1802 Pro202103644 iriTUia 

Maria 
darlicE dE 
oliVEira 

MoNTEiro

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 78,00 0,00 882,00 0,00 1.020,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21

1803 Pro202103645 BUJarU
NaZarE 
coSTa 
BESSa

SESSÃo dE 
JÚri 65,00 94,00 0,00 756,00 0,00 915,00 04/11/21 03/12/21 18/12/21
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1804 Pro202103646 SaNTarÉM 3ª 
Vara

KaTia 
PaTricia 
dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.665,00 0,00 0,00 0,00 1.665,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1805 Pro202103647 NoVo Pro-
GrESSo

TaMara 
Maria dE 
BarroS 
liMa

SESSÃo dE 
JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1806 Pro202103648 ParaGoMiNaS 
Vara criMiNal

SHirlEY 
aNdrEY liMa 

da SilVa

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1807 Pro202103649 oriXiMiNá
MaUricio 

BoTÃo dE 
MacEdo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 67,00 0,00 0,00 1.363,00 1.430,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1808 Pro202103650 caSTaNHal

JoSE 
fErNaNdo 

fErrEira dE 
araUJo

ESTUdo 
Social 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 04/11/21 03/12/21 11/12/21

1809 Pro202103651 liMoEiro do 
aJUrU

riTa dE 
caSSia 
caSTro 
SaNToS

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 04/11/21 03/12/21 11/12/21

1810 Pro202103652 liMoEiro do 
aJUrU

riTa dE 
caSSia 
caSTro 
SaNToS

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 04/11/21 03/12/21 11/12/21

1811 Pro202103653 oUrilÂNdia 
do NorTE 

roNE clEY 
oliVEira 

doS SaNToS

SESSÃo dE 
JÚri 67,00 768,00 0,00 0,00 0,00 835,00 11/11/21 10/12/21 25/12/21

1812 Pro202103654 oUrÉM

carloS 
alEXaNdrE 

dUarTE 
loPES

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 43,00 0,00 697,00 0,00 740,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1813 Pro202103655 coordENado-
ria MiliTar

aNdEr-
SoN lUiS 
MarTiNS 
florES

SErViÇo dE 
EScolTa 2.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1814 Pro202103659 rEdENÇÃo
JoSE 

orlaNdo dE 
SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 73,00 1.147,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21
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1815 Pro202103660 rEdENÇÃo
JoSE 

orlaNdo dE 
SoUSa

SESSÃo dE 
JÚri 73,00 1.252,00 0,00 0,00 0,00 1.325,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

1816 Pro202103661 BrEU BraNco
Tarcila 

d’EMErY 
SalVador

SESSÃo dE 
JÚri 68,00 747,00 0,00 0,00 0,00 815,00 03/11/21 02/12/21 17/12/21

 ToTal 30.488,00 66.572,00 65.353,00 20.069,00 22.206,00 204.688,00  

Protocolo: 732714

.

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE N° 035/2021 / RECON-
SIDERAÇÃO -  CONTRATO Nº. 008/2020/TJPA –  
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida 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, em obediência à Portaria n° 451/2020-GP que delegou 
à titular da Secretaria de administração,  nos termos do artigo 21 da lei 
Estadual nº 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas nos artigos 
86 e 87da Lei nº 8.666/1993 e 7º da Lei nº 10.520/2002, no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,  em 
virtude da análise do  recurso administrativo interposto,  apresentado pela 
empresa liderança limpeza e conservação ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n° 00.482.840/0001-38, instruído no Pa-Pro-2020/00887.03,assim 
decidiu. “De acordo com a manifestação da fiscalização do contrato e 
com  base no recálculo elaborado pela assessoria Técnica desta Secretaria, 
através da Nota Técnica n° 579/2021, reconsidero  parcialmente decisão 
Pa-dES-2021/61167, para reduzir o valor da multa para a quantia de 
r$ 68.247,95 ( sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos), por descumprimento de obrigações do contrato 
n° 008/2020//Belém, 28 de outubro de 2021// débora Moraes Gomes 
– Secretária de administração// e conforme disposições do artigo 109 
da lei n° 8.666/93 e artigo 4°, Parágrafo Único da Portaria 451/2020-
GP -  decisão mantida pela Presidente do Egrégio TJPa, na qual decide” 
mantenho a decisão exarada pela Secretária de administração ( Pa-
dES-2021/191127), que em sede de juízo de retratação, reduziu a 
penalidade de multa aplicada, para o valor de r$ 68.247,95 (sessenta 
e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) 
em desfavor da empresa liderança limpeza e conservação ltda, tudo 
conforme manifestação daquela unidade – cuja motivação integra este ato 
decisório(art. 50, § 1° da lei n° 9.784/99), Belém, 08 de novembro de 
2021.// célia regina de lima Pinheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 732844
EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE Nº. 034/2021/TJPA –  
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida 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, em obediência a Portaria nº. 451/2020-GP, através da qual 
foi delegada a aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da 
lei nº.8.666/1993 e artigo 7º da lei nº.10.520/2002 e nos termos do artigo 
22 da lei Estadual nº. 8.972/20, a Senhora dÉBora MoraES GoMES – 
Secretária de administração do TJPa , no uso de suas atribuições legais, 
vem aplicar à  empresa Cantão Vigilância e Segurança Ltda - EPP,  inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 14.966.650/0003-62, com sede na cidade 
de Belém, Estado do Pará, Travessa Quintino Bocaiuva, n°2129, bairro 
do condor, cidade de Belém, Estado do Pará, e-mail: cantaovigilancia.
para@gmail.com , fone: (91) 3230 - 2750, aPlicar a SaNÇÃo dE 
adVErTÊNcia E MUlTa no valor de r$ 278,03 (duzentos e setenta e 
oito reais e três centavos), à empresa Cantão Vigilância e Segurança 
ltda-EPP, por descumprimento das obrigações contidas no contrato nº 
034/2020, com base nos documentos e manifestações acostados aos 
autos, e por tudo o que foi observado no referido parecer, cuja motivação 
e fundamentação integra este ato decisório., conforme os termos do Pa-
Pro-2020/02541.03 //Belém, 24 de novembro 2021. // débora Moraes 
Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 732858

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 010/2021, TiPo: Menor preço, oBJE-
To: registro de preços para aquisição de uma solução integrada de inte-
ligência analítica, serviços técnicos especializados, de instalação, supor-
te e capacitação da solução integrada de inteligência analítica. daTa dE 
aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 09/12/2021 no site: www.lici-
tacoes-e.com.br, acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.
licitacoes-e.com.br. Belém, 25 de novembro de 2021. lEoNardo rafaEl 
fErNaNdES – Pregoeiro.

Protocolo: 732946

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

CITAÇÃO - Nº 053/2021
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caS-
Tro riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presen-
te, a empresa P.c.P liMa (cNPJ 02.269.094/0001-24), na pessoa de seu 
representante legal, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta 
publicação, apresente defesa nos autos do Processo  nº. 519007/2009, 
que trata da Tomada de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, referente ao convênio SEcUlT nº 
130/2008, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal do 
JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://portaljuris-
dicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
CITAÇÃO - Nº 061/2021
  de ordem da Excelentíssima conselheira relatora, roSa EGÍdia criS-
PiNo calHEiroS loPES, em cumprimento ao disposto no art. 216 do 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através 
do presente, a Senhora EUGÊNia SaNdra PErEira da foNSEca (cPf nº 
014.914.742-20), servidora da fUNdaÇÃo ParáPaZ, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos 
do Processo nº. 521899/2020, que trata da representação formulada pelo 
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Ministério Público de contas – MPc, em face de atos praticados na cele-
bração e execução de termos de fomento firmados entre a FUNDAÇÃO PA-
ráPaZ  e diversas organizações da sociedade civil, o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, 
no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
CITAÇÃO - Nº 064/2021
  de ordem da Excelentíssima conselheira relatora, roSa EGÍdia criS-
PiNo calHEiroS loPES, em cumprimento ao disposto no art. 216 do 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito atra-
vés do presente, a Senhora PaUla da GraÇa frEirE MacHado (cPf nº 
947.287.802-44), servidora da fUNdaÇÃo ParáPaZ, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos 
do Processo nº. 521899/2020, que trata da representação formulada pelo 
Ministério Público de contas – MPc, em face de atos praticados na cele-
bração e execução de termos de fomento firmados entre a FUNDAÇÃO PA-
ráPaZ  e diversas organizações da sociedade civil, o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, 
no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br/default.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 732802
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

Extrato de Contrato
N° do Contrato: 28/2021 – MPC/PA
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico SrP nº 08/2021-dPE/Pa (Ter-
mo de adesão à arP nº 07/2021 – dPE).
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e P.a. Engenharia comercial ltda – ME 
(09.605.413/0001-74).
objeto do contrato: Serviços de manutenção predial, preventiva e corre-
tiva, com fornecimento de materiais, visando execução de atividades de 
manutenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráuli-
cas, telefonia, lógica, pintura e cobertura para atender as necessidades de 
imóveis do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
Vigência: 23/11/2021 a 23/11/2022.
Valor do contrato: r$ 101.725,47 (cento e um mil, setecentos e vinte e 
cinco reais e quarenta e sete centavos)
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8753.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.39.00.
fonte de recurso: 0101000000 – recursos do Tesouro do Estado
foro: foro da comarca de Belém, Estado do Pará.
data da assinatura: 23/11/2021
ordenador responsável: Guilherme da costa Sperry, Procurador Geral de contas.

Protocolo: 732680

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de Despesa: 2021NE00483
Valor: 5.862,27
data: 23/11/2021
objeto: aquisição de equipamentos de material de expediente e uso geral
licitação: Pregão Eletrônico nº 14/2021-MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 33.90.30.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: a.c.do a.d. rodrigues Eireli
cNPJ: 28.037.573/0001-09
Endereço: conjunto cidade Nova 5, WE 62, nº 902, cEP: 67.140-040 - 
ananindeua – Pará.
ordenador: Guilherme da costa Sperry

Protocolo: 733110

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de Despesa: 2021NE00481
Valor: 437,28
data: 23/11/2021
objeto: aquisição de equipamentos de material de expediente e uso geral
licitação: Pregão Eletrônico nº 14/2021-MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 44.90.52.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: ribeiro da cruz comercio e Serviços ltda
cNPJ: 14.846.237/0001-00
Endereço: rua Esperanto nº 537, Bairro: Marambaia e cEP: 66.615-015 
Belém – Pará.
ordenador: Guilherme da costa Sperry

Protocolo: 733121
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de Despesa: 2021NE00482
Valor: 3.434,55
data: 23/11/2021
objeto: aquisição de equipamentos de material de expediente e uso geral
licitação: Pregão Eletrônico nº 14/2021-MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 33.90.30.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: Papel e cia Produtos de Papelaria Eireli - EPP
cNPJ: 19.518.277/0001-39
Endereço: Trav. Vileta  nº 1805, Bairro: Marco e cEP: 66.095-346 - Belém 
– Pará.
ordenador: Guilherme da costa Sperry

Protocolo: 733115
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de Despesa: 2021NE00480
Valor: 4.559,20
data: 23/11/2021
objeto: aquisição de equipamentos de material de expediente e uso geral
licitação: Pregão Eletrônico nº 14/2021-MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8515.0000
Natureza da despesa: 33.90.30.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado(s):
Nome: ribeiro da cruz comercio e Serviços ltda
cNPJ: 14.846.237/0001-00
Endereço: rua Esperanto nº 537, Bairro: Marambaia e cEP: 66.615-015 
Belém – Pará.
ordenador: Guilherme da costa Sperry

Protocolo: 733117
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO da Portaria nº 026/2021-MP/4ºPJ/ATM
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000214-803/2021, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
Portaria nº 026/2021-MP/4ºPJ/ATM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: a tutela de interesse individual indisponível da criança a.c.S.P.
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – Infância e Juventude de Altamira.

Protocolo: 732689
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4184/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail encaminhado em 22/11/2021,
r E S o l V E:
I - DESIGNAR o Promotor de Justiça de 3ª Entrância JOSÉ MARIA GOMES 
DOS SANTOS para responder pela Chefia de Gabinete da Procuradoria-
Geral de Justiça, durante o afastamento do titular, alEXaNdrE MarcUS 
foNSEca ToUriNHo, no dia 17/11/2021.
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II - DESIGNAR a Promotora de Justiça de 3ª Entrância ÉRIKA MENEZES DE 
OLIVEIRA para responder pela Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral 
de Justiça, durante o afastamento do titular, alEXaNdrE MarcUS foNSE-
ca ToUriNHo, no período de 22 a 25/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Santarém, 23 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 732671

.

.

coNtrato
.

Nº. do Contrato: 137/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 068/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e ElEVa-
dorES oK coMErcio dE PEcaS, coMPoNENTES E SErViÇoS lTda-EPP 
- cNPJ/Mf nº. 04.615.616/0001-28
objeto: serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, in-
cluindo o fornecimento e emprego, sem ônus para este Órgão Ministerial, 
de peças, componentes e insumos, em uma Plataforma de elevação verti-
cal motorizada (fuso de aço com rosca trapezoidal 150 e bucha alto lubri-
ficante) 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.
data da assinatura: 24/11/2021.
Vigência: 25/12/2021 a 25/12/2022
Valor Global: r$ 17.880,00
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior

Protocolo: 733319
Nº. do Contrato: 131/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 062/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e MET-
daTa TEcNoloGia da iNforMaÇÃo EirEli cNPJ: 28.584.157/0003-92
objeto: aquisição e o serviço de instalação de 02 (dois) scanners de mesa a3
data da assinatura: 24/11/2021.
Vigência: 25/11/2021 a 25/03/2022
Valor Global: r$ 97.533,80
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior

Protocolo: 733324

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 108/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa dÍGiTro TEc-
NoloGia S/a.
objeto do contrato: prestação de suporte técnico, com manutenção pre-
ventiva e corretiva, para a Solução de Tecnologia da informação (hardwa-
re, software, licenças e serviços) de monitoramento de sinais telefônicos, 
telemáticos e de informática – Guardião Web.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, iV da lei nº 
8.666/1993 c/c cláusula Nona, item 9.1. do contrato, bem como reajuste 
de valor contratual.
data de assinatura: 24/11/2021
Vigência do aditamento: 11/12/2021 a10/12/2022.
Valor Mensal reajustado renegociado: r$ 56.642,19
Valor anual reajustado renegociado: r$ 679.706,30
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: 733100

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021-MP/PA
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo PorTáTil dETEcTor dE JUN-
ÇÕES NÃo-liNEarES,
ProJETado Para dETEcTar diSPoSiTiVoS ElETrÔNicoS dE EScUTa E 
EQUiPaMENToS
cElUlarES, iNdEPENdENTE doS MESMoS ESTarEM TraNSMiTiNdo oU 
dESliGadoS,
aTraVÉS dE TraNSMiSSÃo dE SiNaiS dE rf E dETEcÇÃo daS HarMÔ-
NicaS dE rETorNo
dESTES SiNaiS:

HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 102/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico
nº. 059/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por item, no tipo menor 
preço e, diante do
julgamento do Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 3336/2021-PGJ de 
08/10/2021, homologo o
resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, para todos 
os efeitos previstos em lei:
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
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 24 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 733331
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021-MP/PA
oBJETo: registro de Preços para a aquisição de equipamentos e materiais 
de escritório.
HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 101/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 057/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço por item e, diante do julgamento do Pregoeiro designado 
pela Portaria nº. 3097/2021-MP/PGJ, de 27/09/2021, homologo o resul-
tado do certame mencionado a favor das empresas abaixo, para todos os 
efeitos previstos em lei:
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.
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 24 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 733335

.

.

NorMa
.

RESOLUÇÃO Nº 012/2021–CPJ, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021
concede o colar do Mérito institucional do Ministério Público.
o colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, especialmente o art. 233, inciso i e § 3º da lei 
Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Mi-
nistério Público do Estado do Pará), e considerando a proposição aprovada 
na sessão extraordinária realizada em 11 de novembro de 2021,
r E S o l V E:
art. 1º  conceder o colar do Mérito institucional do Ministério Público, ins-
tituído pelo art. 233, inciso i, da lei complementar Estadual nº 057, de 6 
de julho de 2006, pelo fato de terem contribuído para o engrandecimento 
institucional, aos Senhores:
i -  francisco Melo “chicão”, deputado Estadual e Presidente da assembleia 
legislativa do Estado do Pará (alEPa);
ii -  célia regina de lima Pinheiro, desembargadora e Presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Pará (TJEPa);
iii -  Maria de lourdes lima de oliveira, conselheira do Tribunal de contas 
do Estado do Pará (TcEPa);
iV -  Mara lúcia Barbalho da cruz, conselheira do Tribunal de contas do 
Estado do Pará (TcEPa); e
V -  alexandre Marcus fonseca Tourinho, Promotor de Justiça de Terceira 
Entrância e Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.
art. 2º  a honraria de que trata o artigo anterior será entregue aos home-
nageados em sessão solene do colégio de Procuradores de Justiça, con-
forme disposto no art. 233, § 3º, inciso V, da lei complementar Estadual 
nº 057, de 2006.
art. 3º  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 11 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
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UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Procuradora de Justiça

lUiZ cESar TaVarES BiBaS
Procurador de Justiça

GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça

dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procuradora de Justiça

 
MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES

Procurador-Geral de Justiça
adÉlio MENdES doS SaNToS

corregedor-Geral do Ministério Público

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

 

TErEZa criSTiNa BaraTa BaTiSTa dE liMa
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

 

roSa Maria rodriGUES carValHo
Procuradora de Justiça

Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça

SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa
Procurador de Justiça

Protocolo: 733244
RESOLUÇÃO Nº 011/2021–CPJ, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021
aprova o Plano Estratégico institucional (PEi) do Ministério Público do Es-
tado do Pará (MPPa) do período 2021-2029
o colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso 
de suas atribuições, e
coNSidEraNdo a proposta do Procurador-Geral de Justiça submetido à 
apreciação do E. colegiado,
r E S o l V E:
art. 1º  aprovar o Plano Estratégico institucional (PEi) do Ministério Público do Estado 
do Pará (MPPa) do período 2021/2029, que forma o anexo único desta resolução.
art. 2º  o Procurador-Geral de Justiça adotará as providências necessárias 
à implementação do presente Plano, de acordo com as disponibilidades 
orçamentário-financeiras do MPPA.
art. 3º  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
aNEXo ÚNico
PlaNo ESTraTÉGico iNSTiTUcioNal do
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará (MPPa) 2021-2019
(disponível no site do MPPa na internet: “Simp acErVo – legislação”)
(Endereço eletrônico:  https://www2.mppa.mp.br/pagina-inicial.htm)

Protocolo: 733234
RESOLUÇÃO Nº 013/2021–CPJ, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021
concede a Medalha do Mérito institucional do Ministério Público.
o colÉGio dE ProcUradorES dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, especialmente o art. 233, inciso i e § 3º da lei 
Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Mi-
nistério Público do Estado do Pará), e considerando a proposição aprovada 
na sessão extraordinária realizada em 11 de novembro de 2021,
r E S o l V E:
art. 1º  coNcEdEr a Medalha do Mérito institucional do Ministério Público, 
instituída pelo art. 233, inciso ii, da lei complementar Estadual nº 057, 
de 6 de julho de 2006, pela atuação destacada no exercício de suas res-
pectivas funções no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, aos 
Senhores:
i -  Mário raul Vicente Brasil, Promotor de Justiça aposentado;
ii -  Ângela Maria Balieiro Queiroz, Promotora de Justiça;
iii -  ana cláudia Bastos de Pinho, Promotora de Justiça;
iV -  albely Miranda lobato Teixeira, Promotora de Justiça;
V -  daniela Souza filho Moura, Promotora de Justiça;
Vi -  ana Maria Magalhães carvalho, Promotora de Justiça;
Vii -  Michelle Barbosa de Brito, analista Jurídico;
Viii -  francisco José rio Barbosa, auxiliar de administração;
iX -  Érika Menezes de oliveira, Promotora de Justiça; e
X -  Eduardo Carlos Soeiro Silva, Oficial de Serviços Auxiliares.
art. 2º  a honraria de que trata o artigo anterior será entregue aos ho-
menageados, ou a seu representante, em sessão solene do colégio de 
Procuradores de Justiça, conforme disposto no art. 233, § 3º, inciso V, da 
lei complementar Estadual nº 057, de 2006.
art. 3º  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 11 de novembro de 2021.
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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

GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça

dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procuradora de Justiça

 
MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES

Procurador-Geral de Justiça
adÉlio MENdES doS SaNToS

corregedor-Geral do Ministério Público

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

 

TErEZa criSTiNa BaraTa BaTiSTa dE liMa
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

 

roSa Maria rodriGUES carValHo
Procuradora de Justiça

Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça

SÉrGio TiBÚrcio doS SaNToS SilVa
Procurador de Justiça

Protocolo: 733251
.

oUtras MatÉrias
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO da Portaria nº 020/2021-MP/4ºPJ/ATM
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000113-803/2021, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 

Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
Portaria nº 020/2021-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: a tutela de interesse individual indisponível de registro de Nas-
cimento para as crianças que nascerem no Hospital Municipal São rafael.
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – Infância e Juventude de Altamira.

Protocolo: 732674
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO da Portaria nº 021/2021-MP/4ºPJ/ATM
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000121-803/2021, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
Portaria nº 021/2021-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: a tutela de interesse individual indisponível do adolescente 
W.Z.l.S e J.S.l.
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – Infância e Juventude de Altamira.

Protocolo: 732675
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO da Portaria nº 022/2021-MP/4ºPJ/ATM
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000163-803/2021, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
Portaria nº 022/2021-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: a tutela de interesse individual indisponível do adolescente B.S.S.
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – Infância e Juventude de Altamira.

Protocolo: 732677
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO da Portaria nº 025/2021-MP/4ºPJ/ATM
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000141-803/2021, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
Portaria nº 025/2021-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: a tutela de interesse individual indisponível do adolescente M.c.S
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – Infância e Juventude de Altamira.

Protocolo: 732684
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO da Portaria nº 023/2021-MP/4ºPJ/ATM
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000136-803/2021, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
Portaria nº 023/2021-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: a tutela de interesse individual indisponível dos adolescentes 
l.S.G e l.S.G.
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – Infância e Juventude de Altamira.

Protocolo: 732681
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO da Portaria nº 024/2021-MP/4ºPJ/ATM
o 4º Promotor de Justiça de altamira/Pa, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23-cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo, sob n° SiMP 000144-803/2021, que se encontra à disposi-
ção na 4ª Promotoria de Justiça de altamira, situada na Tv. Niterói, 1335, 
Bairro Uirapuru, altamira/Pará, fone (93) 3515-1744/1998.
Portaria nº 024/2021-MP/4ºPJ/aTM
autor: Ministério Público do Estado do Pará
assunto: a tutela de interesse individual indisponível do adolescente M.c.S
luciano augusto araújo da costa – No exercício da 4ª Promotoria de Justi-
ça – Infância e Juventude de Altamira.

Protocolo: 732682
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 019/2021-MP/9ªPJ/STM
inquérito civil SiMP 048895-031/2020
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
048895-003/2020, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 019/2021-MP/9ºPJ/STM.
investigada: Gabriela castor da rocha.
assunto: “ apurar a prática de possível ato de improbidade administra-
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tiva, tendo em vista a eventual não prestação de serviço por parte da 
servidora pública GaBriEla caSTor da rocHa, a qual exerce a função 
de auxiliar de campo, sem vínculo, na agência de defesa agropecuária do 
Pará – adepará, caracterizando-se como “funcionária fantasma”, fato que, 
em tese, pode caracterizar ato de improbidade do art. 9º, inciso i da lei 
nº 8.429/1992.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 732693
Portaria Nº 0589/2021-MP/SUB-TA
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo 
aNTErior NoVo PErÍodo

116353/2020 JaMilE coSTa da SilVa 2019/2020 20/11 a 
19/12/2020

23/11 a 
22/12/2020

136326/2021 Marcia BETHaNia dE alBU-
QUErQUE ViNaGrE 2019/2020 18/11 a 

11/12/2021
24/11 a 

17/12/2021

119456/2020 Paola GoUVEia alVES 2019/2020 01 a 
30/09/2020

15/09 a 
14/10/2020

102862/2021 SaNdro caSTro alENcar 2020/2021 05/07 a 
03/08/2021

01 a 
30/03/2021

115452/2021 THadEU MariaNo MENEZES 
dE aBrEU 2020/2021 01 a 

30/07/2021
22/11 a 

21/12/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 BElÉM, 23 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 732695
Portaria Nº 0588/2021-MP/SUB-TA
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr E aUToriZar 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de acordo 
com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, à servidora do Ministério 
Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME ParcEla TriÊNio PErÍodo

136002/2021 ElErY riBEiro PoSSaNTE 
BarBalHo 1ª 2011/2014 06/03 a 

04/04/2022

136002/2021 ElErY riBEiro PoSSaNTE 
BarBalHo 2ª 2011/2014 05/04 a 

04/05/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 BElÉM, 23 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 732696
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 020/2021-MP/9ªPJ/STM
inquérito civil SiMP 015031-031/2017
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
015031-031/2017, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 020/2021-MP/9ºPJ/STM.
investigados:João Paiva albuquerque,raimundo inácio campos correa, 
Missula Pedroso Pereira, Nebson roberto Pereira de freitas, Wanderley luiz 
Silva lisboa, Helia carise Pedroso Pereira e Eliane Pedroso costa duarte.
Assunto: “ com a finalidade de proporcionar o ressarcimento dos danos ao 
erário, decorrentes da prática de enriquecimento ilícito, considerando o es-
quema de nomeações de funcionários fantasmas possivelmente praticados 
por João Paiva albuquerque e raimundo inácio campos correa, bem como 
os servidores que teriam ofertado seus nomes e dados para constituição 
do vínculo com a administração pública municipal, sem a efetiva realização 
de suas atividades laborais, quais sejam a Sra. Missula Pedroso Pereira, o 
Sr. Nebson roberto Pereira de freitas, Wanderley luiz Silva lisboa e Helia 
carise Pedroso Pereira e Eliane Pedroso costa duarte, sendo que tais con-
dutas, em tese, violariam o art. 9 da lei 8.429/1992.”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 732697
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 021/2021-MP/9ªPJ/STM
inquérito civil SiMP 008971-031/2020
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
008971-031/2020, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 021/2021-MP/9ºPJ/STM.
investigado: MUNicÍPio dE SaNTarÉM
assunto: “ apurar a suposta omissão na conservação do patrimônio público 

do 1º piso do prédio do Mercadão 2000, considerando a constatação da 
presença de indícios de que o Município de Santarém, através da SEMiN-
fra, mesmo ciente das condições precárias da estrutura do 1º piso do 
Mercadão 2000, deixou de adotar medidas preventivas e de revitalização 
da edificação, ou mesmo intervenções urgentes para a solução dos pon-
tos considerados como críticos, estando a edificação com diversos danos 
estruturais, conforme indicação do relatório de Vistoria Técnica – rVT 
168/2021 e ainda do relatório Técnico nº 001/2020 – SEMiNfra, produzi-
do pelo próprio ente Municipal.”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 732706
Extrato de Portaria Nº 010/2021-7ºPJ/ATM
a 7ª ProMoToria dE JUSTiÇa cÍVEl E dE dEfESa do coNSUMidor, do 
MEio aMBiENTE, do PaTriMÔNio cUlTUral, da HaBiTaÇÃo E do UrBa-
NiSMo dE alTaMira, com fundamento no art. 54, Vi e §3º, da lei com-
plementar nº 057/2006, e resolução Nº 007/2019-cPJ, de 06/06/2019, 
torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil PÚBlico Nº 010/2021-
7ºPJ/aTM, SiMP 000042-808/2021, que se encontra à disposição na rua 
Ernesto Passarelli, Nº 2361, Bairro Sudam ii, em altamira/Pa.
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará, José costa.
Polo Passivo: Elenilda leite Siqueira.
assunto: apurar a ocorrência de poluição sonora ocasionada pelas sirenes 
de alarmes das residências envolvidas.
altamira/Pa, 23 de novembro de 2021.
Paloma Sakalem – Promotora de Justiça

Protocolo: 732732
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 041/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000843-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 041/2021-MP/PJJ
acompanhados: Keydson francisco Morais Meireles, Pedro alves de Melo 
Neto e Wilson Marques Navarro Júnior.
Assunto: acompanhar e fiscalizar os processos licitatórios SRP 027/2021 
(processo administrativo 00110001/21) e SrP 028/2021 (processo admi-
nistrativo nº 01310002/21) – SEMEd, e a execução dos contratos prove-
nientes dessa licitação.
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 732742
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 039/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000840-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 039/2021-MP/PJJ
acompanhados: Gustavo cordoval Sociedade individual de advocacia; ri-
cardo augusto Pantoja de farias; cosme Sousa ferreira, Maciel rodrigues 
advogados associados, Marcio José Gomes de Sousa Sociedade individual 
de advogados, lucidia Benitáh de abreu Batista.
Assunto: acompanhar e fiscalizar os processos de Inexigibilidade nº 
06/2021-00010601, 06/2021 – 001/2021 e 006/2021 – 10701 e a execu-
ção dos contratos 2021207121, 20210038 e 20210649.
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 732736
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 040/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000842-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 040/2021-MP/PJJ
acompanhados: lucilene Maria Gomes costa, izabel cristina da cunha 
costa, francinei Sousa de andrade
Assunto: acompanhar e fiscalizar os processos de Inexigibilidade 06/2021 – 
080203 e 06/2021-070101 e a execução dos contratos 001/2021 e 003/2021.
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 732737
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 046/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000850-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 046/2021-MP/PJJ
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acompanhados: JHB comércio de combustíveis e derivados lTda, José 
Henrique de Sousa Borba, fabiano luiz Soares de almeida, Sebastião Tei-
xeira de araújo Junior, lucidia Benitah de abreu, Manuela amaral canto 
lima, francisco de Sousa coelho, francimar dos Santos Barbosa, Paulo 
Jorge da Silva andrade, Nayme lopes dolzane do couto, Saul Guimarães 
cohen, Marcelo de Souza Pereira, adriano ronan cordeiro, Benedito Tava-
res de Sousa, Marise da conceição Menezes carioca, Julia de Sousa co-
elho, Bruno Brelaz Batista da Silva, ricardo augusto Pantoja de farias, 
Elizany Batista dos Santos, alex Soares Guedes, dean Batista dos Santos, 
fladimir de azevedo andrade, danielle cristina Brito da conceição, adaias 
ramos Batista Neto, Juliete Sousa coelho, Jorge Nascimento da Silva.
Assunto: acompanhar e fiscalizar o processo licitatório nº 00030503/21 
e a execução dos contratos 20210450, 20210451, 20210452, 20210453, 
20210454, 20210455,20210456, 20210457, 20210458, 20210459, 
20210460, 20210461, 20210462, 20210463, proveniente do registro de 
Preços Eletrônico nº 003/2021-a.
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 732792
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 045/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000849-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 045/2021-MP/PJJ
acompanhados: JHB comércio de combustíveis e derivados lTda, José Henrique 
de Sousa Borba, fabiano luiz Soares de almeida e francinei Sousa de andrade
Assunto: acompanhar e fiscalizar o processo licitatório nº 00030503/21 e 
a execução do contrato 001/2021
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 732780
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 044/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000848-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 044/2021-MP/PJJ
acompanhados: rômulo Moraes Moutinho e Wilson Marques Navarro Junior
Assunto: acompanhar e fiscalizar o processo licitatório 20/2021 – SEMED e 
a execução dos contratos provenientes dessa licitação.
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 732775
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 042/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000845-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 042/2021-MP/PJJ
acompanhados: Secretaria de infraestrutura de Juruti e Marcelo de Sousa Pereira
Assunto: acompanhar e fiscalizar o processo licitatório carta convite nº 
003/2021 (processo administrativo nº 001810001/21) e tomada de preço 
nº 005/2021 (processo nº 00810001/21), e a execução dos contratos pro-
venientes dessas licitações.
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 732747
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 043/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000846-092/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
Portaria: 043/2021-MP/PJJ
acompanhados: Keydson francisco Morais Meireles e Marcelo de Souza Pereira
Assunto: acompanhar e fiscalizar o processo licitatório 22/2021 e a execu-
ção dos contratos provenientes dessa licitação.
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 732762
Republicada por incorreção no D.O.E. de 16 de setembro de 2021
Portaria Nº 0908/2021-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de direitos huma-
nos, controle externo da atividade policial e do tribunal do júri de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13057/2021;

r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça NILTON GURJÃO DAS CHAGAS para ofi-
ciar em conjunto com o promotor de justiça arNaldo cÉlio da coSTa 
aZEVEdo nas sessões do tribunal do júri, de atribuição do 2º cargo da 
promotoria de justiça de direitos humanos, controle externo da atividade 
policial e do tribunal do júri de ananindeua, referentes aos autos de pro-
cessos e dias indicados, sem prejuízo das demais atribuições:
i – processo nº 0807290-19.2021.8.14.0006, dia 28/9/2021;
ii – processo nº 0000212-76.2006.8.14.0006, dia 30/9/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 13 de setembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1152/2021-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de São 
francisco do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15828/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES para 
oficiar em conjunto com a promotora de justiça MARILÚCIA SANTOS SALES nos 
seguintes autos de processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de São francisco do Pará, no período de 
22/10 a 30/11/2021, sem prejuízo das demais atribuições:
i - Processos judiciais eletrônicos nº 0800267-12.2020.8.14.0096; 
0800101-79.2019.8.14.0096; 0800421-61.2021.8.14.0096; 0000782-
68.2018.8.14.0096; 0000101-54.2015.8.14.0096; 0800587-
61.2020.8.14.0096; 0001801-60.2018.8.14.0096; 0800634-
67.2021.8.14.0096; 0800573-12.2021.8.14.0096; 0800572-
27.2021.8.14.0096; 0800568-35.2021.8.14.0096; 0800565-
35.2021.8.14.0096; 0800564-50.2021.8.14.0096; e, 0800554-
06.2021.8.14.0096;
ii - Procedimentos judiciais físicos nº 0003726-62.2016.8.14.0096 e 
0002441-97.2017.8.14.0096;
iii - Procedimentos extrajudiciais nº 000124-302/2018; 000145-
302/2021; 000306-302/2021; 000312-302/2021; 000317-302/2021; 
000354-302/2021 e, 000424-302/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1154/2021-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Benevides;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
16362/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ViViaNa doS SaNToS coUTo dEla-
QUiS PErEZ para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação con-
junta, exercer na promotoria de justiça de Benevides, as atribuições do 1º 
cargo, no período de 31/10 a 29/12/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1155/2021-MP/SUB-JI
SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
17182/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia carValHo MEdra-
DO ASSMANN para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para 
o dia 30/11/2021, referente aos autos do processo nº 0001827-
86.2005.8.14.0040, de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça 
de Parauapebas, podendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor 
recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1156/2021-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 11768/2021;
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r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça Márcio lEal diaS para, sem prejuízo 
das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em processos judi-
ciais e extrajudiciais de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de 
Parauapebas, no período de 30/8 a 20/9/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1157/2021-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de Breves;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14848/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMa-
cHo, PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN e carloS fErNaNdo crUZ 
da SilVa para, sem prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, 
oficiarem em processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do 3º cargo da 
promotoria de justiça de Breves, no período de 4 a 25/10/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1158/2021-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Dom Eliseu;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15982/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alaN JoHNNES lira fEiToSa para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de dom Eliseu, no período de 8 a 12/11/2021.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1159/2021-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso V, da Lei Orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO os termos do despacho ex-officio da Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, área Jurídico-institucional, em 11/11/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 11/11/2021, a designação do promotor de justiça 
carloS EUGÊNio rodriGUES SalGado doS SaNToS para exercer 
na promotoria de justiça de direitos constitucionais fundamentais e dos 
direitos humanos de Belém, as atribuições do 1º cargo, contida na Portaria 
nº 0326/2021-MP/SUB-Ji, de 10/6/2021;
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1160/2021-MP/SUB-JI
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o afastamento da promotora de justiça leane Barros fi-
úza de Mello para exercer a função de assessora da corregedoria-Geral do 
Ministério Público;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de direitos 
constitucionais fundamentais e dos direitos humanos de Belém;
CONSIDERANDO os termos do despacho ex-officio da Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, área Jurídico-institucional, em 11/11/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ioNá SilVa dE SoUSa NUNES para 
exercer na promotoria de justiça direitos constitucionais fundamentais e 
dos direitos humanos de Belém, as atribuições do 1º cargo, a contar de 
11/11/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 19 de novembro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 732940
Portaria Nº 0591/2021-MP/SUB-TA
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio Nº dE 
diaS PErÍodo

121222/2021 ailToN rocHa da SilVa 2020/2021 22 26/07 a 
16/08/2021

124254/2020 aNa GaBriElla falcao NETo da 
crUZ 2019/2020 29 26/10 a 

23/11/2020

126305/2020 aNa Maria oliVEira da PaZ MESSiaS 
SaNToS 2019/2020 26 09/11 a 

04/12/2020
114030/2020 BErKElEY JaQUES caSTro 2019/2020 20 01 a 20/07/2020

115492/2020 BErKElEY JaQUES caSTro 2018/2019 30 21/07 a 
19/08/2020

122028/2021 BrENda PraZErES dE caMPoS 
raMoS 2018/2019 23 29/07 a 

20/08/2021

103507/2021 BrUNo da rocHa rEYMao 2019/2020 30 01/02 a 
02/03/2021

129205/2020 cEYla THaiSE SaNToS BrilHaNTE 2019/2020 10 20 a 29/01/2021

124515/2020 ciNTia criSTiNa raMoS corrEa 
SaNToS 2019/2020 02 28 a 29/10/2020

117105/2021 ciNTia criSTiNa raMoS corrEa 
SaNToS 2020/2021 11 26/07 a 

05/08/2021

124703/2020 dENiSE coSTa ViaNa 2019/2020 30 03/11 a 
02/12/2020

124088/2020 EdiNEi GoNcalVES doS rEiS 2013/2014 30 19/10 a 
17/11/2020

127169/2020 EdiNEi GoNcalVES doS rEiS 2015/2016 30 19/11 a 
18/12/2020

114668/2020 EliZEU dE PaUla GUiMaraES JUNior 2018/2019 05 13 a 17/07/2020

115495/2021 HElio JorGE rEGiS alMEida 2020/2021 19 21/05 a 
08/06/2021

112480/2020 JaQUEliNE NUNES GoNcalVES 2019/2020 30 20/07 a 
18/08/2020

124917/2020 Joao faBricio SilVEira fiGUEi-
rEdo 2018/2019 16 27/10 a 

11/11/2020

136341/2021 JorGE aNToNio SilVa doS SaNToS 2020/2021 30 10/01 a 
08/02/2022

122296/2020 JoSciElE ViEira doS rEiS lacErda 2018/2019 28 06/10 a 
02/11/2020

115473/2020 laNa criSTiNa da coSTa dE 
aNdradE 2019/2020 30 28/07 a 

26/08/2020

117343/2020 lUaNa caMilE SEaBra GoNcalVES 
fEio 2017/2018 04 31/08 a 

03/09/2020
124170/2020 lUcaS dE aNdradE dE oliVEira 2016/2017 09 04 a 12/11/2020
105627/2021 lUcaS dE aNdradE dE oliVEira 2017/2018 21 11 a 31/03/2021

122555/2020 lUciaNa oliVEira do NaSciMENTo 2019/2020 30 07/01 a 
05/02/2021

121440/2021 lUiZ ErNESTo caBral liMa 2020/2021 30 06/09 a 
05/10/2021

126508/2020 MarcEllo TriNdadE PiNHEiro 
GoMES 2019/2020 06 09 a 14/11/2020

136356/2021 Marcio dE lEao MarTiNS 2020/2021 30 01 a 30/12/2021

121504/2020 Maria SildEir da coNcEicao 2019/2020 30 20/11 a 
19/12/2020

120172/2021 Maria SildEir da coNcEicao 2020/2021 09 15 a 23/07/2021

115290/2020 MaUricio doMiNGUES riBEiro 
oliVEira 2018/2019 09 14 a 22/08/2020

114648/2020 MaUro BiTTENcoUrT diaS 2019/2020 14 13 a 26/07/2020
115727/2021 MicHEllE BarBoSa dE BriTo 2017/2018 05 07 a 11/06/2021

118527/2021 PaTricia SoUZa da SilVa coiMBra 2020/2021 30 24/06 a 
23/07/2021

118197/2021 raMoN da SilVa SaNToS 2017/2018 08 01 a 08/07/2021

117717/2020 rENaTa GaBriEllE BarBoSa diaS 
da SilVa 2019/2020 30 21/09 a 

20/10/2020

128674/2020 roSaNa caSTro aNTUNES 2017/2018 30 06/12/2020 a 
04/01/2021

116239/2021 SHirlEY Socorro MacHado GoiS 2018/2019 18 10 a 27/06/2021
124749/2021 Soraia MarriBa SoarES KNEZ 2018/2019 04 08 a 11/09/2021

118157/2020 ValEria lUcia SilVa MilEo 2017/2018 18 07 a 
24/010/2020

130121/2021 VEra rEGiNa caMPoS SErra 2019/2020 10 23/09 a 
02/10/2021

115842/2020 TiaGo cardoSo MarTiNS 2018/2019 30 30/07 a 
28/08/2020

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 BElÉM, 24 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 733083
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
RESULTADO FINAL TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021

a comissão Permanente de licitação, informa aos interessados o resultado 
final da Tomada de Preços n.º 007/2021. objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESaS Para a adaPTaÇÃo E rEforMa do PrÉdio da cÂMara MUNi-
ciPal dE afUá E rEcoNSTrUÇÃo da fEira do ProdUTor rUral, ZoNa 
UrBaNa do MUNicÍPio dE afUá. Empresa Vencedora: caNTUária & cia 
lTda, Valor: para o lote i, o valor r$ 247.755,89 (duzentos e quarenta e 
sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e 
para o lote ii, o valor de r$ 280.886,51 (duzentos e oitenta mil, oitocen-
tos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

afuá-Pa, 23 de novembro de 2021.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 733261

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de LicitaÇÃo

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES Nº 2/2021
com objeto contratação de empresa, por meio do regime diferenciado 
de contratações Públicas (rdc), para execução de obra de construção 
de Escola Municipal de Ensino fundamental em tempo integral, no perí-
metro urbano deste município, incluindo todos os materiais, equipamen-
tos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços para a Secretaria 
Municipal de Educação, conforme Termo de referência e demais anexos 
do Edital de licitação. data de abertura: 22/12/2021 as 10h (horário de 
Brasília). local de abertura: Sala de reuniões da comissão Permanente de 
licitação, sito à rua acesso 2, nº 530, Premem, (centro de convenções e 
curso) altamira (Pa), cEP 68.372-577. altamira (Pa), Edital disponível: 
Site de Prefeitura de altamira - http://www.altamira.pa.gov.br e http://
geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.

Rodolfo Regis Nogueira Cabral
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 61/2021
com objeto registro de preço para futura e eventual contratação de em-
presas do ramo pertinente para o fornecimento de GáS MEdiciNal (oXi-
GÊNio), destinado a manutenção do Hospital Geral de altamira São rafael, 
UPa- Unidade de Pronto atendimento, Serviço de atendimento Móvel de 
Urgência (SaMU 192) e atenção domiciliar (homecare) desta Secretaria 
Municipal de Saúde. data de abertura: 08/10/2021 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 - altamira, Pará.

Rodolfo Regis Nogueira Cabral
Pregoeiro

Protocolo: 733262

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
ato aVisos de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021
Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a registro 
de preço para futuro e eventual coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada forNEciMENTo dE PEÇaS Para MáQUiNaS PESadaS, dESTiNado 
aaTENdEr a dEMaNda da SErETaria MUNiiPal E TaNSPorTE dE aU-
rora do Pará/Pa. a análise e julgamento será no dia 07 de dezembro de 
2021 por meio do eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 
980389, às 08:30hs.
o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/lici-

tacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.
com também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão 
Permanente de licitações (cPl) localizada na rua raimunda Mendes de 
Queiros nº306. Bairro vila Nova aurora do Pará/Pa, cEP: 68658-000, nos 
dias úteis, no horário de 08:00hs às 14:00hs a partir da data da publicação.

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 733265

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2021

Tipo Menor Preço item. objeto: Seleção e contratação de empresa do ramo 
pertinente, com o objetivo para fornecimento de eletrônicos e material per-
manente, conforme o recurso proveniente da Emenda nº 202136920006, 
itens destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 
assistência Social. aBErTUra: 10/12/2021, às 09:00 horas. o edital do 
processo encontra-se a disposição dos interessados no site: www.brasilno-
vo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.

JaiLsoN carVaLHo de soUsa JUNior
Pregoeiro

Protocolo: 733271

eXtrato de coNtrato PreGÃo eLetRÔNICO Nº 017/2021
coNTraTaNTE - fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE/, coNTraTado: SalVa-
dor MaTEriaiS ElETricoS EirEli, cNPJ: 23.743.283/0001-67, contrato 
administrativo nº. 304/2021, com o valor total de 184.346,66; oBJETo: 
aquisição de fornecimento de material de construção, hidráulico e elétri-
co, para manutenção do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE foNTE dE rE-
cUrSoS: 10 302 0238 2.019,10 302 0238 2.020,10 205 0235 2.022, 10 
122 0004 2.023, 10 301 0202 2.009 ViGÊNcia doS coNTraToS: até 
30/06/2022. - ordenador de despesas: assinatura do contrato: Brasil 
Novo/Pa, 24/11/2021.

ass eLYssoN LeoNarde KLoss
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 733269

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL dE BREVES/PA
aViso de LicitaÇÃo 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021-SRP
Tipo menor preço unitário. registro de Preços objetivando a contratação 
De Empresa Especializada Para Fornecimento De Produtos De Panificação 
(Pães, Bolos, Tortas, Salgados E Etc...), Para atender as Secretarias Que 
compõem a Prefeitura Municipal de Breves /Pa. abertura: 07/12/2021, às 
10:00hs. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de lici-
tações/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.
breves.pa.gov.br) - Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 733274

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de reGistro de PreÇos 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 044/2021-PMC 
reconheço a ata de registro de Preços - PrEGÃo ElETrÔNico SrP. obje-
to: registro de Preço Para futura Eventual contratação de Empresa Para 
fornecimento de cadeira de rodas Para adulto, infantil, obeso E Para Ba-
nho, Visando atender Às Necessidades da Unidade de Pronto atendimento, 
Programa Melhor Em casa, centro integral a Saúde da mulher e da criança 
(crismic), centro de reabilitação E fisioterapia, centro de atenção psicos-
social (caps) e demandas Judiciais. Vencedores: Bragantina distribuido-
ra de Medicamentos ltda, cNPJ nº 07.832.455/0001-12. item: 4. Valor: 
r$ 5.829,00; f. cardoso e cia ltda, cNPJ nº 04.949.905/0001-63. item: 
1. Valor: r$ 42.411,75; Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, 
cNPJ nº 16.647.278/0001-95. itens: 2, 3. Valor: r$ 25.989,50. Vigência: 
22/11/2021 a 22/11/2022. Ordenador: Klenard Attílio Ranieri.

Protocolo: 733275



diário oficial Nº 34.775  131  Quinta-feira, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL dE CAPANEMA/PA
eXtratos de coNtratos 

CONTRATO Nº 1911002-2021 
origem: Pregão Eletrônico Nº 038/2021 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada(o): MSM comércio varejista de 
Pneus ltda cnpj: 21.195.442/0001-00. objeto: registro de Preços Para 
Eventual aquisição de Pneus Visando a Manutenção Preventiva e corretiva 
dos Veículos Pertencentes à frota da Prefeitura municipal de capanema/
Pa. Valor Global: r$677.080,00(seiscentos e setenta e sete mil e oitenta 
reais). Vigência: por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. data da assinatura: 19/11/2021. Ordenador: Francisco Fer-
reira Freitas Neto.

CONTRATO Nº 1911003-2021 
origem: Pregão Eletrônico nº 038/2021 - Pmc. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de capanema/Pará. contratada(o): São lucas comércio e locação 
Eireli cnpj: 35.379.82/0001-21. objeto: registro de Preços Para Eventual 
aquisição de Pneus Visando a Manutenção Preventiva e corretiva dos Veí-
culos Pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de capanema/Pa. Valor 
Global: r$560.896,00(quinhentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e 
seis reais). Vigência: por 12(dose) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura. data da assinatura: 19/11/2021. Ordenador: Francisco 
Ferreira Freitas Neto.

CONTRATO Nº 1911004-2021 
origem: Pregão Eletrônico nº 038/2021 - Pmc. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de capanema/Pará. contratada(o):center Norte comercio de Peças 
automotivas Eireli cnpj: 23.742.061/0001-20. objeto: registro de Preços 
Para Eventual aquisição de Pneus Visando a Manutenção Preventiva e cor-
retiva dos Veículos Pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de ca-
panema/Pa. Valor Global: r$436.394.00(quatrocentos e trinta e seis mil, 
trezentos e noventa e quatro reais). Vigência: por 12(dose) meses, conta-
dos a partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 19/11/2021. 
Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

CONTRATO Nº 1911005-2021
origem: Pregão Eletrônico nº 038/2021 - Pmc. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de capanema/Pará. contratada(o):a P da Silva comercio de Peças 
Nauticas Eireli cnpj: 32.204.121/0001-41. objeto: registro de Preços Para 
Eventual aquisição de Pneus Visando a Manutenção Preventiva e corretiva 
dos Veículos Pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de capanema/
Pa. Valor Global: r$ 3.422,00(três mil, quatrocentos e vinte e dois reais). 
Vigência: por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assina-
tura. data da assinatura: 19/11/2021. Ordenador: Francisco Ferreira 
Freitas Neto.

CONTRATO Nº 2411001-2021 
origem: Pregão Eletrônico nº 039/2021 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada(o): J. c. P Prado comércio Ei-
reli cnpj: 21.254.778/0001-05. objeto: registro de Preços Para Eventual 
aquisição de Postes ornamentais Para implantação de iluminação Pública 
na rua Salin abud (Margens do rio ouricuri), Para atenderas Necessidades 
da Secretaria Municipal de Urbanismo, obras e Viação, do Município de ca-
panema/Pa. Valor Global: 67.126,40 (sessenta e sete mil, seiscentos e vin-
te e seis reais e quarenta centavos). Vigência: por 12(dose) meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura. data da assinatura: 24/11/2021. 
Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

eXtratos de reGistros de PreÇos
REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2021 

Vinculada ao PE nº 039/2021-Pmc-Srp. objeto: registro de preços para 
eventual aquisição de postes ornamentais para implantação de ilumina-
ção pública na rua Salin abud (Margens do rio ouricuri), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo, obras e Viação, do 
Município de capanema/Pa. Vencedor: J c P Prado comercio Eireli Me, cnpj 
21.254.778/0001-05 com Valor Unitário: item. Valor Unit: 01 r$ 1678,16. 
Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 
23/11/2021. Laise Martins Leal - Pregoeira.

REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2021 
Vinculada ao PE nº 038/2021-Pmc-Srp. objeto: registro de Preços Para 
Eventual aquisição de pneus visando a manutenção preventiva e corre-
tiva dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de capane-
ma/Pa. Vencedores: a P da Silva comercio de Peças Nauticas Eireli, cnpj 
32.204.121/0001-41 com Valor Unitário: item - Valor Unit. 21- r$ 382,00. 
40- r$ 226,00. center Norte comercio de Peças automotivas Eireli, cNPJ 
23.742.061/0001-20 com valor unitário: item- Valor Unit: 1- r$ 4.550,00; 
5- r$ 355,00; 9- r$ 2.200,00; 23- r$ 250,00; 24- r$ 220,00; 25- r$ 
275,00; 26- r$ 250,00; 27- r$ 270,00; 28- r$ 270,00; 39- r$ 89,00; 41- 
r$ 150,00. MSM comercio Varejista de Pneus ltda, cNPJ 21.195.442/0001-
00 com Valor Unitário: item- Valor Unit: 2- r$ 1.599,00; 3- r$ 5.400,00; 
4- r$ 6.800,00; 12- r$ 4.200,00; 15- r$ 1.100,00; 17- r$ 1.200,00; 29- 
r$ 40,00; 30- r$ 40,00; 31- r$ 320,00; 33- r$ 370,00; 35- r$ 170,00; 
42- r$ 150,00; 43- r$ 200,00. 47- r$ 185,00. São lucas comercio de Pe-
ças E acessorios Para Veículos Eireli, cNPJ 35.379.829/0001-21. item- Va-

lor Unit: 6- r$ 405,00; 7- r$ 340,00; 10- r$ 1.480,00; 11- r$ 2.080,00; 
13- r$ 4.500,00; 14- r$ 910,00; 16- r$ 415,00; 18- r$ 915,00; 19- r$ 
395,00; 20- r$ 540,00; 22- r$ 440,00; 32- r$ 183,00; 34- r$ 725,00; 
36- r$ 190,00; 37- r$ 190,00; 38- r$ 485,00; 44- r$ 395,00; 45- r$ 
210,00; 46- r$ 272,00; 48- r$ 275,00. Vigência: 12(dose) meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura. Em 18/11/2021. Laise Martins 
Leal - Pregoeira.

Protocolo: 733276

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021-SRP 
Registrador: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. objeto: contrata-
ção de Empresa Especializada Para Execução de Manutenção das Escolas Mu-
nicipais do Municipio de capitão Poço Empresas registradas: ata de registros 
nº 032/2021. Empresar c c diniz Eireli; cNPJ nº 08.307.534/0001-77. Valor 
Total registrado: Valor global r$ 8.916.924,70(oito milhões e novecentos e 
dezesseis mil e novecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) Vigência 
22/10/2021 à 22/10/2022.

retiFicaÇÃo 
No aviso do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021-PE- SRP

Onde se lê: data e horário limite do recebimento das propostas até às 13:59 
horas do dia 08/12/2021. Leia-se: data e horário limite do recebimento das 
propostas até às 13:59 horas do dia 07/12/2021.

eXtratos de coNtrato 
PREGÃO nº 032/2021- PMCP - PP - SRP 

conforme saldo da ata de registro de Preço nº 032/2021. objeto dos contra-
tos: contratação de Empresa Especializada Para Execução de Manutenção das 
Escolas Municipais do Municipio de capitão Poço. contrato nº 2021271001. 
contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: r c c diniz 
Eireli; cNPJ nº 08.307.534/0001-77. Valor global r$ 4.450.457,35(quatro mi-
lhões e quatrocentos e cinquenta mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais 
e trinta e cinco centavos) Vigência: 22/10/2021 à 22/10/2022.

PREGÃO Nº 025/2021- PMCP - PP - SRP
conforme saldo da ata de registro de Preço nº 150902/2021. objeto dos con-
tratos: contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços de 
Confecção e Impressao de Materiais Gráficos para atender a necessidades da 
Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais do Município de capitão Poço/Pa. 
contrato nº 2021160906. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. 
Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ nº 35.644.124/0001-94. Valor 
global r$ 68.880,00 (sessenta e oito mil e oitocentos e oitenta reais). Vigên-
cia 16/09/2021 à 16/09/2022. contrato nº 2021160907 contratante: fundo 
Municipal de Assistência Social. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ 
nº 35.644.124/0001-94. Valor global r$ 20.525,00 (vinte mil e quinhentos 
e vinte e cinco reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo Nº 
2021160908. Contratante: Fundo Municipal de Saude Contratado: Gráfica 
rápida Eireli - Me, cNPJ Nº 35.644.124/0001-94. Valor global r$ 47.169,80 
(quarenta e sete mil e cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Vi-
gência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo Nº 2021160909. contratante: 
Fundo Municipal de Educaçao. Contratado: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 
35.644.124/0001-94 Valor global r$: 209.352,50 (duzentos e nove mil e tre-
zentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Vigência 16/09/2021 
à 16/09/2022. coNTraTo Nº 2021160910. contratante: fUNdEB. contrata-
do: Gráfica Rápida Eireli - Me, CNPJ Nº 35.644.124/0001-94.6 Valor global 
209.352,50 (duzentos e nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cin-
quenta centavos).  Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022.

PREGÃO Nº 025/2021- PMCP - PP - SRP 
conforme saldo da ata de registro de Preço nº 150903/2021. objeto dos 
contratos: contratação de Empresa Especializada para a prestação de Ser-
viços de Confecção e Impressao de Materiais Gráficos Para Atender a Ne-
cessidades da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais do Município de 
capitão Poço/Pa. coNTraTo Nº 2021160911. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de capitão Poço. contratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 
10.621.184/0001-60Valor global r$ 34.950,00(trinta e quatro mil e nove-
centos e cinquenta reais). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo 
Nº 2021160912. contratante: fundo Municipal de assistência Social. con-
tratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60Valor 
global r$ 6.995,00 (seis mil e novecentos e noventa e cinco reais). Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo Nº 2021160913. contratante: fundo 
Municipal de Saude contratado: G. f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ Nº 
10.621.184/0001-60Valor global r$ 43.870,50(quarenta e três mil e oitocen-
tos e setenta reais e cinquenta centavos). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. 
coNTraTo Nº 2021160914. contratante: fundo Municipal de Educaçao. 
contratado: G.f. Mesquita de oliveira - Me, cNPJ nº 10.621.184/0001-60. 
Valor global r$: 91.305,75 (noventa e um mil e trezentos e cinco reais e 
setenta e cinco centavos). Vigência 16/09/2021 à 16/09/2022. coNTraTo 
Nº 2021160915. contratante: fUNdEB. contratado: G.f. Mesquita de oli-
veira - Me, cNPJ Nº 10.621.184/0001-60. Valor global 96.205,75 (noventa 
e seis mil e duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).  Vigência 
16/09/2021 à 16/09/2022.

Protocolo: 733285
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de ProrroGaÇÃo 

CONCORRÊNCIA N° 005/2021/PMC 
A Prefeitura Municipal de Castanhal, através da comissão Permanente 
de licitação - cPl, torna público aos interessados que por necessidades 
de ajustes no projeto básico da concorrência n° 005/2021/PMc, que trata 
da execução de serviços de engenharia para manutenção, recuperação e 
ampliação da estrutura física dos prédios administrativos da Secretaria/
fundo Municipal de Educação deste Município de castanhal/Pará, por um 
período de 12 (doze) meses,  com alterações significativas no edital e seus 
anexos, resolve pela prorrogação da data de abertura da sessão para o 
dia 13/01/2022, às 09:00 horas. Sílvio Roberto Monteiro dos Santos - 
Presidente da CPL.

Protocolo: 733288

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 - UASG: 980451 
objeto: contratação de empresa para aquisição de equipamentos de in-
formática objetivando a informatização das equipes de saúde da família 
e de atenção primária do município de colares, para implementação de 
prontuário eletrônico, conforme portaria nº 3.393 de 11 de dezembro de 
2021, do ministério da saúde. abertura: 07/12/2021, às 10:00hs, local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisição do Edital: Site do compras 
Governamentais, Tcm/Pa e Portal da Transparência. Maria Lucimar Bara-
ta - Prefeita Municipal

Protocolo: 733289

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás torna pública a licitação 
rEGiSTro dE PrEÇoS, coM criTÉrio dE JUlGaMENTo MENor PrEÇo 
Por iTEM, NoS TErMoS da lEi Nº 10.520, dE 17 dE JUlHo dE 2002, 
do dEcrETo Nº 10.024, dE 20 dE SETEMBro dE 2019, do dEcrETo 
Nº 7.746, dE 05 dE JUNHo dE 2012, do dEcrETo N° 8.538, dE 06 dE 
oUTUBro dE 2015, aPlicaNdo-SE, SUBSidiariaMENTE, a lEi Nº 8.666, 
dE 21 dE JUNHo dE 1993, E aS EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS NESTE 
EdiTal. lEi coMPlEMENTar Nº 123/06 E 147/2014, SUBSidiariaMENTE, 
PEla lEi Nº 8.666/93 E dEMaiS lEGiSlaÇÃo PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
9/2021-029 SrP.  objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇo Para fU-
TUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE 
MEdicaMENToS E iNSUMoS HoSPiTalarES Para aTENdEr aS NEcESSi-
dadES do HoSPiTal MUNiciPal, aTENÇÃo BáSica EM SaÚdE, cENTro 
dE aTENÇÃo PSicoSSocial E farMácia BáSica MUNiciPal do MUNicÍ-
Pio dE Eldorado doS caraJáS-Pa. abertura 07/12/2020 08hs 01min. o 
mesmo encontra disponível nos site do TcM-Pa  e Portal da Transparência 
e Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodoca-
rajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia , será realizado através do portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

iara BraGa - PreFeita
TiaGo PErEira coSTa - PrEGoEiro

Protocolo: 733291

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021-SRP-SEMED
Pregão Eletrônico; Sistema registro de Preços; do tipo menor preço, consi-
derada por item. objeto: aquisição de automóvel tipo caminhonete pick-up 

zero km para atender as necessidades da secretaria municipal de educação 
de igarapé-Miri-Pa.
Sessão pública: 09/12/2021, às 9h, horário de Brasília. Plataforma de rea-
lização www.comprasgovernamentais.gov.br.
Edital disponível no www.comprasgovernamentais.gov.br e no mural de 
licitações do TcM/Pa.
informações e-mail: cplsemedigmiri@gmail.com

Janilson Oliveira Fonseca
Secretário Municipal

Protocolo: 733292

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2021-CPL/PMM 
PROCESSO Nº 25.463/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data 
do certame: 09/12/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). obje-
to: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE 
ViaGENS, QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMar-
caÇÃo E caNcElaMENTo dE BilHETES dE PaSSaGENS aÉrEaS EM ÂM-
BiTo NacioNal, iNTErMUNiciPaiS E iNTErESTadUaiS, Por MEio dE 
aTENdiMENTo rEMoTo (E-Mail E TElEfoNE) E aTraVÉS dE aGENcia. 
Íntegra do Edital no site do Portal da Transparência da Prefeitura de Ma-
rabá https://www.governotransparente.com.br/44669490, mural de lici-
tações 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, Bair-
ro 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), 24/11/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 733300

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021-CPL/PMM 
PROCESSO Nº 25.515/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data do 
certame: 09/12/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE ProTEÍNa aNiMal (carNE), Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, Pro-
TEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac E oS dEMaiS ProJEToS 
E ProGraMaS ViNcUladoS a ESTa SEcrETaria. UaSG: 927877. 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, Ma-
rabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail:licitacao@maraba.pa.gov.br. Mara-
bá (Pa), 24/11/2021.

FLediNaLdo oLiVeira LiMa
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021-CPL/PMM 
PROCESSO Nº 25.472/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data 
do certame: 08/12/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horá-
rio: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS odoNTolÓGi-
coS, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE - SMS. UaSG: 
927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, in-
formações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida 
VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 
68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail:licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 24/11/2021.

aNtoNia Barroso Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 733297

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo 
AO CONTRATO Nº 011/2021-SEMED/PMM 

Processo Licitatório nº. 7.345/2020 - PMM, concorrência n° 
012/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato original: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE PEQUENoS rEParoS 
NoS PrÉdioS adMiNiSTraTiVoS, EMEf ZoNa UrBaNa, EMEf ZoNa rU-
ral, E NEi’S Na ZoNa UrBaNa, No MUNicÍPio dE MaraBá - Pa. ob-
jeto do aditivo: aditivar o quantitativo do contrato original n° 011/2021 
- SEMEd/PMM, em aproximadamente 14,074363%, totalizando o valor do 
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aditivo em r$ 145.484,86 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e 
oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o valor total 
acumulado do contrato em r$ 1.179.171,88 (um milhão, cento e setenta 
e nove mil, cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos). contra-
tada: empresa df coNSTrUTora lTda. cNPJ n° 31.042.699/0001-86. 
assinatura: 24/11/2021. Marilza de Oliveira Leite - Secretária Muni-
cipal de Educação.

Protocolo: 733298

aViso de resULtado 
CONCORRÊNCIA Nº 005/2021-CEL/SEVOP/PMM

A Comissão Especial de Licitação, para os fins do disposto no Art. 109 da 
lei nº 8.666/93, e, e, atendimento ao item 14.10.2 do Edital da concor-
rência nº 005/2021-CEL/SEVOP/PMM, notifica as licitantes participantes da 
Concorrência citada que JULGOU classificada a proposta técnica da licitante 
GaMMa coMUNicaÇÃo lTda que feito o somatório das notas obteve re-
sultado de 98 pontos; classificada a proposta técnica da licitante GRIFFO 
coMUNicaÇÃo E JorNaliSMo lTda que e feito o somatório das notas 
obteve resultado de 87,33 pontos; desclassificada a proposta técnica da 
licitante Ecco! PUBlicidadE lTda, pois feito o somatório das notas obte-
ve nota inferior a 60 (sessenta) pontos, com fundamente no item no item 
16.1, “a” do Edital. Marabá/Pa, 24.11.2021 - Franklin carneiro da silva 
- Presidente-CEL/SEVOP.

Protocolo: 733313

EXTRATO CONTRATO Nº 032/2021/CEL/FCCM 
Processo nº 8382/2021-PMM, PP - SRP n° 004/2021/CEL/FCCM - 
objeto: registro de Preço para aquisição de equipamentos de proteção 
individual - EPi’S. Vencedora: r da S coSTa E MENdoNÇa coMEr. dE 
TEidoS lTda sob o cNPJ nº 12.591.019/0001-39, totalizando o valor de 
r$ 14.914,24 (quatorze mil novecentos e quatorze reais e vinte e quatro 
centavos), Vigência: 31/12/2021. ass 22/11/2021, a serem pagos com os 
contrato fccM e ValE. Vanda Régia Américo Gomes. Presidente da 
Fundação Casa da Cultura de Marabá.

EXTRATO CONTRATO Nº 033/2021/CEL/FCCM 
Processo nº 8382/2021-PMM, PP - SRP n° 004/2021/CEL/FCCM - 
objeto: registro de Preço para aquisição de equipamentos de proteção in-
dividual - EPi’S. Vencedora: iBiZa EMPrEENd. coMEr. E SErViÇoS EirE-
li sob o cNPJ nº 18.559.714/0002-80, totalizando o valor de r$ 7.618,80 
(setecentos e seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos), Vigência: 
31/12/2021. ass 23/11/2021, a serem pagos com os contrato fccM e 
ValE. Vanda Régia Américo Gomes. Presidente da Fundação Casa 
da cultura de Marabá.

Protocolo: 733310

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 048/2021-cEl/
PMM, Processo n° 19.648/2021-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo dE GE-
radorES dE 25KVa E 15KVa a diESEl E carENadoS, Para aTENdiMEN-
ToS EM PoSToS dE SaÚdE da ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, 
conforme Edital e seus anexos; Homologado a empresa: airES arQUiTETU-
ra E ENGENHaria ElETrica lTda cNPJ: 03.272.575/0001-51, ganhadora 
com o valor: r$ 733.883,76. assinatura: em 24/11/2021, secretário Muni-
cipal de saúde - Valmir silva Moura - secretário.

Protocolo: 733308
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021/CEL/FCCM/PMM - SRP
PROCESSO Nº 24818/2021/CEL/FCCM/PMM 

Tipo Menor Preço por loTE. data do certame: 14/12/2021. Horário: 09:00 
(horário de local). objeto: registro de Preço para eventual contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de treinamento em espeleologia no licen-
ciamento ambiental para os funcionários da fundação casa da cultura de 
Marabá. informações: No auditório da fccM Sala do NaM, situada na folha 
31, quadra Especial lote 01, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.507-670, Marabá, 
Pará. Telefone: (94) 3322-2315, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min ou pelo e-mail: licitacoes@casadaculturademaraba.org Marabá 
(Pa), 24/11/2021, Patrícia Machado almeida - Pregoeira.

Protocolo: 733305

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021-FMS
oBJETo:aQUiSiÇÂo dE iTENS dE iNforMaTica Para ESTrUTUraÇÃo 
daS SEGUiNTES UNidadES BáSicaS: ESf MoJUi doS caMPoS, ESfr ViS-
Ta alEGrE, ESf BaiXa da oNÇa. disponibilidade do Edital 26/11/2021 no 
endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 26/11/2021. abertura das propostas: 
08/12/2021 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal
decreto 008/2021

Protocolo: 733318

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021-SEMGA
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrEZa Para PrESTaÇÃo SErViÇo dE lo-
caÇÃo dE Palco, SoM, ilUMiNaÇÃo, arQUiBaNcada, PaiNEl dE lEd, 
ESTrUTUraS METálicaS, caMaroTES, GrUPo GErador, BaNHEiroS 
QUÍMicoS, SHoWS PiroTÉcNico, SEGUraNÇa dESarMada E TrioS 
ElÉTricoS Para aTENdEr ÀS NEcESSidadES EM EVENToS rEaliZa-
doS. disponibilidade do Edital 24/11/2021 no endereço www.mojuidos-
campos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início da en-
trega de propostas: 24/11/2021. abertura das propostas: 06/12/2021 as 
9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Brian Lima dos Santos
Pregoeiro Municipal
decreto 008/2021

Protocolo: 733315

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021-SRP 
objeto: registro de Preço Para contratação de Empresa Especializada na 
Execução de Serviços de coleta, Tratamento, Transporte E destinação fi-
nal de resíduos de Serviços de Saúde - rSS (lixo Hospitalar), destinados 
a atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Novo 
Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 08/12/2021 
ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado através do Sistema 
eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.
com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrô-
nico acima. Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 733321

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNICÍPIO DE PACAJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde
aViso de reVoGaÇÃo

PREGÃO ELETRONICO N° 043/2021
o Secretário municipal de Saúde de Pacajá, Exmo. Sr. BrUNo daNGlarES 
araÚJo SoUZa, no uso das atribuições legais, com fundamento no artigo 
49 da lei 8.666/93, resolve rEVoGar em todos os seus termos, por inte-
resse da administração, o processo licitatório tombado sob N° 043/2021.
oBJETo: Seleção e contratação de empresa para prestação de Serviços 
de locação de Equipamentos para o sistema de digitalização de exames 
de raio-X e gerenciamento de distribuição de imagens, para atender as 
demandas do Hospital Municipal de Pacajá.

Pacajá/Pa, 23 de novembro de 2021.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

Secretário de Saúde
Protocolo: 733323

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 007/2021
CONVENENTES – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

X PreFeitUra MUNiciPaL de ÁGUa aZUL do Norte
oBJETo o presente Termo de cooperação Técnica tem por objeto a con-
jugação de esforços entre os Municípios de Parauapebas e água azul do 
Norte para a realização de serviços e execução de obra de pavimentação 
asfáltica em c.B.U.Q. na estrada vicinal de acesso a vila
no trecho compreendido entre a Pa 279 até o KM 11
do PraZo E da ViGÊNcia – a presente cooperação Técnica tem duração 
de 24 (vinte e quatro) meses, 19 de novembro de 2021 a 18 de novembro 
de 2023.

Parauapebas, 19 de novembro de 2021
darci JosÉ LerMeN

PrEfEiTo MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
isVaNdires MartiNs riBeiro

PrEfEiTo MUNiciPal dE áGUa aZUl do NorTE
Protocolo: 732973
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

EXTRATO DO 2º TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/2020
CONVENENTES – Município de Parauapebas e a VALE S.A

oBJETo – o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
de vigência do convênio n° 002/2020, o qual tem como objeto do presente 
Termo de cooperação Técnica entre os partícipes, a conjugação de esfor-
ços entre as partes para concluir as obrigações estabelecidas no termo 
de coopera ção técnica nº 02/2018, visando à execução do Programa de 
Fortalecimento Institucional de Parauapebas, cuja finalidade consiste no 
fortalecimento da gestão pública para atendimento e proteção social, nas 
áreas diretamente afetadas pela obra do ramal ferroviário S11d.
do PraZo E da ViGÊNcia – a presente cooperação Técnica tem duração 
até 31 de março de 2022.

Parauapebas, 31 de março de 2021.
darci JosÉ LerMeN
Prefeito de Parauapebas

Protocolo: 732854

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de PaU d’arco-Pa
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 9/2021-023FMS

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS ViSaNdo fUTUra coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada forNEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE SaÚdE, 
MaTErial PErMaNENTE E MaTEriaiS HoSPiTalar Para SErEM UTili-
ZadoS No  HoSPiTal MUNiciPal do MUNicÍPio dE PaU d’arco - Pa. 
considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo 
Menor preço por item, tornamos público o extrato da ata de registro de 
Preços, referente à licitação supracitada tendo seu valor registrado da se-
guinte forma: (1)adoVaNdro lUiZ fraPorTi, cNPJ: 07.554.943/0001-
05, valor global r$ 13.000,00; (2)aSSUM PrETo ProdUcoES cUl-
TUraiS E coMErcio dE MaTEriaiS Para USo MEdico EirEli, cNPJ: 
10.462.477/0001-42, valor global r$ 197.184,00; (3)cirUrGica alS-
TYN EirEli, cNPJ: 23.141.314/0001-00, valor global r$ 185.838,20; 
(4)dP iNforMaTica lTda, cNPJ: 42.280.959/0001-78, valor global r$ 
59.759,00; (5)GG iNdUSTria dE EQUiPaMENToS MEdicoS lTda, cNPJ: 
26.965.679/0001-47, valor global r$ 12.990,00; (6)Hd SaT coMErcio 
dE EQUiPaMENToS ElETroNicoS EirEli, cNPJ:20.486.284/0001-85, va-
lor global r$ 66.659,00; (7)loTUS iNdUSTria E coMErcio lTda, cNPJ: 
02.799.882/0001-22, 85, valor global r$ 98.000,00; (8)PoNTo iNfo co-
MErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 08.255.726/0001-
87, valor global r$ 36.834,00; (9)PorTal diSTriBUidora HoSPiTalar 
lTda-ME, cNPJ: 26.570.361/0001-67, valor global r$ 98.713,00; (10)rET 
farMa - diST. MEd. E Prod. HoSP. lTda, cNPJ: 12.313.826/0001-90, 
valor global r$ 5.036,12; (11)SETEHoSPiTalar diSTriBUidora dE Mo-
VEiS E EQUiPaMENToS HoSPiTalar EirEli, cNPJ: 38.285.172/0001-21, 
valor global r$ 32.889,50; data da assinatura da ata: 24/12/2021. Vigên-
cia da ata: 12 (doze) meses. a ata de registro na integra estará disponivel 
https://paudarco.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

Protocolo: 733326

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de PaU d’arco-Pa

Termo de Homologação referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP 
Nº 9/2021-023FMS, Processo n° 035.2021.01, objeto. rEGiSTro dE 
PrEÇoS ViSaNdo fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
forNEciMENTo dE EQUiPaMENToS dE SaÚdE, MaTErial PErMaNENTE 
E MaTEriaiS HoSPiTalar Para SErEM UTiliZadoS No  HoSPiTal MU-
NiciPal do MUNicÍPio dE PaU d’arco - Pa, Homologado as empresas: 
(1)adoVaNdro lUiZ fraPorTi, cNPJ: 07.554.943/0001-05, valor glo-
bal r$ 13.000,00; (2)aSSUM PrETo ProdUcoES cUlTUraiS E coMEr-
cio dE MaTEriaiS Para USo MEdico EirEli, cNPJ: 10.462.477/0001-
42, valor global r$ 197.184,00; (3)cirUrGica alSTYN EirEli, cNPJ: 
23.141.314/0001-00, valor global r$ 185.838,20; (4)dP iNforMaTica 
lTda, cNPJ: 42.280.959/0001-78, valor global r$ 59.759,00; (5)GG iN-
dUSTria dE EQUiPaMENToS MEdicoS lTda, cNPJ: 26.965.679/0001-47, 
valor global r$ 12.990,00; (6)Hd SaT coMErcio dE EQUiPaMENToS ElE-
TroNicoS EirEli, cNPJ:20.486.284/0001-85, valor global r$ 66.659,00; 
(7)loTUS iNdUSTria E coMErcio lTda, cNPJ: 02.799.882/0001-22, 
85, valor global r$ 98.000,00; (8)PoNTo iNfo coMErcio E SErVicoS 
dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 08.255.726/0001-87, valor global r$ 
36.834,00; (9)PorTal diSTriBUidora HoSPiTalar lTda-ME, cNPJ: 
26.570.361/0001-67, valor global r$ 98.713,00; (10)rET farMa - diST. 
MEd. E Prod. HoSP. lTda, cNPJ: 12.313.826/0001-90, valor global r$ 
5.036,12; (11) SETEHoSPiTalar diSTriBUidora dE MoVEiS E EQUiPa-
MENToS HoSPiTalar EirEli, cNPJ: 38.285.172/0001-21, valor global r$ 
32.889,50, Pelo que HOMOLOGO o resultado final.

Pau d´arco - Pa, 24/11/2021,
cLeidsoN Ferreira cHaVes
Secretário Municipal de Saúde.

Protocolo: 733330

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
eXtrato de coNtratos

Pregão Eletrônico nº 9/2021-054 PMrP objeto: aquisição de máquinas 
e equipamentos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
rondon do Pará conforme convenio nº 07/2021-SEdaP. data de assina-
tura: 22/11/2021 contratada(o): f S BorGES coMErcio E iNdUSTria 
lTda cNPJ: 29.347.851/0001-97 contrato nº 20210337 Valor total r$ 
281.600,00

Protocolo: 733333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 
PMSIP- REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°025/2021

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE carTUcHo E ToNEr 
dE iMPrESSoraS Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS ÓrGÃoS E EN-
TidadES da PrEfEiTUra, SiTUadoS No MUNiciPio dE SaNTa iZaBEl 
do Pará, Empresas registradas: MarTiNS Jr coMErcio aTacadiSTa 
EirEli, com cNPJ Nº 5.459.519/0001-00; Valor global: r$ 276.543,80 
(duzentos setenta e seis mil, quinhentos quarenta três reais e oitenta cen-
tavos); T.o. PiNHEiro coMÉrcio dE MErcadoriaS EirEli, com cNPJ Nº 
32.724.354/0001-75; Valor global: r$ 425.131,70 (quatrocentos vinte e 
cinco mil, cento trinta e um reais e setenta centavos); Vigência da ata: 12 
meses a partir da data da assinatura. data de assinatura: 18 de novembro 
2021. Ordenador: CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA– Secre-
taria Municipal de Administração.

rosiNaLdo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro

Protocolo: 733160

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos

ORIGEM: pregão Eletrônico Nº 008/2021
objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Necessi-
dades da Prefeitura Municipal. contratada: Bj Barbosa comercio E Serviços 
-Eireli,- cNPJ:33.471.717/0001-70- coNTraTo: 20210103/ Valor ToTal: 
r$ 83.896,60(oitenta e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta 
centavos). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: reGistro de PreÇo
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria municipal de Saúde de Santa Maria dopará. contra-
tada: Bj Barbosa comercio E Serviços -Eireli, cNPJ:33.471.717/0001-70- 
coNTraTo: 20210104 / Valor ToTal: r$ 48.574,00 (quarenta e oito mil, 
quinhentos e setenta e quatro reais). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGistro de PreÇo 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Necessi-
dades da Secretaria Municipal de assistência Social de Santa Maria do Pará. 
contratada: Bj Barbosa comercio E Serviços - Eireli,- cnpj:33.471.717/0001-
70- contrato: 20210105 / Valor Total: r$ 293.791,65 (duzentos e noventa 
e três mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). 
assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de educação de Santa Maria dopará. con-
tratada: Bj Barbosa comercio E Serviços - Eireli,- cNPJ:33.471.717/0001-
70- coNTraTo: 20210106 / Valor ToTal: r$ 88.637,00 (oitenta e oito mil, 
seiscentos e trinta e sete reais). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Maria do Pará. 
contratada: Bj Barbosa comercio E Serviços - Eireli,- cNPJ:33.471.717/0001-
70- coNTraTo: 20210107 / Valor ToTal: r$ 625,73 (seiscentos e vinte e 
cinco reais e setenta e três centavos). assinatura: 22/06/2021.
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ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. contratada: 
Emilly cristina Melo de araujo Eireli,- cNPJ:28.155.068/0001-69- coN-
TraTo: 20210108 / Valor Total: r$ 12.740,45 (doze mil, setecentos e 
quarenta reais e quarenta e cinco centavos). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as 
Necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social de San-
ta Maria do Pará.contratada: Emilly cristina Melo de araujo Eire-
li,- cNPJ:28.155.068/0001-69- coNTraTo: 20210109 / Valor Total: r$ 
8.754,45 (oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 
cinco centavos). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: RESGISTro de PreÇo
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de educação de Santa Maria dopará. con-
tratada: Emilly cristina Melo de araujo Eireli,- cNPJ:28.155.068/0001-69- 
coNTraTo: 20210110/ Valor Total: r$ 18.876,25 (dezoito mil, oitocentos 
e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). daTa dE aSSiNaTUra: 
22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇOS 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021  

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Prefeitura Municipal de Santa maria do Pará. contratada: r.V. 
Passos Eireli,- cNPJ:34.152.787/0001-29- coNTraTo: 20210111 / Valor 
Total: r$ 17.892,90 (dezessete mil, oitocentos e noventa e dois reais e 
noventa centavos). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria dopará. contra-
tada: r.V. Passos Eireli,- cNPJ:34.152.787/0001-29- contrato: 20210112 
/ Valor Total: r$ 16.900,00(dezesseis mil, novecentos reais). assinatura: 
22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRo de PreÇo
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de assistência Social de Santa Maria do 
Pará. contratada: r.V. Passos Eireli,- cnpj:34.152.787/0001-29- contrato: 
20210113 / Valor Total: r$ 14.880,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta 
reais). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Necessi-
dades da Secretaria Municipal de educação de Santa Maria do pará. contra-
tada: r.V. Passos Eireli,- cNPJ:34.152.787/0001-29- coNTraTo: 20210114 
/ Valor Total: r$ 25.200,00 (vinte e cinco mil, duzentos reais). assinatura: 
22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Maria do Pará. 
contratada: r.V. Passos Eireli,- cNPJ:34.152.787/0001-29- coNTraTo: 
20210115 / Valor Total: r$ 80,00 (oitenta reais). assinatura: 22/06/2021.
oriGEM: rEGiSTro dE PrEÇo. oriGEM:pregão Eletrônico Nº 008/2021. 
objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará. contratada: f l de 
oliveira Eireli,- cNPJ:18.833.321/0001-32- coNTraTo: 20210116/ Valor 
ToTal: r$ 30.236,15(Trinta mil, duzentos e trinta e seis reais e quinze 
centavos). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO
ORIGEM:pregão Eletrônico Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará. con-
tratada: f l de oliveira Eireli,- cNPJ:18.833.321/0001-32 - coNTraTo: 
20210117/ Valor ToTal: r$ 420,00(Quatrocentos e vinte reais). assina-
tura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO 
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de assistência Social de Santa Maria do 
Pará. contratada: f l de oliveira Eireli,- cNPJ:18.833.321/0001-32 - coN-
TraTo: 20210118/ Valor Total: r$ 15.129,75(Quinze mil, cento e vinte e 
nove reais e setenta e cinco centavos). assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO
ORIGEM:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria do Pará. 
contratada: f l de oliveira Eireli,- cNPJ:18.833.321/0001-32 - coNTra-
To: 20210119/ Valor ToTal: r$ 22.010,00(Vinte e dois mil, dez reais). 
assinatura: 22/06/2021.

ORIGEM: REGISTRO DE PREÇO
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

objeto: aquisição de Gêneros alimenticios, objetivando atender as Neces-
sidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Maria do Pará. 
contratada: f l de oliveira Eireli,- cNPJ:18.833.321/0001-32 - coNTra-
To: 20210120/ Valor Total: r$ 16,80(dezesseis reais e oitenta centavos). 
assinatura: 22/06/2021. Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 733336

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-SEMSA
objeto: contratação de Empresa Habilitada Para Execução e instalação dos 
Equipamentos das academias da Saúde dos Bairros Salvação e conquista. 
data de abertura: 15 de dezembro de 2021 às 09:00h, na SEMSa. o Edi-
tal poderá ser obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br e as informações 
complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessa-
dos, pelos e-mail: licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br. celina da silva 
Liberal - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - SEM-
SA/Decreto nº 794/2021 - GAP/PMS de 19/04/2021.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
PORTARIA Nº 193/2021-SEMSA

a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
153/2018 - SEMGof, de 1º de Junho de 2018 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
DECIDE:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscali-
zadores dos contratos referentes à aquisição de Equipamentos e instru-
mentos Para Minorar os Efeitos físicos e Psíquicos da Pandemia Por Medi-
das de reabilitação, todos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde 
de Santarém/Pa. Titular - lauro correa carvalho - Matrícula 30406, cPf: 
669.854.122-20 e rG: 3727536- SSP/Pa. Servidor Temporário, técnico da 
SEMSa. Suplente: Nidia Machado Pereira lima - Matrícula 50063, cPf: 
777.700.992-34 e rG: 4411572- SSP/Pa. Servidora da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gadas todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se 
ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 24 de Novembro de 2021. 
Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal de Saúde/Decreto 
nº 744/2021 - GAP/PMS.

PORTARIA Nº 194/2021 - SEMSA
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
DECIDE:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como comissão Técni-
ca de avaliação para o Procedimento licitatório que tem como objeto a 
contratação de Empresa Para fornecimento e instalação de Equipamentos 
para atender as necessidades do centro cirúrgico do Hospital Municipal de 
Santarém/Pa - dr. alberto Tolentino Sotelo - cNES nº 2329905, Visando 
a adequação Para realização de cirurgias de Média e alta complexidade, 
com objetivo de cumprir as Metas Estabelecidas na resolução ciB-SUS/Pa 
Nº 124 de 08 de setembro de 2021 -Presidente: Heleson Guimarães alho 
- Engenheiro clínico, cPf nº 001.214.502-52. Membro: Jocyneia de assun-
ção Nobre - Enfermeira, cPf nº 842.987.662-68 e rG 4700342. Membro: 
Vinícius Pinto Savino - Médico, cPf nº 704.542.212-15 e rG 0203672654.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. as 
disposições em contrário e a Portaria 167/2021 que foi publicada no diário 
Oficial - edição do dia 22/10/2021, Nº 34.744 e Protocolo: 719713, Página 
191 está rEVoGada para todos os seus efeitos legais. registre-se, pub-
lique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, 24 de outubro de 2021. 
Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal de Saúde/De-
creto nº 744/2021 - GAP/PMS.

PORTARIA Nº 195/2021 - SEMSA
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto n° 
744/2021- GaP/PMS de 05 de Julho de 2021 e em cumprimento ao dispos-
to no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
DECIDE:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como comissão Técnica 
de avaliação no chamamento Público nº 004/2021 referente ao credencia-
mento de Pessoas interessadas em Prestar Serviços de oftalmologia Para 
atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Presidente: 
Helena diniz Henn - cPf n° 645.205.362-00 e rG: 2509292, Servidora da 
SEMSa. Membro: Valter Pinheiro Sinimbu - Matrícula 30851, cPf sob o n° 
063.411.192-68 e rG n° 6106981 - SSP/Pa, Servidor da SEMSa. Membro: 
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aureclei Gomes da Silva - Matrícula 70925; cPf: 587.407.322-15 e rG: 
3040406 - SSP/Pa. Servidor SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura até quando 
for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. as 
disposições em contrário e a Portaria 188/2021 que foi publicada no diário 
oficial - edição do dia 10/11/2021, Nº 34.761 e Protocolo: 726541, Pá-
gina 135 está rEVoGada para todos os seus efeitos legais. registre-se, 
publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 24 de Novem-
bro de 2021. Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Municipal de 
Saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMS.

Protocolo: 733337

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

MUNicÍPio de saNto aNtÔNio do taUÁ
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de coNtrato
ORIGEM: Pregão Eletrônico para Registro de Preços N° 021/2021.
objeto: aQUiSiÇÃo dE KiTS dE ENXoVal, ViSaNdo aTENdEr o ProGraMa 
dE aTENÇÃo iNTEGral aS faMÍliaS-Paif da SEcrETaria MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
coNTraTada: MENdES & SoUSa coMErcio dE aliMENToS lTda cNPJ: 
30.445.162/0001-02.
coNTraToS: 2009001/2021-PMSaT/fMaS - Valor total r$ 55.707,00 (cin-
quenta e cinco Mil e Setecentos e Sete reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 22, § 1º, do decreto Nº 7.892 de 23 de 
janeiro de 2013 e subsidiado pela lei 8.666/93 onde couber.
daTa dE aSSiNaTUra: 20 de setembro de 2021

Edson Farias Siqueira
Secretário de assistência Social

Protocolo: 733359

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-003-PE -PMSAT
objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS aGrÍcolaS Para diSTriBUiÇÃo aoS 
aGricUlTorES locaiS do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá, EM 
aTENdiMENTo ao coNVÊNio 003566/2020, cElEBrado ENTrE o MUNi-
cÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá E o MiNiSTÉrio da aGricUlTUra, 
PEcUária E aBaSTEciMENTo
coNTraTada: P JoTa coMErcio E SErVicoS lTda, 
cNPJ: 39.815.239/0001-55.
coNTraTo Nº 2211001/2021-PE-PMSaT/SEMaaPP- r$ 100.809,60 (cem 
Mil e oitocentos e Nove reais e Sessenta centavos). fUNdaMENTaÇÃo 
lEGal: lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e nas 
demais normas vigentes.
daTa dE aSSiNaTUra: 22 de novembro de 2021

eVaNdro correa da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 733360

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-46/PMSDA

o Município de São domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura Mu-
nicipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, a abertura do seguin-
te PrEGÃo PrESENcial 9/2021-46/PMSda - por Sistema de registro de 
Preços, tipo menor preço por iTEM: data de abertura: 08/12/2021, as 
08h00min. objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais elétricos, destinados a atender as demandas da iluminação públi-
ca municipal de São domingos do araguaia-Pa. o Edital e seus anexos en-
contram-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente 
de licitação, na rua acrísio Santos, s/n centro, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente, no site da Prefeitura Municipal de 
São domingos do araguaia, no endereço: https://saodomingosdoaraguaia.
pa.gov.br/ e no portal do TcM-Pa - Mural de licitações.

São domingos do araguaia - Pa, 24 de novembro de 2021.
Janelma Alves da Silva

Pregoeira/Portaria nº 151/2021-GB
Município de São domingos do araguaia-Pará

fundo Municipal de Saúde

aViso de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-47/SAÚDE

o Município de São domingos do araguaia - Pa, através do fundo Municipal 
de Saúde, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na for-

ma Eletrônica, tipo Menor Preço, por iTEM, Sistema de registro de Preços 
- SrP, em Sessão Pública Eletrônica a partir das 09h00min (oito horas) 
(horário de Brasília- df) do dia 09/12/2021, através do site: www.portal-
decompraspublicas.com.br. objeto: registro de preços objetivando a even-
tual contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento 
de bilhetes de passagens rodoviárias, para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde e Saneamento de São domingos do araguaia 
- Pa, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, 
decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas altera-
ções posteriores e decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. o Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do 
Município de São domingos do araguaia-Pa www.saodomingosdoaraguaia.
pa.gov.br, Mural de licitações - TcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/ou no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

São domingos do araguaia - Pa, 24 de novembro de 2021.
Janelma Alves da Silva

Pregoeira/Portaria nº 151/2021-GB
Protocolo: 733363

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

Contrato n° 20210387- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 - Con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contrata-
do: dcMl - diSTriBUidora cUMMiNS MiNaS lTda - objeto: aQUiSi-
ÇÃo dE 01(UMa), rETroEScaVadEira Para o MUNiciPio dE SÃo fÉliX 
do XiNGU, aTraVÉS do coNVENio Nº 013/2021-SEdaP, ProcESSo Nº 
2021/562552, ENTrE a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo aGroPEcU-
ário E da PESca-SEdaP E o MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. Vigên-
cia: 09/11/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 340.000,00 (trezentos e 
quarenta mil reais) - data da assinatura: 09/11/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 733364

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

Contrato n° 20210388 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021 - Con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: M. r. caMiNHoES EirEli - objeto: aQUiSiÇÃo dE MáQUiNaS E 
EQUiPaMENToS Para SErViÇoS dE TErraPlaNaGEM, rEVESTiMENTo, 
PriMário E PaViMENTaÇÃo Para o MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiN-
GU-Pá aBraNGENdo 02(dUaS)caMioNETES caBiNE dUPla TiPo PicK 
UP, 01(UMa) EScaVadEira HidráUlica SoBrE ESTEira E 01(UM)caMi-
NHÃo coMBoio, aTraVÉS do coNVENio Nº 020/021-SEdaP, ProcESSo 
Nº 2021/615142, ENTrE a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo aGro-
PEcUário E da PESca-SEdaP E o MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU. 
Vigência: 10/11/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 680.000,00 (seis-
centos e oitenta mil reais) - data da assinatura: 10/11/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 733365

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
AVISO DE CANCELAMENTO DE TOMADA DE PREÇOS 2/2021-003

a comissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de São Ge-
raldo do araguaia torna público para o conhecimento dos interessados o 
caNcElaMENTo da ToMada dE PrEÇoS N° 2/2021-003, referente a con-
tratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em cBUQ, 
Município de São Geraldo do araguaia, em razões de interesse público. 
Presidente - Adir Carrafa - CPL - PMsaGa.

Protocolo: 733366

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFÍrio
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 072/2021
o MUNicÍPio de SENador JoSÉ PorfÍrio comunica a rETificaÇÃo do 
Edital da concorrência nº. 001/2021 com reabertura do prazo de licitação, 
ficando alteradas as redações dos itens abaixo.
I. DA RETIFICAÇÃO: Informamos que se encontra disponível a Retificação 
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nº. 01 do Edital do concorrência nº. 001/2021. Para visualizá-la acessem 
o site https://joseporfirio.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ .
ii. Tendo em vista que as alterações ora mencionadas poderão aumentar 
a competitividade do certame, ensejando a participação de licitantes que 
porventura não formularam proposta em razão das condições de contrata-
ção anteriormente fixadas comunicamos que a SESSÃO PÚBLICA fica re-
marcada para 27 de dezembro de 2021, as 09h00min, no Setor de divisão 
de licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio/
PA, e as demais condições do Edital da Concorrência nº. 001/2021 ficam 
inalteradas.

Senador José Porfírio-Pa, 23 de novembro de 2021.
Kleber dos Anjos de Sousa.

Presidente da cPl.
Protocolo: 733367

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

A Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro 
de Preço - Tipo Menor Preço por item 002/2021-SMaS, objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS QUE oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para 
a aQUiSiÇÃo dE UTENSÍlioS diVErSoS Para EQUiPar E rESTaUrar o 
craS, aTraVÉS dE EMENda ParlaMENTar N°41820009 Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiTÊNcia Social 
dE TErra alTa - Pa, através da. abertura: 10/12/2021, às 09:30hs. No 
site www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 733368

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-006FMS

o Município de tUcUMÃ, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 horas 
do dia 13 de dezembro de 2021, fará realizar licitação na modalidade To-
Mada dE PrEÇoS Nº 2/2021-006fMS, tipo MENor PrEÇo GloBal, para 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM oBraS E SErViÇoS dE 
ENGENHaria Para  rEforMa, MElHoria E aMPliaÇÃo dE UMa UNida-
dE BáSica dE SaÚdE cENTro aMBUlaTorial E cENTro dE ESPEcia-
lidadES, NÚclEo UrBaNo da SEdE do MUNicÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da 
comissão de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcUMÃ - Pa. in-
formações e retirada do edital na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, 
Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço http://geoobras.tcm.
pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 24 de novembro de 2021. dÉBora de soUZa 
MARTINS - Presidente da CPL.

Protocolo: 733369
.

.

ParticULares
.

cooPeratiVa dos GariMPeiros e 
MiNeradores do BrasiL - cooGaMiBra 

CNPJ 18.336.502/0001-53 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/
NP, a Licença de Operação (LO) nº 124/2021 para extração e beneficiamento de 
minerais garimpáveis para o processo SEMMa - 938/2021.

Protocolo: 733370

ar coM de Mad Ltda 
CNPJ nº 13.985.427/0001-38 

Torna público que recebeu da SEMMa/Goianésia/Pa lo nº 004/2020 para 
desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 733371

ar coM de Mad Ltda 
CNPJ nº 13.985.427/0001-38 

Torna público que requereu da SEMMa/Goianésia/Pa lo Proc. nº 215/2021 
para desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 733372

..

eMPresariaL
.

acQUa LaV serViÇos de LaVaNderias Ltda
CNPJ Nº 11.331.130/0001-23 

TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE dE BElÉM-Pa a licENÇa dE oPEraÇÃo Nº1153/2021, SoB 
o ProcESSo 3239/2019, Na aTiVidadE dE SErViÇo dE acaBaMENTo 
coM TiNTUraS, TiNGiMENTo, laVaNdEria, ToalHEiroS, ESTaMParia 
E oUTroS, SiTUada Na TraVESSa aNGUSTUra Nº1180, PEdrEira, BE-
lÉM-Pa. coM Val: 22/10/2025.

Protocolo: 733373

tiM s.a. 
CNPJ: 02.421.421/0001-11 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Turismo - SEMaTUr de acará, a licença de operação de nº 017/2021 de 
processo de nº 015/2021 com validade 12/11/2023 para atividade de oPE-
raÇÃo dE ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site Pacr-
X002_4S-PaS003) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, localizada 
rua Malvinas, s/n° - Guarumã - acará/Pa.

Protocolo: 733374

tiM s.a. 
CNPJ: 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - 
SEMMa de curralinho, a licença de operação de nº 026/2021 de processo 
de nº 117/2021 com validade 12/11/2022 para atividade de oPEraÇÃo 
dE ESTaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB (site Pacrr003_4S
-PaS142) Tipologia - 36.01 - Telefonia Móvel celular, localizada av. Jarbas 
Passarinho, s/n° - centro - curralinho/Pa.

Protocolo: 733375

a Pessoa FÍsica 
odair FraNcisco de oLiVeira 

CPF n° 608.285.442-04 
Torna público que solicitou à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licenças ambiental rural - lar, para a ativi-
dade de Bovinocultura, através do protocolo de Processo nº 26.490/2016 
referente à fazenda alto alegre, localizada na Zona rural do município de 
Marabá-Pa.

Protocolo: 733376

a GraNJa BoM sUcesso 
CPF 019.327.642-91 

instalada no município de Santa Bárbara do Pará, solicitou a lar para 
atividade avicultura da SEMMaS-Santa Bárbara do Pa, sob o n° 091/2020 
em 17/11/2021.

Protocolo: 733377

A pessoa jurídica FRANcisco MiGUeL 
DA COSTA NETO 44975309220 

Inscrita no CNPJ nº 40.709.355/0001-79 
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente de Bragança-Pa 
a lo nº 058/2021, com validade até 02/08/2021, para a atividade de bar.

Protocolo: 733378

MadeNaVe Madeiras NaVeGaNtes Ltda 
CNPJ nº. 04.520.833/0001-34 

Torna-se público q/recebeu da SEMMaT a lo n°. 263/2021 c/validade até 
19/11/2022, p/exercer a atividade de desdobro de madeira em tora p/pro-
dução de madeira serrada, na av. Martinho Monteiro, s/n°. Bairro Murinin 
no Município de Benevides/Pa.

Protocolo: 733379

saNta HeLeNa aGroiNdUstriaL eireLi 
CNPJ nº: 22.934.780/0001-80

localizada no município de MoJU/Pa, torna público que recebeu no 
dia 22/11/2021, da SEMaS/Pa, a aU Nº 4833/2021 com validade até 
22/11/2022 e aUaS Nº 221/2021 com validade até 19/11/2022, para a 
atividade de Supressão de Vegetação para o Uso alternativo do Solo em 
floresta Primária.

Protocolo: 733380

coNdoMiNio sUPer-LiFe aNaNiNdeUa 
CNPJ nº 23.004.437/0001-07

Torna público que sob o processo n° r044121, recebeu da SEMMa/aNa-
NINDEUA A LO N° L103721 para atividade de edificação multifamiliar ver-
tical, com ETE, localizada no Município de ananindeua, Estado do Pará.

Protocolo: 733381
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F F B coMercio de coMBUstiVeis Ltda 
(POSTO BARBARITE) 

CNPJ 83.374.769//0002-88 
localizado na rod castanhal curuçá, S/N, Km 52, cEP 68.750-000, curu-
çá-Pa, torna público que requereu junto a SEMMa-cUrUÇá, a renovação 
da licença de operação (lo no 001/2018), para a atividade de comércio 
Varejista de combustíveis, através do processo de No 092/2021.

Protocolo: 733382

F F B coMercio de coMBUstiVeis Ltda 
(POSTO SÃO BENEDITO) 

CNPJ 83.374.769//0001-05 
localizado na rod curuçá castanhal, S/N, Km 63, cEP 68.750-000, curu-
çá-Pa, torna público que requereu junto a SEMMa-cUrUÇá, a renovação 
da licença de operação (lo no 002/2018), para a atividade de comércio 
Varejista de combustíveis, através do processo de No 091/2021.

Protocolo: 733383

saNeBaN soLUcoes eM saNeaMeNto eireLi
Inscrito no CNPJ Nº 18.203.555/0001-04 

Torna público que requereu a autorização para atividade de transporte 
rodoviário de produtos perigosos perante a Secretaria Estadual de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.

Protocolo: 733384

editaL de eLeiÇÃo da LiGa esPortiVa MUNiciPaL 
de MaGaLHaes Barata.L.M.M.B, - ParÁ. 

O Presidente da Comissão Organizadora da Liga Esportiva Municipal de 
Magalhaes Barata, do Município de Magalhaes Barata, Estado do Pará, 
vem através deste Edital convidar os clubes: cuinarana E.c, Juventus. S.c, 
fazendinha E.c, cafezal E.c, Prainha E.c, central f.c, arraial E.c, Santos 
N.f, recreativo E.c, Palmeira, B. Novo, independente S.c, Biteua f.c, amé-
rica f.c, União f.c, fluminense f.c, Palmeira de Set.º antônio, Bragantino 
E.c, calafate f.c, Bairro Novo E.c, Vila Nova f.c, Salgueiro clube, algodo-
alzinho E.c, curuperé E.c, Boa Vista E.c, flamengo de E.c. B. Novo, San-
tos de M. Barata, arTE aSS.rEc.TEr. idadE, Para participarem da Eleição, 
que se realizará no dia 27 de dezembro 2021, das 18:00 horas as 21:00 
horas em no endereço “Câmara de Vereadores do Município de Magalhaes 
Barata, fica aberto o prazo para registro de chapas a contar da publicação 
deste  Edital, a 14/12/21, prazo de impugnação de chapas de 15/12/21 a 
18/12/21, prazo deferimento ou não 21 a 24/12/21, onde se encontram 
pessoas habilitadas para atendimento e prestação de informação conforme 
estatuto e regimento eleitoral, Magalhaes Barata,  Estado do Pará. 23 de 
dezembro  202, Mauro Sérgio Granadeiro Medrado. Presidente da 
comissão Organizadora da Liga.

Protocolo: 733385

siNdicato das iNdUstrias de Pesca da 
aQUicULtUra e das eMPresas arMadoras, arMadores 

e ProdUtores e ProPrietarios de eMBarcaÇÃo 
de Pesca do estado do ParÁ -  siNPesca-Pa

editaL de coNVocaÇÃo
Através de seu Diretor Presidente infra-firmado, conforme dispõe o Art.º 
16, i, dos Estatutos Sociais da Entidade, convoca todos os seus associados 
em condições de votar, a participarem da assembleia Geral ordinária, a ser 
realizada obedecendo ao quórum estatutário, dia 29 (Vinte e nove) de no-
vembro de 2021, tendo como local a Sede Social do Sindicato, na Travessa 
Quintino Bocaiuva nº. 1588, 6º andar. a assembleia Geral ordinária terá 
início às 9:30 min, em primeira convocação, e às 10:30 min, em Segunda 
convocação, conforme dispõe o § 2º do art.º 15, quando será deliberada a 
seguinte ordem do dia:
discussão e deliberação sobre a Prestação de contas do Exercício de 2020;
Previsão orçamentária para o exercício de 2021;
outros assuntos de interesse da categoria.

Belém-Pa, 22 de novembro de 2021.
aPoLiaNo oLiVeira do NasciMeNto

PrESidENTE do SiNPESca-Pa
Protocolo: 733386

adeLiNo da costa sodrÉ 
comunica que solicitou junto a SEMMa/Santa izabel do Pará, lo para ex-
tração saibro, em uma área localizada no município de Santa izabel do 
Pará/Pá.

Protocolo: 733387

adaLBerto MeNdes LiMa 
comunica que solicitou junto a SEMMa/Benevides, renovação da lo 
274/2020, para extração de saibro, em uma área localizada no município 
de Benevides/Pá.

Protocolo: 733388

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - Ensino 
Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos a Distância, código 
do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a 
vida escolar dos alunos concluintes do Ensino Médio. 
EJA DO ANO DE 2021:
adriano lopes da Silva; adriene correia de Melo Teixeira; adriéslley Pe-
reira Santa clara; aldemy Barbosa da Silva; alexsandra fraga Batista; 
aline Brito da Silva; ana carolina de Paula; anassimandra dias Pereira; 
anderson claro da Silva; Brenda Gonçalves da Silva; Bruna Beatriz rangel 
resende; camila da Silva Mendonça; carlos andre de Jesus dos Santos; 
daiane Souza de almeida; daniel Pereira Nunes Martins; daniele regina 
dos Santos coelho; danilo correia de amorim; danilo Silva dos Santos; 
davi lima araújo; dyennifer lópes rodrigues; Eder alexandre de lima; 
Edmilson costa oliveira; Emanuel da Silva Mota; Emerson Miguel da Silva; 
felipe rosa Gonçalves; Geronildo Santos; Giselma Bispo da Silva; Hamilton 
José de carvalho; Hugo alexandre de Melo Santos; iarley Guimel ribeiro 
alves; igor alves de oliveira; iraildo alexandre Silva; italo ivan alves de 
Sousa; Jaete carvalho Melo; Jonas de oliveira; Jonathan Batista de Melo; 
José domingos Silva Sena; José Nailton da Silva Júnior; Josue da Silva 
Teixeira Junior; Julia de Souza Matos; Julio cezar reis Santana; Kerubina 
Karla Neves da Silva; larissa aparecida Guimarães oliveira; larissa loiola 
Silva; ligia de almeida antonio de freitas; lucas de Jesus dos Santos; 
lucas Vicentin Pereira; luciana cristina de oliveira Souza; luciene ferrei-
ra; luiz ambrosio dos Santos; Marcia Maria Bezerra; Marcos cesar alves; 
Marcos Souza dos Santos; Mareni araujo Barbosa Jorge; Maria aparecida 
agostine; Maria Graciela cavalcante fernandes; Marta Maria laurette ro-
drigues; Mayara cristina Thomé da Silva; Michele cristina Batista feijó; 
Mizael Silvino da cunha; Moises figueiredo dos Santos; osmar Barbosa 
de carvalho; Paloma da Silva rodrigues; Poliara de Jesus dias; rafael Ho-
ffmann; Rafael Max dos Santos; Raul Martins Aragao; Renata da Silva Ro-
berto; robson ferreira da Silva; rosa lillipuziano alves de Souza; rubem 
Junio leao Marques; Silvana Machado de Brito; Sueli de Souza oliveira; 
Tais de aguiar Silva; Tarciana de Mesquita Silva; Thamires cristina Baptista 
ferreira; Valmir ramiro de Santana filho; Vanessa Vieira da Maia; Vivian 
Goes da fonseca; Welckton augusto Mendes da Silva; Weskley luiz rosa 
do Nascimento; Wesley casagrande; Willian Monteiro; Wladimir Barroso 
aragao; Yasmin olivo de Souza rulli.

Protocolo: 733389

a PecUaristaeireLi 
CNPJ: 27.056.262/0001-24 

Município de Tucuruí - Pa, torna público que recebeu da SEMMa/Tucuruí, 
a licença de operação (lo nº 081/2020) para comércio atacadista de de-
fensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do Solo.

Protocolo: 733390

aBN serViÇos Ltda - ML estacioNaMeNto, 
Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a renovação da licença de 
operação - lo nº 12537/2020, sob protocolo nº 2021/0000035833, para 
atividade de Pátio regulador (triagem) de caminhões, em itaituba/Pa.

Protocolo: 733391

dÉBora FraNco da siLVeira BUeNo Freire 
Portadora do CPF nº 560.065.862-15 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado e Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a licença de atividade rural - lar nº 
13737/2021 válida até 08/11/2026 e autorização para Exploração florestal 
- aUTEf nº 273873/2021 válida até 11/11/2023 para atividade licenciada 
de Manejo florestal em regime de rendimento sustentável no Município de 
Tailandia/Pa

Protocolo: 733392

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de reVoGaÇÃo

o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados, nos 
termos do subitem 10.6 dos instrumentos convocatórios e do art. 40 do 
regulamento de licitações e contratos do SESi, que decidiu revogar/can-
celar sine die os procedimentos licitatórios abaixo:
concorrência 060/2021; concorrência 061/2021; concorrência 062/2021; 
concorrência 063/2021;  concorrência 064/2021; concorrência 065/2021; 
concorrência 066/2021; concorrência 067/2021; concorrência 068/2021; 
concorrência 069/2021.

Belém (Pa), 25 de novembro de 2021
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 733393

BeLa terra coMÉrcio de PetroLeo Ltda
CNPJ nº. 07.573.492/0001-53 

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, licença de operação sob 
protocolo n°. 43800/2021, para desenvolver atividade de terminal reven-
dedor retalhista na navegação interior, em Santarém/Pa.

Protocolo: 733394
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