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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.369, de 3 de deZeMBro de 2021
institui, a todos os agentes públicos do Poder Executivo do Estado, a obri-
gatoriedade da entrega do comprovante de vacinação contra a coVid-19. 
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° Torna-se obrigatória a comprovação da vacinação contra a co-
Vid-19 a todos os agentes públicos do Poder Executivo do Estado. 
Parágrafo único. a obrigatoriedade a que se refere o caput deste artigo 
estender-se-á a servidores públicos efetivos, comissionados e temporários, 
empregados públicos, de atividades essenciais e não essenciais, lotados 
em órgãos e entidades da administração Pública direta e indireta, Empre-
sas Públicas, Sociedades de Economia Mistas e representações.
art. 2° os agentes públicos do Poder Executivo do Estado deverão imuni-
zar-se cumprindo o calendário previsto no Plano Nacional de operacionali-
zação da Vacinação contra a coVid-19.
§ 1° o cumprimento da obrigatoriedade da vacinação deverá ser comprovado 
aos gestores dos órgãos ou entidades, mediante a apresentação do cartão de 
vacinação ou através de certificado emitido pelo Ministério da Saúde.
§ 2° a obrigatoriedade da vacinação será exigida somente após a con-
clusão do calendário previsto no Plano Nacional de operacionalização da 
Vacinação contra a coVid -19, elaborado pelo Governo federal, de acordo 
com o esquema vacinal disponibilizado por cada Município.
§ 3° Considera-se justa causa para fins de escusa da obrigatoriedade de 
imunização:
i - comprovação, por atestado médico, da impossibilidade de administra-
ção de quaisquer das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) contra a coVid-19; ou
ii - demonstração, através do calendário vacinal, emitido pela Secretaria 
Municipal de Saúde, da falta de disponibilização do esquema vacinal com-
pleto para o residente naquele Município.
Art. 3° O servidor público que, ao final da execução de todas as etapas 
do Plano Nacional de operacionalização da Vacinação contra a coVid-19, 
não tenha comprovado que se vacinou contra a COVID -19, ficará sujeito à 
responsabilização disciplinar na forma dos arts. 177, inciso iV, e 199 da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
art. 4° Esta lei será regulamentada por ato do chefe do Poder Executivo.
art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.370, de 3 de deZeMBro de 2021
Institui o Programa Qualifica Servidor e acrescenta dispositivos à Lei Esta-
dual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° Fica instituído, no âmbito do Estado do Pará, o Programa Qualifica 
Servidor, como forma de promover a valorização do servidor público do Es-
tado, fomentando o desenvolvimento do capital humano e intelectual, além 
de estabelecer as práticas que serão contempladas, com vistas a premiar a 
iniciativa do servidor na busca do aperfeiçoamento profissional.
Parágrafo único. o programa será incluído na lei Estadual n° 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, que estabelecerá seus requisitos e os benefícios a 
serem concedidos ao servidor.
art. 2° a lei Estadual n° 5.810, de 1994, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“art. 72. ……………………................................
...............................................................................
XiX - folgas premiais, até o máximo de 3 (três) dias por ano.
...............................................................................”
“Seção X
das folgas Premiais
art. 100-a. Serão concedidas ao servidor folgas premiais pela realização 
facultativa de cursos de qualificação, até o máximo de 3 (três) dias por ano.
art. 100-B. as folgas premiais serão concedidas aos servidores públicos 
civis estaduais que participarem facultativamente de cursos de qualifica-
ção relacionados com as áreas específicas de atuação no órgão/entidade 
de lotação.

§ 1° as folgas premiais serão concedidas de acordo com a soma de horas-
curso realizadas pelo servidor no decorrer de cada ano civil e usufruídas no 
ano subsequente, de acordo com a seguinte relação:
i - 100 (cem) horas ou mais de curso correspondem a 03 (três) dias de 
folgas premiais;
ii - entre 61 (sessenta e um) e 99 (noventa e nove) horas de curso corres-
pondem a 02 (dois) dias de folgas premiais;
iii - entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) horas correspondem a 01 (um) dia 
de folga premial.
§ 2° A chefia imediata poderá autorizar o afastamento do servidor para a 
participação em cursos que ocorram durante o expediente de trabalho, de 
forma excepcional e desde que não ofereça prejuízos à continuidade dos 
serviços prestados.
§ 3° Em caso de rompimento do vínculo do servidor com a administração 
Pública ou de afastamento que impossibilite a concessão do benefício no 
ano correspondente, é vedado o acúmulo para o ano subsequente ou qual-
quer indenização.
art. 100-c. o disposto nesta seção não se aplica aos afastamentos previs-
tos nos arts. 26 e 27 desta lei.”
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.044, de 3 de deZeMBro de 2021
institui a Política Estadual de incentivo à Vacinação contra a coVid-19; e 
revoga o decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual,
d E c r E T a:
art. 1º fica instituída a Política Estadual de incentivo à Vacinação contra a 
coVid-19, que tem como objetivos:
i - garantir a possibilidade de imunização de toda a população acima de 12 
(doze) anos de idade no Estado do Pará; 
ii - possibilitar a retomada total de todas as atividades culturais, religiosas, 
econômicas, esportivas e sociais no âmbito do Estado do Pará;
iii - diminuir o ônus resultante da adoção de medidas não-farmacológicas 
de diminuição do contágio da coVid-19; e
iV - normalizar as estruturas de atendimento do Sistema Único de Saúde 
e da rede privada de saúde.
art. 2º São instrumentos da Política Estadual de incentivo à Vacinação 
contra a coVid-19:
i - a aquisição, pelo Estado do Pará, de vacinas e insumos, na forma da lei 
federal nº 14.124, de 10 de março de 2021;
ii - a distribuição ágil e equitativa de vacinas e insumos entre os Municípios 
do Estado do Pará;
iii - a realização de campanhas de esclarecimento sobre a importância da 
imunização;
IV - o estabelecimento de protocolos específicos de vacinação para servi-
dores públicos estaduais e a profissionais da saúde;
V - o licenciamento condicionado para funcionamento de estabelecimentos 
e eventos em virtude da vacinação, nos limites de sua competência.
art. 3º o licenciamento condicionado em virtude da vacinação, nos limites 
da competência estadual, é a liberação para o funcionamento de estabele-
cimentos e realização de eventos com ocupação integral, vinculado a que 
toda a sua lotação tenha feito o esquema vacinal completo (duas doses ou 
dose única, dependendo do imunizante), com uma das vacinas dispensa-
das pelo Sistema Único de Saúde contra a coVid-19.
§ 1º. Estão sujeitos ao disposto neste artigo os seguintes estabelecimentos 
e/ou eventos, independentemente do número de pessoas e da capacidade 
de lotação:
i - shows, casas noturnas e boates; 
ii - cinemas, teatros, clubes, bares, restaurantes, academias de ginástica 
e afins e equipamentos turísticos;
III - realização de eventos esportivos amadores ou profissionais;
iV - demais reuniões, eventos e festas, realizadas em espaços públicos 
ou comerciais, ainda que abertos, excetuadas as atividades de natureza 
educacional;
§ 2º a comprovação da vacinação será feita pela apresentação do cartão de 
vacinação, por certificado emitido pelo Ministério da Saúde ou pelo aplicati-
vo “Conecte SUS”, associado ao documento de identidade oficial com foto, 
que deverá ser mantido na posse de todos, de forma permanente para fins 
de circulação, por meio físico ou eletrônico.
§ 3º a presença de pessoa não vacinada poderá ser possível, desde que 
comprovado, por atestado médico, a impossibilidade de administração de 
quaisquer das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a 
coVid-19, necessária a apresentação de exame rT-Pcr negativo, realiza-
do nas últimas 48 horas; 
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art. 4º compete à Secretaria de Estado de Saúde Pública a operacionaliza-
ção do disposto nos incisos i, ii, e iV do art. 2º deste decreto.
art. 5º compete à Secretaria de Estado de comunicação o disposto no 
inciso iii do art. 2º deste decreto. 
Art. 6º O servidor público estadual que não atender ao protocolo específico 
e demais normas legais de vacinação, ficará sujeito à responsabilização 
disciplinar, na forma do art. 177, inciso iV, e 199 da lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, bem como, da lei Estadual nº 9.369, de 3 de 
dezembro de 2021.
Art. 7º O profissional de saúde em atuação na rede pública que não aten-
der ao protocolo específico e demais normas legais de vacinação, deve ser 
objeto de representação, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, junto 
ao órgão de fiscalização profissional correspondente. 
art. 8º ficam autorizados a realizar eventos em comemoração ao réveillon 
apenas os Municípios que tiverem cobertura vacinal completa (duas doses 
ou dose única, dependendo do imunizante) igual ou superior a 70% (se-
tenta por cento) de sua população elegível para vacinas (acima de 12 anos 
de idade), de acordo com os dados do Sistema de informação do Programa 
Nacional de imunização – Módulo covids (Si-PNi), cuja avaliação técnica e 
sanitária compete a cada Município.
art. 9º ficam autorizados a realizar eventos em comemoração ao carnaval 
apenas os Municípios que tiverem cobertura vacinal completa (duas doses 
ou dose única, dependendo do imunizante) igual ou superior a 80% (oiten-
ta por cento) de sua população elegível para vacinas (acima de 12 anos de 
idade), de acordo com os dados do Sistema de informação do Programa 
Nacional de imunização – Módulo covids (Si-PNi), cuja avaliação técnica e 
sanitária compete a cada Município.
art. 10. ficam os órgãos e entidades componentes do Sistema integrado 
de Segurança Pública e defesa Social (SiEdS), bem como aqueles respon-
sáveis pela fiscalização dos serviços públicos, autorizados a aplicar sanções 
previstas em lei relativas ao descumprimento de determinações do órgão 
licenciador, autorizador e/ou concedente, independente da responsabilida-
de civil e criminal, tais como, de maneira progressiva:
i - advertência;
ii - multa diária de até r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pessoas 
jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência; e
iii - multa diária de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoas físi-
cas, MEi, ME, e EPP’s, a ser duplicada por cada reincidência;
iV - embargo e/ou interdição de estabelecimentos. 
art. 11. a circulação de pessoas com sintomas da coVid-19 somente é 
permitida para consultas ou realização de exames médico-hospitalares.
art. 12. É obrigatório o uso de máscara em qualquer ambiente público.
art. 13. ficam revogadas as disposições constantes no decreto Estadual nº 
800, de 31 de maio de 2020.
art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 738332
decreto

o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, JorGE MaUricio PiNHEiro MoraES para exercer o car-
go em comissão de chefe de Unidade de coleta de icoaraci, código GEP-
daS-011.2, com lotação na fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, a contar de 1º de dezembro de 2021.
Palácio do GoVErNo, 3 dE dEZEMBro dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 738333

d e c r e t o Nº 2040, de 3 de deZeMBro 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$ 80.394.427,25 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 80.394.427,25 (oitenta Milhões, 
Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete reais e 
Vinte e cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012012212974668 - SEdaP 0101 339030 70.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0301 334041 200.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0397 444042 223.975,50

161011212212978338 - SEdUc 0102 339037 1.088.206,00

161011212212978338 - SEdUc 0102 339039 120.000,00

161011230615098477 - SEdUc 0301 339030 398.503,00

161011236115098904 - SEdUc 0102 339037 5.218.267,00

161011236215098906 - SEdUc 0102 339037 14.928.813,00

171010412315088251 - SEfa 0331 339047 1.750,00

171010412615088238 - SEfa 0131 339040 1.063.189,00

171022833100002980 - Enc. SEfa 0101 339047 3.500.000,00

171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 329021 8.800.000,00

171022884500009003 - Enc. SEfa 0101 334081 7.126.000,00

171022884600009037 - Enc. SEfa 0000 339047 1.000.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 13.000.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319113 1.000.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0301 339091 2.000.000,00

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 900.000,00

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319113 100.000,00

261010612212974668 - PMPa 0101 339030 100.000,00

261010612212978338 - PMPa 0101 339039 2.000.000,00

261010612212978339 - PMPa 0101 319012 319.364,15

261010613115088233 - PMPa 0101 339139 100.000,00

261010618115028259 - PMPa 0101 339015 550.000,00

261010618115028259 - PMPa 0101 339033 2.153.326,60

261010618115028839 - PMPa 0101 339015 178.000,00

261010618115028839 - PMPa 0101 339030 250.000,00

552012312212978339 - ProdEPa 0101 319113 7.100,00

662010612515028275 - dETraN 0661 449039 3.754.272,00

662010612615088238 - dETraN 0261 339040 10.000.000,00

682010824315058393 - faSEPa 0101 339039 136.856,00

682010824315058394 - faSEPa 0101 339039 106.805,00

ToTal 80.394.427,25

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012012615088238 - SEdaP 0301 339040 200.000,00

141012012615088238 - SEdaP 0397 449052 223.975,50

141012060814918715 - SEdaP 0101 339030 70.000,00

161011212215097607 - SEdUc 0102 449052 10.963.468,00

161011212215097673 - SEdUc 0102 339014 20.000,00

161011212215097673 - SEdUc 0102 339030 10.000,00

161011212215097673 - SEdUc 0102 339033 20.000,00

161011212215097673 - SEdUc 0102 339039 110.000,00

161011212215097674 - SEdUc 0102 339039 1.850.460,00

161011212215097674 - SEdUc 0102 444042 1.105.003,00

161011212215098908 - SEdUc 0102 339033 210.000,00

161011212215098908 - SEdUc 0102 339039 432.987,00
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161011212215098908 - SEdUc 2102 339014 450.000,00

161011212215098908 - SEdUc 2102 339030 225.000,00

161011212215098908 - SEdUc 2102 339033 450.000,00

161011212215098908 - SEdUc 2102 339036 75.000,00

161011212215098908 - SEdUc 2102 339039 300.000,00

161011212815088887 - SEdUc 0102 339014 60.000,00

161011212815088887 - SEdUc 0102 339030 30.000,00

161011212815088887 - SEdUc 0102 339033 40.000,00

161011212815088887 - SEdUc 0102 339039 40.000,00

161011236115098904 - SEdUc 0301 339037 398.503,00

161011236215097675 - SEdUc 0102 339030 878.206,00

161011236815097686 - SEdUc 0102 339039 690.365,00

161011236815098907 - SEdUc 0102 339033 400.000,00

161011236815098907 - SEdUc 0102 339039 496.000,00

161011236815098907 - SEdUc 2102 339014 748.797,00

161011236815098907 - SEdUc 2102 339030 375.000,00

161011236815098907 - SEdUc 2102 339033 750.000,00

161011236815098907 - SEdUc 2102 339036 125.000,00

161011236815098907 - SEdUc 2102 339039 500.000,00

171010412315088251 - SEfa 0131 449052 1.063.189,00

171010412615088238 - SEfa 0331 339047 1.750,00

171022884300009006 - Enc. SEfa 0101 469071 9.800.000,00

171022884400009007 - Enc. SEfa 0101 329021 7.126.000,00

171022884400009007 - Enc. SEfa 0101 469071 3.500.000,00

251022884600009010 - Enc. PGE 0101 319091 15.000.000,00

251022884600009068 - Enc. PGE 0301 339091 2.000.000,00

261010612212978338 - PMPa 0101 449052 1.000.000,00

261010612615088238 - PMPa 0101 339039 351.226,81

261010612815028833 - PMPa 0101 339030 3.752.380,00

261010618115028835 - PMPa 0101 339030 65.039,38

261010618115028836 - PMPa 0101 339030 1.250,00

261010618315028840 - PMPa 0101 339030 1.180,08

261010630315028277 - PMPa 0101 339015 14.000,00

261010630315028277 - PMPa 0101 339039 146.250,33

552012312212978339 - ProdEPa 0101 319094 7.100,00

662010612212978339 - dETraN 0261 319011 10.000.000,00

662010612515028271 - dETraN 0661 445052 3.754.272,00

682010812212974668 - faSEPa 0101 339030 16.856,00

682010812615088238 - faSEPa 0101 339140 56.805,00

682010824315058864 - faSEPa 0101 339037 50.000,00

682010824315058864 - faSEPa 0101 339039 120.000,00

911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 319.364,15

ToTal 80.394.427,25

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício

d e c r e t o Nº 2041, de 3 de deZeMBro 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$ 5.985.000,00 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o 
crédito suplementar no valor de r$ 5.985.000,00 (cinco Milhões, Novecentos 
e oitenta e cinco Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781114997659 - SEEl 0101 449051 4.790.000,00

241012269114988518 - SEdEME 0101 335041 75.000,00

281010460814918715 - NGPr 0101 449052 1.120.000,00

ToTal 5.985.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 

por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 

§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio do GoVErNo, 3 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo

Governador do Estado
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo

Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício
d e c r e t o Nº 2042, de 3 de deZeMBro 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$ 370.191,20 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 370.191,20 (Trezentos e Setenta 
Mil, cento e Noventa e Um reais e Vinte centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

672010312212978339 - coHaB 0371 319091 303.773,80

672011648214897642 - coHaB 0371 449093 66.417,40

ToTal 370.191,20

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício

Protocolo: 738327
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.705/2021-ccG, de 25 de NoVeMBro de 2021*
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1340886
r E S o l V E:
autorizar JaiME da SilVa BarBoSa, Secretário regional de Governo do 
Marajó, a viajar no trecho Belém/Breves/Belém, no período de 29 a 30 
de novembro de 2021, a fim de participar de Palestra o fNo no Marajó, a 
convite da Prefeitura de Breves, e da inauguração de uma Escola Estadual, 
concedendo para tanto, 1 e ½ (uma e meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE NoVEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado nº 34.777, de 26 de novembro de 2021.

Portaria Nº 1.744/2021-ccG, de 3 de deZeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/1375775,
r E S o l V E:
autorizar GioVaNNi corrEa QUEiroZ, Secretário Extraordinário de Esta-
do de Produção, a viajar no trecho Belém/redenção/Parauapebas/Xingua-
ra/ Belém, no período de 10 à 13 de dezembro de 2021, a fim de cumprir 
agenda institucional, concedendo para tanto, 3 e ½ (três e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE dEZEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.745/2021-ccG, de 3 de deZeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1365469,
r E S o l V E:
autorizar JarBaS VaScoNcEloS do carMo, Secretário de Estado de ad-
ministração Penitenciária, a viajar no dia 29 de novembro de 2021 para a 
cidade de São Luís/MA, a fim de realizar visita técnica à Unidade Prisional 
de Segurança Máxima de São luís, devendo responder pelo expediente do 
órgão, na ausência do titular, arTHUr rodriGUES dE MoraES, Secretário 
adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE dEZEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.746/2021-ccG, de 3 de deZeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/1380443,
r E S o l V E:
i. exonerar raiSSa diaS BiolcaTi rodriGUES do cargo em comissão de 
coordenador de infraestrutura, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania, a contar de 
3 de dezembro de 2021.
ii. nomear aNa PaTrÍcia PiNHEiro da coSTa para exercer o cargo em 
comissão de coordenador de infraestrutura, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania, a 
contar de 3 de dezembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE dEZEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.747/2021-ccG, de 3 de deZeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2021/1371328,

r E S o l V E:
i. exonerar SElMa criSTiNa doS SaNToS rodriGUES do cargo em co-
missão de assistente administrativo, código GEP-daS-011.3, com lotação 
no Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 1º 
de janeiro de 2022.
ii. nomear ScarlETT MElo da coSTa para exercer o cargo em comis-
são de assistente administrativo, código GEP-daS-011.3, com lotação no 
Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 1º de 
janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE dEZEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.748/2021-ccG, de 3 de deZeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2021/1371328,
r E S o l V E:
i. exonerar NaTaSHa SilVa NoroNHa do cargo em comissão de Gerente 
administrativo, código GEP-daS-011.3, com lotação no Núcleo de Geren-
ciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 1º de janeiro de 2022.
ii. nomear SElMa criSTiNa doS SaNToS rodriGUES para exercer o car-
go em comissão de Gerente administrativo, código GEP-daS-011.3, com 
lotação no Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar 
de 1º de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE dEZEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.749/2021-ccG, de 3 de deZeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2021/1371328,
r E S o l V E:
nomear NaTaSHa SilVa NoroNHa do cargo em comissão de coorde-
nador administrativo, financeiro, orçamentário e contábil, código GEP-
daS-011.4, com lotação no Núcleo de Gerenciamento de Transporte Me-
tropolitano, a contar de 1º de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE dEZEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.750/2021-ccG, de 3 de deZeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
considerando os termos do Processo nº 2021/1371867,
r E S o l V E:
i. exonerar alYNE MarcElY fErNaNdES dE SoUZa do cargo em comissão 
de chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear GElcYoNY liMa dE SoUZa BriTo para exercer o cargo em 
comissão de chefe de Unidade Mista, código GEP-daS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE dEZEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.751/2021-ccG, de 3 de deZeMBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
considerando os termos do Processo nº 2021/1363545,
r E S o l V E:
i. exonerar daHiS MoaNa loBaTo TaVarES GaMaliEr do cargo em co-
missão de auxiliar de Políticas para o autismo, código GEP-daS-011.1, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 30 de 
novembro de 2021.
ii. nomear GEoVaNio dE aViZ GENTil para exercer o cargo em comissão 
de auxiliar de Políticas para o autismo, código GEP-daS-011.1, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 30 de novembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE dEZEMBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 738334
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diÁria
.

Portaria Nº 1096/2021-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° 2021/1376423, de 2 de dezembro 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 SoUrE/Pa, no período de 06 a 07/12/2021.

servidor objetivo
adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcio-
nal nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora da diretoria de cerimo-
nial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 3 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1097/2021-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° 2021/1375432, de 2 de dezembro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 02 a 03/12/2021.

servidor objetivo

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

diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1098/2021-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°2021/1373910, de 2 de dezembro 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 05/12/2021.

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 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, 3 de dezembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 738071
..

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamen-
to no art. 2º do decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com 
fulcro no art. 24, ii da lei 8.666/93 e, o exposto no Parecer Jurídico Nº 
103/2021 – aSSEJUr/cMG-Pa, de 02 de dezembro de2021.
N° da cotação Eletrônica: 009/2021 - cMG;
N° do Processo - PaE: 2021/1189146 - cMG;

Partes: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado e a empresa a l 
PaES BoUlHoSa EPP, cNPJ: 02.965.642/0001-50;
objeto: contratação de empresa para a aquisição de 03 (três) fornos Mi-
croondas, para atender a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará;
Valor total: r$ 3.179,00 (três mil cento e setenta e nove reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:

Natureza da despesa 44.90.52.12 – Equipamentos e Material Permanente/ aparelhos e Utensí-
lios domésticos.

funcional Programática 04.122.1297.8315 - apoio logístico para atuação Governamental

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

Belém-Pa, 03 de dezembro de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 738078

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
considerando o Parecer Jurídico Nº 103/2021 – aSJUr/cMG-Pa, de 
02 de dezembro de 2021, constante no Processo administrativo PaE: 
2021/1189146 - CMG, reconheço e ratifico o Termo de Dispensa de Li-
citação nº 009/2021 – cMG Pa, com fundamento no art. 2º do decreto 
Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com fulcro no art. 24, ii da 
lei 8.666/93, para aquisição de 03 (três) fornos Microondas.
Belém-Pa, 03 de dezembro de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 738080

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 102/2021 – sF/cMG, 
de 03 de deZeMBro de 2021

Suprido: JoNaS VilHENa cardoSo, Mf nº 6401646/2, assessor admi-
nistrativo ii; Prazo p/ aplicação: 22 (vinte e dois) dias; Prazo p/ Presta-
ção de contas: 02 (dois) dias; Valor: r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 
33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) fonte de recur-
so: 0101/0301; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Junior.

Protocolo: 738294

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 1074/2021 – di/cMG, 
de 03 de deZeMBro de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Moju/Pa; Período: 02 a 04/12/2021; Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: cB PM amandio Pereira de 
oliveira Junior, Mf nº 57221925/2 e cB PM Thiago Eugênio Nunes de alen-
car, Mf nº 4220226/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior.

Protocolo: 738108
eXtrato de Portaria Nº 1085/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Be-
lém/Pa; destino: São Paulo/SP; Período: 03 a 06/12/2021; Quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: MaJ QoPM Paulo 
Henrique Bechara e Silva, Mf nº 57199724/2; ordenador de despesa: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 738312
eXtrato de Portaria Nº 1084/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 01 a 03/12/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM José rogé-
rio da Silva Holanda, Mf nº 57198359/2, 1º SGT PM Michel Neves Gonçal-
ves, Mf nº  54192560/3, 2° SGT BM Pedro Nazareno dos Santos Modesto, 
Mf nº 5602289/2, cB PM fabricio luiz Matos Boução, Mf nº 57222016/2, 
cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2, Sd PM luciano audai fer-
reira Pereira, Mf nº 6402188/3; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 738286
eXtrato de Portaria Nº 1086/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 04 a 06/12/2021; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM Tainã ro-
cha Botelho, Mf nº 57199733/3, 3º SGT PM cleidson ferreira Xavier, Mf nº 
57200057/2 e cB PM Natanael dias lobato, Mf nº 57222449/2; ordenador 
de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 738321
eXtrato de Portaria Nº 1075/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Moju/Pa; Período: 
02 a 04/12/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousa-
da); Servidora: 2° SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima oliveira, 
Mf nº 5388937/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior.

Protocolo: 738144
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eXtrato de Portaria Nº 1076/2021 – di/cMG, 
de 03 de deZeMBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Ser-
vidores/Período/diárias: Geliane Matias damasceno, Mf nº 5951050/2, no 
período de 01 a 04/12/2021 (quatro de alimentação e três de pousada) e, 
cleonice Gonçalves Pantoja, Mf nº 5947460/2 e Joana Marques da Silva, 
Mf nº 5947034/2, no período de 01 a 05/12/2021 (cinco de alimentação 
e quatro de pousada); ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior.

Protocolo: 738185
eXtrato de Portaria Nº 1077/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: acará/Pa; Período: 02 a 04/12/2021; Quantidade de diárias: 
3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM antonio donato 
cereja de Brito Junior, Mf nº 54194230/3 e cB PM Jorge fernando ferra-
dais de carvalho, Mf nº 4220520/3; ordenador de despesa: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 738209
eXtrato de Portaria Nº 1079/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: acará/Pa; Período: 
02 a 04/12/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousa-
da); Servidor: inácio de Souza, Mf nº 3369986/2; ordenador de despesa: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 738223
eXtrato de Portaria Nº 1078/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município: oriximiná/Pa; Período: 01 a 02/12/2021; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 2º SGT PM r/r 
Joveniano Monteiro do rosário, Mf nº 519818601 e cB PM Natanael dias 
lobato,  Mf nº 57222449/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 738232
eXtrato de Portaria Nº 1080/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 22 a 24/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); colaborador Eventual: cleomenes 
de alencar ribeiro, Mf nº 5773903; ordenador de despesa: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 738245
eXtrato de Portaria Nº 1081/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 
05 a 11/12/2021; Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousa-
da); Servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, Mf nº 3402690/2; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 738263
eXtrato de Portaria Nº 1082/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 05 a 11/12/2021; Quantidade de diá-
rias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada); Servidor: Sd PM Nelson William 
ribeiro fontenele, Mf nº 6401975/2; ordenador de despesa: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 738265
eXtrato de Portaria Nº 1083/2021 – di/cMG, 

de 03 de deZeMBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Soure/Pa; Período: 03 a 07/12/2021; Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: cB BM francisco dyame da 
conceição Silva, Mf nº 57217705/2 e cB PM Shirlene oliveira de Brito, Mf 
nº 5910618/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior.

Protocolo: 738269

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 563/2021-PGe.G., de 02 de dezembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
aUToriZar, a servidora luana Suleima Nunes rocque, identidade 
funcional nº 5598206/5, a se afastar de suas funções no período de 17.12 
a 05.01.2022, para gozo de residual de férias, interrompida pela PorTaria 
Nº 121/2021-PGE.G de 01.03.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 737955

terMo aditiVo a coNtrato
.

segundo termo aditivo ao contrato nº 026/2019-PGe
objeto: Prorrogação do prazo da vigência, inclusão dos módulos Protesto 
e Gestão de Grandes devedores sem acréscimo de valor, e reajuste de 
valor do contrato no importe de 11,73% (onze inteiros e setenta e três 
centésimos por cento).
Valor: o valor global do contrato é de r$ 2.652.384,48 (dois milhões, seis-
centos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta 
e oito centavos), para o período de vigência do termo.
dotação orçamentária: funcional Programática: 25101.03.092.1508.8893, 
Elemento de despesa: 339040 e fonte de recursos: 0101
data da assinatura: 02/12/2021
Vigência: 02/12/2021 a 02/12/2022
contratada: SofTPlaN PlaNEJaMENTo E SiSTEMaS lTda
cNPJ/Mf: 82.845.322/0001-04
Endereço: avenida luiz Boiteux Piazza, n° 1302, lote 87/89, cachoeira do 
Bom Jesus, florianópolis/Sc, cEP: 88.056-000
ordenador de despesa: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 737805

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

coNtrato
.

errata
Na Publicação do Diário Oficial n° 34.755, do dia 3 de novembro de 2011, 
Protocolo 723253, referente ao contrato de Gestão nº. 001/2021-SEac:
onde se lê:
objeto: contrato de gestão de prestação de serviços de operacionalização 
do espaço de Corte e Costura para fins de capacitação, incluindo aquisição 
de equipamentos, contratação de mão-de-obra e insumos, visando atender 
às Usinas da cabanagem, Bengui (Belém) e icuí (ananindeua), Nova União 
(Marituba), Parauapebas e canaã dos carajás pertencentes à Secretaria 
Estratégica de articulação da cidadania.
Leia-se:
objeto: contrato de gestão para operacionalização do acolhimento, ca-
pacitação em corte e costura, incluindo cessão de uso de equipamentos, 
contratação de mão de obra e fornecimento de insumos necessários para 
atender a USIPAZ de Icuí (Ananindeua), conforme especificação e quanti-
tativo presente no Termo de referência, pelo período de 6 (seis) meses, a 
contar da data da assinatura do contrato.
data da assinatura: 29 de outubro de 2021.

Protocolo: 737815

FÉrias
.

Portaria Nº 181/2021-GaB/seac
Belém Pa, 01 de dezembro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020,
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
rESolVE:
aUToriZar ao servidor EdENilSoN dE liMa SoUZa, Matrícula 5956643-
1, o gozo 13 (treze) dias restantes de férias regulamentares, no período 
de 20/12/2021 a 01/01/2022, referentes ao período aquisitivo 03/09/2020 
- 02/09/2021, interrompidos pela PorTaria N° 150/2021-GaB/SEac de 
15/10/2021 e publicada no doE 34.737 de 18/10/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 01 de dezembro de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto – SEac

Protocolo: 738007
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 275 de 03 de deZeMBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
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rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 09 (nove) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajaram para realização de 
ações cidadania nos municípios de Magalhães Barata, São francisco, li-
moeiro do ajuru, abaetetuba e acará, no período de 03 a 12 de dezembro 
de 2021.

serVidor MatrÍcULa
aroldo Meneses de Souza 5523320/4

Jordan clay Marques da Silva 5933019/2
Marcos Maurício Viana Porto 5945842

Sidney furtado Gouvea 5917370/2

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

Protocolo: 738149

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1157/2021-daF/sePLad, de 02 de deZeMBro 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. 85 da lei n° 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994 e, ainda, o laudo Médico 81348, e os termos do Processo nº 
2021/1372719.
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta)) dias de licença para acompa-
nhar Pessoa da família à servidora liliaN laZar MaSSoUd, id. funcional 
nº. 5675340/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada 
na coordenadoria de Patrimônio Mobiliário, no período de 01/09/2021 a 
30/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 02 dE 
dEZEMBro dE 2021
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 737785

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 07/2021 – sePLad/daF
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo – SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, 
e a empresa coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda - EPP, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 00.489.015/0001-65.
do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empre-
sa especializada na aquisição de inversor de frequência cfW-500 - 220 V, 
visando atender a necessidade da Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração.
DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pelo nexo efetivo 
entre o art. 2º do decreto Estadual nº 2.168/2010 e art. 2º, §§ 2º, 4º e 
5º, do decreto 856/2020, com base no Processo nº 2021/ 1376617 e o 
contrato nº 62/2021-SEPlad/daf, a natureza da empresa conserp Manu-
tenção de Elevadores ltda-EPP e o objeto contratado.
do fUNdaMENTo lEGal: o presente contrato decorre da dispensa de 
licitação nº 07/2021 – SEPlad/daf, com fundamento no inciso XXiV, do 
art. 24, da lei federal 8.666/93.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor Global: r$ 8.570,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Belém, 03 de dezembro de 2021.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo.
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício

Protocolo: 738070

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa
Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no inciso 
XXiV, do art. 24, da lei nº 8.666/1993 e levando-se em consideração os 
termos da Manifestação cJUr n° 454-2021/cJUr/SEPlad, constante nos 
Seq. 21, do Processo nº 2021/1376617, por exigência do art. 38, inciso Vi, 

do mesmo diploma legal, resolvo ratificar o Termo de Dispensa de Licitação 
nº 07/2021.
Belém, 03 de dezembro de 2021.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício.

Protocolo: 738074

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1º
convênio fdE nº: 002/2021
Processo:213.880/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$660.014,43, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$633.613,85 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$26.400,58.
data da assinatura: 03/12/2021
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Bannach
concedente: SEPlad
ordenador de despesa : Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 738073
termo aditivo: 1º
convênio fdE nº: 001/2021
Processo:363.385/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$3.201.044,75, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$3.073.002,96 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$128.041,79.
data da assinatura: 03/12/2021
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Conceição do Araguaia
concedente: SEPlad
ordenador de despesa : Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 738044

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1159/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1309536.
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora aliNE da 
coSTa oliVEira id. funcional 54196765/3, ocupante do cargo de assessor 
Técnico ii, lo tada na diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas – dSP/SE-
Plad, no período de 03 de janeiro de 2022 a 12 de janeiro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 21 de janeiro de 2020 a 20 de janeiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1160/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1127411.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora aNa ca-
roliNa GUiMarÃES dE carValHo id. funcional 5957127/1, ocupante do 
cargo de Secretário de Gabinete, lo tada na diretoria de Gestão de fundos 
– dGf/SEPlad, no período de 03 de janeiro de 2022 a 17 de janeiro de 
2022, referente ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2020 a 30 de 
setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1161/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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 
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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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1304877.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora aNa Ma-
ria frEiTaS NEri id. funcional 249009/1, ocupante do cargo de admi-
nistrador, lo tada na coordenadoria de Gestão de Pessoas – cGEP/daf/
SEPlad, no período de 24 de janeiro de 2022 a 12 de fevereiro de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 11 de outubro de 2020 a 10 de outubro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1162/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1128831.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares ao servidor carloS 
fErNaNdo SilVa dE SENa id. funcional 5900925/1, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão Pública, lo tado na coordenadoria de Execução orça-
mentária – cEor/dPo/SEPlad, no período de 10 de janeiro de 2022 a 29 
de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 11 de julho de 2020 
a 10 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1163/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1222667.
rESolVE:
coNcEdEr 11 (onze) dias de férias regulamentares ao servidor carloS 
alBErTo dE SoUZa cardoSo JUNior id. funcional 57174780/1, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão de informática, lo tado na coordena-
doria de redes internas – cori/dTi/SEPlad, no período de 03 de janeiro 
de 2022 a 13 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 09 de 
agosto de 2020 a 08 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1164/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1129210.
rESolVE:
coNcEdEr 12 (doze) dias de férias regulamentares à servidora claUdia 
rEGiNa do laGo oliVEira id. funcional 5045339/5, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão Pública, lo tada na coordenadoria de Saúde ocupa-
cional e Segurança do Trabalho – cSoS/dSo/SEPlad, no período de 03 de 
janeiro de 2022 a 14 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 
02 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1165/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1128831.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora clEidE 
Maria doS SaNToS MEllo id. funcional 353/1, ocupante do cargo de 
administrador, lo tada na coordenadoria de Monitoramento e avaliação or-
çamentária – cMao/dPo/SEPlad, no período de 19 de janeiro de 2022 a 
07 de fevereiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1166/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/519956.
rESolVE:
coNcEdEr 11 (onze) dias de férias regulamentares à servidora daNiEllE 
KariNa dE aZEVEdo VaTraZ id. funcional 5952140/2, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho, lo tada na coordenadoria 
de Saúde ocupacional e Segurança do Trabalho – cSoS/dSo/SEPlad, no 
período de 03 de janeiro de 2022 a 13 de fevereiro de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 17 de abril de 2020 a 16 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1167/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1128831.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora iSaBElla 
dalla BErNardiNa flEXa riBEiro PirES id. funcional 5948172/2, ocu-
pante do cargo de Secretário de Gabinete, lo tada na diretoria de Progra-
mação e orçamento – dPo/SEPlad, no período de 24 de janeiro de 2022 
a 07 de fevereiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 20 de janeiro 
de 2021 a 19 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1169/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1177647.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à JoSilENE corrÊa 
lEÃo id. funcional 5945699/1, ocupante do cargo de assessor administra-
tivo, lo tada na coordenadoria de logística e Gestão – cloG/daf/SEPlad, 
no período de 24 de janeiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 08 de janeiro de 2021 a 07 de janeiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
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SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1170/2021-daF/sePLad, de 03 de deZeMBro 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1128757.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à JUliaNNa lEi-
TE SaraiVa id. funcional 57177465/2, ocupante do cargo de Técnico de 
Planejamento e Gestão em Turismo, lo tada na coordenadoria de Monito-
ramento e avaliação de Programas – cMaP/dPE/SEPlad, no período de 03 
de janeiro de 2022 a 17 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
dEZEMBro dE 2021.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 738067

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa 

sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 
ciViL e PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 33/2021-sePLad/PcPa, 02 de deZeMBro de 2021

resULtado PreLiMiNar da Pericia MÉdica
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, TorNaM PÚBlico o rESUlTado PrEliMiNar da PE-
ricia MÉdica para os candidatos que se inscreveram na condição Pessoa 
com Deficiência - PcD NO CONCURSO PÚBLICO nº C-207, conforme segue:
art. 1º fica divulgado no aNEXo ÚNico deste Edital, o resultado da Perícia 
Médica para os candidatos que se inscreveram na condição Pessoa com 
Deficiência  - PcD realizada realizado nos dias 05, 06 e 07 de novembro 
de 2021, convocados pelo Edital de convocação para o Exame Médico, di-
vulgado em 22/10/2021 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br..
art. 2º Quanto ao resultado divulgado caberá interposição de recurso, 
que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no ende-
reço eletrônico  www.institutoaocp.org.br., no período da 0h00min do dia 
03/12/2021 até as 23h59min do dia 06/12/2021, observado o horário ofi-
cial de Brasília – df.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de dezembro de 2021.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará
*Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial do 
estado do dia 03.12.2021.

aNeXo ÚNico

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL (iPc)

NoMe iNscriÇÃo tiPo de deFi-
ciÊNcia

resULtado Peri-
cia MÉdica

diego Marques dos Santos 4130028336 ViSUal iNaPTo
Gabriel ramos de Souza Batalha 4130008429 fÍSica iNaPTo

Gilvan Gomes dos Santos 4130013766 fÍSica aPTo
ivanilton Monteiro Nunes 4130102089 ViSUal aPTo

José ariclebson Mendes Moisés 4130055345 ViSUal aPTo
Jose Marcio oliveira leao 4130025127 fÍSica iNaPTo

leandro Henrique das chagas lima 4130095920 fÍSica aPTo
Marcio aparecido da costa 4130103210 ViSUal aPTo

Marcos aurelio cruz de castro 4130010515 aUdiTiVa iNaPTo
Thamires Pereira Pinheiro 4130052163 MÚlTiPla iNaPTo
claynilson alves ribeiro 4130124951 ViSUal aPTo

diego fernando oliveira Messias 4130099902 ViSUal aPTo
Ennio leal da costa Morais 4130050244 fÍSica aPTo

francisco Paulo de Sousa Junior 4130118687 ViSUal aPTo
Joab de Souza Guimarães 4130111723 ViSUal aPTo

rafael assis Gonçalves 4130051403 ViSUal aPTo
escriVÃo de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo tiPo de deFi-
ciÊNcia

resULtado Peri-
cia MÉdica

alexsandro Balbino da Silva 4140107576 fÍSica aPTo
Edenise da costa araujo 4140005000 ViSUal iNaPTo

fernanda daniele Menezes farias 4140133176 ViSUal aPTo
Gabriel ramos de Souza Batalha 4140008333 fÍSica aPTo

Glaucio ilan oliveira Pinto da Silva Torres 4140056594 fÍSica iNaPTo
isabelle alencar freire 4140121684 fÍSica aPTo

Janziliani Herculano Bermudes Pinto 4140031931 fÍSica iNaPTo
Joab de Souza Guimarães 4140111692 ViSUal aPTo

João Victor reis alves 4140003237 ViSUal aPTo
Jorge cardoso de Sa ribeiro 4140100585 fÍSica iNaPTo

luiz Moura de oliveira ferreira filho Gouvea 4140095703 fÍSica iNaPTo
Marcio aparecido da costa 4140103232 ViSUal aPTo
Marllysson cavalcante leão 4140031725 ViSUal aPTo
Thamires Pereira Pinheiro 4140096022 MÚlTiPla iNaPTo

leandro Henrique das chagas lima 4140150073 fÍSica aPTo
PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo tiPo de deFi-
ciÊNcia

resULtado Peri-
cia MÉdica

adenirson lage de Souza 4150046048 fÍSica aPTo

Protocolo: 737975

retiFicaÇÃo Nº 42/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 2031 de 30/11/2021, Publicado no d.o.e nº 34.783 de 
02/12/2021
oNde se LÊ:
art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto correrão...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
552012313115088233 – cPc 0261 339040 153.866,71

Leia-se:
art. 2° os recursos necessários à execução do presente decreto correrão...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
552012313115088238 – cPc 0261 339040 153.866,71

retiFicaÇÃo Nº 43/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria Nº 399 de 1/12/2021, Publicada no d.o.e nº 34.783 de 
02/12/2021
oNde se LÊ:
aNeXo a Portaria Nº 399, de 1 de deZeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

faSPM

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00

contrato Estimativo

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) faSPM

 0351 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

faSPM
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
faSPM

 0351 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00
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Leia-se:

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 

desPesa/sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtU-
Bro

NoVeM-
Bro deZeMBro totaL

faSPM

outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00

contrato Estimativo

 0351 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00

ProGraMa/orGÃo FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

faSPM

 0351 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00

retiFicaÇÃo Nº 44/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 2038 de 02/12/2021, Publicado no d.o.e nº 34.784 de 
03/12/2021
oNde se LÊ:
art. 1°fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

291012678214867429 - SETraN 0102 449051 45.000.000,00

Leia-se:
art. 1°fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

291012678214867429 - SETraN 0101 449051 45.000.000,00

Portaria Nº 408, de 3 de deZeMBro de 2021 - dPo
o SEcrETário 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) nº 2041, de 03/12/2021 e 2042, de 03/12/2021.
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.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício
aNeXo a Portaria Nº 408, de 3 de deZeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
dETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 3.754.272,00 3.754.272,00
obras e instalações

 0661 0,00 0,00 0,00 3.754.272,00 3.754.272,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 51.744.729,98 51.744.729,98

contrato Estimativo
 0261 0,00 0,00 0,00 48.665.556,98 48.665.556,98
 0661 0,00 0,00 0,00 1.450.626,00 1.450.626,00

despesas ordinárias

 0661 0,00 0,00 0,00 1.628.547,00 1.628.547,00

PMPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 319.364,15 319.364,15

folha Suplementar
 0101 0,00 0,00 0,00 319.364,15 319.364,15

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00
GESTÃo

EGPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00

Enc. SEfa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 81.626.000,00 81.626.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 81.626.000,00 81.626.000,00

ProfiSco ii
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 1.063.189,00 0,00 1.063.189,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0131 0,00 0,00 1.063.189,00 0,00 1.063.189,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

coHaB
investimentos 0,00 0,00 0,00 66.417,40 66.417,40

outras despesa de 
investimentos

 0371 0,00 0,00 0,00 66.417,40 66.417,40
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 303.773,80 303.773,80

Sentença Jurídica
 0371 0,00 0,00 0,00 303.773,80 303.773,80

SETraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 209.760,00 209.760,00

obras e instalações
 0124 0,00 0,00 0,00 209.760,00 209.760,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEEl
investimentos 0,00 0,00 0,00 4.790.000,00 4.790.000,00

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 4.790.000,00 4.790.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

crG - altamira
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

SEcoM
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 2.272.669,34 2.272.669,34

contrato Estimativo

 0101 0,00 0,00 0,00 2.209.160,00 2.209.160,00

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) JUcEPa

 0261 0,00 0,00 0,00 63.509,34 63.509,34
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00

NGPr

 0101 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 66.417,40 66.417,40

coHaB

 0371 0,00 0,00 0,00 66.417,40 66.417,40

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 81.626.000,00 81.626.000,00

Enc. SEfa

 0101 0,00 0,00 0,00 81.626.000,00 81.626.000,00

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 4.790.000,00 4.790.000,00

SEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 4.790.000,00 4.790.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 1.063.189,00 17.506.705,34 18.569.894,34

dETraN

 0261 0,00 0,00 0,00 13.813.410,00 13.813.410,00

 0661 0,00 0,00 0,00 1.450.626,00 1.450.626,00

EGPa

 0101 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

ProfiSco ii

ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0131 0,00 0,00 1.063.189,00 0,00 1.063.189,00

SEcoM

 0101 0,00 0,00 0,00 2.149.160,00 2.149.160,00

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

JUcEPa

 0261 0,00 0,00 0,00 63.509,34 63.509,34

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 209.760,00 209.760,00

SETraN

 0124 0,00 0,00 0,00 209.760,00 209.760,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 781.137,95 781.137,95

coHaB

 0371 0,00 0,00 0,00 303.773,80 303.773,80

EGPa

 0101 0,00 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00

PMPa

 0101 0,00 0,00 0,00 319.364,15 319.364,15

SEcoM

 0101 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

crG - altamira

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 41.234.965,98 41.234.965,98

dETraN

 0261 0,00 0,00 0,00 34.852.146,98 34.852.146,98

 0661 0,00 0,00 0,00 5.382.819,00 5.382.819,00

PMPa

 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 91.192.524,15 91.192.524,15

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 209.760,00 209.760,00

0131 - oPEracoES dE 
crEdiTo EXTErNaS                               0,00 0,00 1.063.189,00 0,00 1.063.189,00

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

adM.iNdir               
0,00 0,00 0,00 48.729.066,32 48.729.066,32

0371 - recursos Próprios do 
fundo Estadual de Habitação 

de interesse Social
0,00 0,00 0,00 370.191,20 370.191,20

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 6.833.445,00 6.833.445,00

ToTal 0,00 0,00 1.063.189,00 147.534.986,67 148.598.175,67

Portaria Nº 409, de 03/12/2021 - dPo
o SEcrETário 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 despe-
sa no valor de r$ 2.770.880,00 (dois Milhões, Setecentos e Setenta Mil, 
oitocentos e oitenta 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

161011278515096413 - SEdUc 0102 339033 250.000,00

481011236315017616 - SEcTET 0102 445042 2.520.880,00

ToTal 2.770.880,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011278515096413 - SEdUc 0102 334041 250.000,00

481011236315017616 - SEcTET 0102 449052 2.520.880,00

ToTal 2.770.880,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício
Portaria Nº 410, de 3 de deZeMBro de 2021 - dPo
o SEcrETário 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$ 12.579.581,00 (doze Milhões, Quinhentos e 
Setenta e Nove Mil, Quinhentos e oitenta e Um reais), a quota do terceiro 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração, em exercício
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aNeXo a Portaria Nº 410, de 3 de deZeMBro de 2021

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social

PMPa

investimentos 0,00 552.924,00 0,00 0,00 552.924,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 552.924,00 0,00 0,00 552.924,00

GESTÃo

ProfiSco ii

investimentos 0,00 1.063.189,00 0,00 0,00 1.063.189,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0131 0,00 1.063.189,00 0,00 0,00 1.063.189,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEdUc

investimentos 10.963.468,00 0,00 0,00 0,00 10.963.468,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0102 10.963.468,00 0,00 0,00 0,00 10.963.468,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

Educação Básica 10.963.468,00 0,00 0,00 0,00 10.963.468,00

SEdUc

 0102 10.963.468,00 0,00 0,00 0,00 10.963.468,00

Governança 
Pública 0,00 1.063.189,00 0,00 0,00 1.063.189,00

ProfiSco ii

ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0131 0,00 1.063.189,00 0,00 0,00 1.063.189,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 552.924,00 0,00 0,00 552.924,00

PMPa

 0101 0,00 552.924,00 0,00 0,00 552.924,00

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 552.924,00 0,00 0,00 552.924,00

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 10.963.468,00 0,00 0,00 0,00 10.963.468,00

0131 - oPEracoES dE 
crEdiTo EXTErNaS                               0,00 1.063.189,00 0,00 0,00 1.063.189,00

ToTal 10.963.468,00 1.616.113,00 0,00 0,00 12.579.581,00

Protocolo: 738328

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

diÁria
.

Portaria N.º 145 de 03 de deZeMBro 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 2019.
considerando o Processo do PaE n.º 2021/1361573.
resolve:
conceder ao servidor iGor criSlY MarTiNS MoraiS, cPf nº 005.042.222-
79, matrícula nº 5901843/2, Supervisor i desta autarquia, 04 e ½ (quatro 
e meia) diárias, pelo deslocamento a cidade de rEcifE/PE, que acontecerá 
no período 07.12.2021 a 11/12/2021, com o objetivo de participar do cuso 
de forMaÇÃo dE aGENTE dE coNTraTaÇÃo/PrEGoEiro dE acordo 
coM a NoVa lEi dE liciTaÇÃo, Nº 14.133/2021 coM PráTica No SiS-
TEMa coMPraSNET Para PrEGÃo, naquela cidade.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 738094

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3478 de 03 de deZeMBro de 2021
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE 
aPoSENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo aUTUa-
da JUNTo ao TcE No ProTocolo 511328/2017-TcE; ProcESSo Nº 
2021/1174461-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº. 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais disposi-
tivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº. 
202101806/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
3624 de 13/09/2012.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 3624 de 13 de setembro de 2012, que apo-
sentou HElENa da coNcEiÇÃo PErEira TaVarES, Mat. 455822/1, no 
cargo de Professora classe Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de 
Serviço de 55% para 50%, e a sua fundamentação legal, passando a cons-
tar: art. 6º, incisos i, ii, iii e iV da Emenda constitucional nº 41/2003, os 
arts. 2º e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005 e o art. 54-a, incisos i, 
ii, iii, e iV da lei complementar nº 39/2002, com alterações introduzidas 
pela lei complementar nº 49/2005; art. 37, §2º da lei nº 5.351/1986, c/c 
o V. acórdão n°.16.985/89 do TcE; art. 35, caput da lei n°. 5.351/86 c/c o 
art. 32 da lei nº 7.442/2010; art. 33 da lei n° 7.442/2010; 140, inciso iii 
da lei n°. 5.810/94; art. 130, §1°, da lei n° 5.810/94, c/c o art. 94, §2° 
da lc n° 039/2002, com redação dada pela lc n° 044/2003 e anexo i da 
lei 7.107/2008; art. 131, §1º, inciso Viii da lei Estadual nº 5.810/1994, 
c/c parágrafo único do art. 36 da lei n°. 5.351/86; recebendo os proven-
tos mensais de r$7.970,30 (sete mil, novecentos e setenta reais e trinta 
centavos), conforme abaixo discriminados:

Vencimento Base 3.003,74

aulas Suplementares – 48% 720,90

Gratificação de Magistério
Gratificação de Titularidade – 5%
Gratificação Progressiva – 50%

adicional por Tempo de Serviço – 50%
Total de Proventos

265,71
150,19

1.501,87
2.327,90
7.970,30

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01 de outubro de 2012, data do 
início dos efeitos da Portaria nº. 3624/2012.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 738278
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instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret aP Nº 3473 de 03 de deZeMBro de 2021.
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo da PorTaria aP Nº 1554/2013 dE aPo-
SENTadoria Por idadE E TEMPo dE coNTriBUiÇÃo EM aTENdiMENTo 
À diliGÊNcia do TcE/Pa – ProcESSo 500208/2017-TcE; ProcESSo Nº 
2021/1121486-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais.
considerando os termos da diligência requerida pelo TcE/Pa (ofício nº 
202101779/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº 
1554 de 05 de Julho de 2013.
rESolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº 1554, de 05 de julho de 2013, que aposentou 
MariSTEla MacaPUNa dE oliVEira, Matrícula 416061/1, no cargo de 
Professora assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação 
- SEdUc, alterando o percentual do adicional por Tempo de Serviço de 
60% para 55%, e a sua fundamentação legal, passando a constar: art. 
6º, incisos i, ii, iii e iV da Emenda constitucional nº 41/2003, c/c o art. 
40, §5º, da cf/88; arts. 2º e 5º da Emenda constitucional nº 47/2005 e 
o art. 54-a, incisos i, ii, iii, e iV da lei complementar nº 39/2002, com 
alterações introduzidas pela lei complementar nº 49/2005; art. 37, §2º 
da lei nº 5.351/86; art. 35, caput, da lei nº 5.351/86 c/c com o art. 32 
da lei nº 7.442/10; art. 131, §1º, inciso iX da lei Estadual nº 5.810/1994, 
c/c art. 36, parágrafo único da lei nº 5.351/86; recebendo os proventos 
mensais de r$6.155,80 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta 
centavos). 

 
Vencimento integral – 200h
aulas Suplementares – 48h

Gratificação de Magistério – 10%

2.886,24
692,70
357,96

 adicional por Tempo de Serviço – 55%
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – Lei nº9.322/2021

1.587,43
631,47

 Total dos Proventos 6.155,80

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2013, data da concessão 
do benefício;
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pelo segu-
rado, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 738303

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 3.430 de 03 de deZeMBro de 2021.
a  dirETora  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 2021/1160813/SEfa,
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir a comissão de avaliação Técnica para avaliar e julgar 
o processo de Seleção e contratação de consultor individual nº 005/2021, 
cujo objeto é a contratação de consultores individuais para criação e im-
plantação de um sistema de busca inteligente no sítio da Secretaria de 
Estado da Fazenda e do Diário Oficial Eletrônico da SEFA, conforme espe-
cificado no respectivo Termo de Referência e seus anexos, integrada por 
Presidente, Membros e Suplentes.
art. 2º - dESiGNar, conforme relacionado abaixo, os membros titulares e 
suplentes para compor a comissão de avaliação Técnica:
i - Presidente:
a) Titular: iracEMa SaToMi YoKoKUra, fiscal de receitas Estaduais-c, 
com Identificação Funcional nº 05128595-1;
Suplentes: aNTÔNio MaNoEl dE SoUZa JUNior, auditor fiscal de recei-
tas Estaduais-A, com Identificação Funcional nº 05914721-1; e JÚLISON 
MoraES dE oliVEira, auditor fiscal de receitas Estaduais-a, com identi-
ficação Funcional nº 05914966-1.
ii - Membros:
a) Titular: aNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal 
de receitas Estaduais-B, com identidade funcional nº 05858151-01;
Suplente: KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES, auditora fiscal de recei-
tas Estaduais-a, com identidade funcional nº 059147780/1.
b) PaUla rEGiNa caSTro MarTiNS, coordenadora fazendária, com iden-
tidade funcional nº 54183271/2, para atuar como Membro;
Suplente: ciNTia Maria dE oliVEira raiol rodriGUES, Técnico de ad-
ministração e finanças, identidade funcional nº 57234537/1.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNa PaUla BarBoSa dE carValHo aZEVEdo
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 738098

GaBiNete do secretÁrio
errata
FracioNaMeNto de FÉrias
Proc. nº 2021/1369853
considerando o decreto nº 1462, de 12/04/2021, doE 34.550, de 
13/04/2021 que disciplina o fracionamento das férias, previstas no art. 74, 
da lei nº 5.810/94
Portaria Nº 2161, de 14/10/2021, publicada no doe nº 34.749, 
de 27/10/2021
Servidor: PaBlo KrEiTloW ViEira
onde se lê: do período de 01 a 30/12/2021
Leia-se: do período de 12 a 26/12/2021 (15 dias)
* o saldo de 15 dias serão usufruídos em período oportuno.

Portaria  Nº 813 de 03 de deZeMBro de  2021
rEVoGar, a contar de 16/11/2021, os efeitos da PorTaria Nº 203 de 
01/03/2021, publicada no doE nº 34.504 de 02/03/2021, que designou 
o servidor adilSoN PaUliNo da SilVa, id func nº 54187788/1, para 
exercer o  cargo em comissão de coordenador fazendário da cEcoMT de 
araguaia.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria  Nº 812 de 03 de deZeMBro de  2021
dESiGNar, a contar de 16/11/2021, o servidor MarcElo diaS fErNaN-
dES, fiscal de receitas Estaduais, id func nº 6027150/1, para exercer o 
cargo em comissão de coordenador fazendário da cEcoMT de araguaia.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria  Nº 824 de 03 de deZeMBro de  2021
rEVoGar, a contar de 24/11/2021, os efeitos da PorTaria Nº 1844 de 
24/08/2007, publicada no doE nº 30.997 de 31/08/2007, que designou o 
servidor SilVio GoMES da coSTa, id func nº 5333288/1, para exercer o  
cargo em comissão de coordenador fazendário da célula de contabilidade/
dicoNf.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria  Nº 825 de 03 de deZeMBro de  2021
dESiGNar, a contar de 24/11/2021, o servidor rodolfo JoB dE araU-
Jo corrEa, contador, id func nº 57223785/1, para exercer o cargo em 
comissão de coordenador fazendário da célula de contabilidade/dicoNf.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 826 de 03 de deZeMBro de 2021
loTar, a contar de 18/11/2021, o servidor rodolfo JoB dE araUJo 
corrEa, o contador, id func nº 57223785/1, na diretoria de Gestão con-
tábil e fiscal.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 821 de 03 de deZeMBro de  2021
rEVoGar, a contar de 15/11/2021, os efeitos da PorTaria Nº 134 de 
18/06/2021, publicada no doE nº 33.643 de 25/06/2021, que designou a 
servidora aNa caroliNa dE arrUda lEÃo ValENTE, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5914713/1, para responder pela célula de análise 
e controle das obrigações Principais/daif, nas faltas e impedimentos do 
titular, sem ônus para o Estado.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 823 de 03 de deZeMBro de  2021
rEVoGar, a contar de 17/06/2021, os efeitos da PorTaria Nº 1745 de 
10/12/2019, publicada no doE nº 34.057 de 12/12/2019, que designou 
o servidor Marcio JoSE alBUQUErQUE carValHo, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 586008/1, para responder pela cEraT de 
abaetetuba, nas faltas e impedimentos do titular, sem ônus para o Estado.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 738165

errata
.

Portaria Nº 3368, de 30.11.2021, publicada no doe nº 34782, 
de 01.12.2021
onde se lê: matricula 5128862/1 e cPf nº 20787634204
leia-se : matricula 5097142/1 e cPf nº 29886260220
Portaria Nº 3365, de 30.11.2021, publicada no doe nº 34782, 
de 01.12.2021
onde se lê: Portaria Nº 3365, 30 de MarÇo de 2021
leia-se : Portaria Nº 3365, 30 de NoVeMBro de 2021

Protocolo: 737916
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 da conceição
diretor  de administração
errata da Portaria Nº 3382 de 03 de dezembro de 2021, publi-
cada no doe nº 34.784, de 03/12/2021.
Servidora: SilVia Maria PriNTES GoMES da SilVEira.
onde se lê: Período 06/12/2022 à 15/12/2022.
agora leia – se: Período 06/12/2021 à 14/12/2021

Protocolo: 737917
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terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica Nº 08/2021
Partes: Secretaria de Estado da fazenda - SEfa e o Município de SaNTarÉM/Pa.
objeto: o presente acordo de cooperação Técnica e institucional entre os 
partícipes, com a implantação de sistema de apoio logístico do MUNicÍPio 
para melhorar o atendimento do serviço de emissão de Nota fiscal avulsa 
Eletrônica -Nfa a da SEfa, por pessoas físicas e jurídicas estabelecidas no 
Município, para as situações previstas nos incisos i,ii,iii,V e Vi do art.346 
do ricMS aprovado pelo decreto nº 4.676, de 2001.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.
foro: Belém – Pará
data da assinatura: 03/12/2021
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 737933

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº3376, 02 de deZeMBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 
01/02/2021 e ,considerando o Proc. nº 2021/366030- rESolVE:
coNcEdEr a servidora, clEoNicE carValHo dE SoUZa VENÂNcio, 
cargo assistente administrativo, mat.nº5138612/1, portadora do cPf nº 
131.199.582-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.550,00 (Mil 
Quinhentos e Cinquenta Reais), o qual deverá observar a classificação or-
çamentária abaixo:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.050,00 (Mil e cinquenta reais)
33.90.39-SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 500,00 (Quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS:0101- rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT -al-
TaMira, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de dEZEMBro do exercício corrente e deverão ser aplicados  em até 
15 (quinze) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até 30/12/2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 737976

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 3431 de 03 de dezembro de 2021 autorizar 9 e 1/2  
diárias ao servidor JociVaN rodriGUES loPES, nº 0200558102, Mo-
ToriSTa,  coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
araGUaia, objetivo de desempenhar atividade de motorista itinerante na 
UEcoMT BarEira do caMPo, no período de 01.12.2021 à 10.12.2021, 
no trecho conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do 
araguaia.
Portaria Nº 3432 de 03 de dezembro de 2021 autorizar 2 e 1/2  
diárias ao servidor BENEdiTo dE MElo VEra crUZ,  nº 0505269602,  Mo-
ToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. doi-
TINGA, objetivo de conduzir viatura oficial para revisão, no período de 
28.11.2021 à  30.11.2021, no trecho dom Eliseu - Belém - dom Eliseu.

Protocolo: 737920

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 3385 ,02 de deZeMBro de 2021
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria Nº 061 de 29.01.2021, publicada no diário do estado nº 
34477 de 01.02.2021
rESolVE:
torNar seM eFeito a Portaria Nº 3293, de 25/11/2021, pu-
blicada no d.o.e nº 34.777 de 26/11/2021, que concedeu supri-
mento de Fundos a servidora ediLeNa do aMaraL rodriGUes, 
referente ao mês de NoVeMBro/2021-cecoMt-GUrUPi
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercicio

Protocolo: 738138

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de seLeÇÃo de coNsULtor iNdiVidUaL Nº 005/2021-seFa/Pa
o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado da fazenda – SEfa, 
através da comissão Permanente do ProfiSco ii – SEfa/Bid torna pú-
blico que está aberto o prazo para apresentação de MaNifESTaÇÃo dE 
iNTErESSE – Mi para: coNTraTaÇÃo dE coNSUlTorES iNdiVidUaiS 
Para criaÇÃo E iMPlaNTaÇÃo dE UM SiSTEMa dE BUSca iNTEliGENTE 
No SÍTio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda E do diário oficial 
ElETrÔNico da SEfa.
Modalidade: consultor individual - ci.

Vagas: 1 analista de Negócios de Ti Pleno e 2 desenvolvedor de Sistemas 
ou Software Pleno.
Prazo para entrega/envio das Manifestações de interesse: 21 de dezembro 
de 2021, às 14h.
Local: <https://consultoresprofisco.sefa.pa.gov.br/consultores-profisco> 
ou na av. Visconde de Souza franco no 110, Bairro reduto, cEP: 66053-
000, Belém/Pa/Brasil.
Maiores informações: a Manifestação de interesse encontra-se publicada, 
na íntegra, no site da Secretaria de Estado da fazenda - SEfa: www.sefa.
pa.gov.br e no site www.compraspara.pa.gov.br.
Eli Sòsinho ribeiro
diretor da coordenação de assuntos fazendários Estratégicos e coordena-
dor Geral da Unidade de coordenação do Projeto
rENaTa da coSTa SoUSa MEirElES
Presidente da comissão Permanente do ProfiSco ii

Protocolo: 738099

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 036/2021.
o BaNPará S/a leva ao conhecimento de todos os interessados, a seguin-
te errata à licitação em epígrafe:
No item 17.2.1:
onde lê-se:
 “primeira parcela a ser paga em janeiro de 2022 e a segunda 180 dias 
após a primeira”
Leia-se:
“pagamento da primeira parcela em 30 dias após Termo de aceite e segun-
da após 30 dias após a primeira”
No item 17.2.2:
onde lê-se:
 “primeira parcela a ser paga em janeiro de 2022 e a segunda 180 dias 
após a primeira”
Leia-se:
“pagamento da primeira parcela em 30 dias após Termo de aceite e segun-
da após 30 dias após a primeira”
No item 17.2.3:
onde lê-se:
“paga em janeiro de 2022”
Leia-se:
“pagamento em 30 dias após Termo de Entrega.”
as demais disposições permanecem inalteradas.
a comissão.

Protocolo: 738013

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1058 de 02 de deZeMBro 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 2021/1362261.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor oSMar da SilVa NEVES, matrícula nº 5956137/1, 
lotado na EScola TÉcNica do SUS, para responder pelo cargo comis-
sionado de dirETor da EScola TÉcNica do SUS/ daS-5, no período de 
01.12.2021 a 30.12.2021, em substituição a titular EliZETH do Socorro 
caMPoS BraGa, matrícula nº 5094950/3, que se encontra em gozo de 
férias regulamentares.
Portaria N° 1060 de 02 de deZeMBro 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 dos PaE´s nº 2021/1362370 e 2021/1374255.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor dENÍlSoN JoSÉ SilVa fEiToSa JÚNior, matrícula 
nº 5955786/2, para responder pelo cargo comissionado de SEcrETário 
adJUNTo dE GESTÃo dE PolÍTicaS dE SaÚdE/ dS-8, nos períodos de 
04.12.2021 a 18.12.2021 e de 03/01/2022 a 17/01/2022, em substituição 
ao titular SiPriaNo fErraZ SaNToS JÚNior, matrícula nº 5955692/1, 
que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 1061 de 02 de deZeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o TEor do PaE Nº 2021/1190962.
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r E S o l V E:
aUToriZar, a servidora SiMoNE Maria THiErS coNdE, matrícula nº 
54190836/1, lotada na diViSÃo dE aÇÕES a GrUPoS PrioriTárioS, 
cargo aSSiSTENTE Social, o afastamento para exercer aTiVidadE claS-
SiSTa No SiNdicaTo dE aSSiSTENTES SociaiS No ESTado do Pará 
– SiNaSPa, onde exercerá o cargo de diretora Jurídica, no período de 
14.12.2021 a 14.08.2024.
Portaria N° 1062 de 02 de deZeMBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o TEor do PaE Nº 2021/1190962.
r E S o l V E:
aUToriZar, o servidor raiMUNdo fErNaNdo MENdES MoraES, ma-
trícula nº 43133/2, lotado no dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, 
cargo aSSiSTENTE Social, o afastamento para exercer aTiVidadE claS-
SiSTa No SiNdicaTo dE aSSiSTENTES SociaiS No ESTado do Pará 
– SiNaSPa, onde exercerá o cargo de diretor de finanças, no período de 
15.12.2021 a 14.08.2024.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
02.12.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 738085
Portaria N° 1268 de 01 de deZeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1311952.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 02/02/2022, a servidora daiaNa fErrEira SoBri-
NHo, cargo PSicÓloGo, matrícula n° 5897798/1, do 12º cENTro rEGio-
Nal dE SaÚdE para o HoSPiTal rEGioNal - coNcEiÇÃo do araGUaia.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
01.12.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 738103

coNVÊNio
.

convênio n°: 13/2021
Processo: 2021/854091
objeto: “aquisição de uma ambulância móvel tipo a simples remoção”
data de assinatura: 01/12/2021
Vigência: 01/12/2021 a 28/02/2022
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; Pi: 
21dEMP00343; fontes: 0103 - 0303 - 0101 - 0301
Valor Total: r$ 203.500,00
Valor concedente: r$ 195.360,00
Valor contrapartida: r$ 8.140,00
convenente: Prefeitura Municipal de igarapé-açú
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador de despesa: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado 
de Saúde Pública

Protocolo: 738125

.

.

FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria coletiva nº1. 088/09.09. 2021, publicado no 
doe nº. 34.696/13.09.2021, referente ao servidor alEX NicolElla, 
n°.57194918-1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 01/10/2021 a 30/10/2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo 16/11/2021 a 15/12/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.12.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 737884
Portaria N° 1.543 de 03 de deZeMBro de 2021 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
considerando o processo de nº 2021/1366887
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 28 (vinte e oito) dias de férias regulamentares a 
servidora iracEMa da cUNHa cHiaPPETTa, matricula nº 122327/1, 
lotada na divisão de controle de cargos, no período de 10.11.2021 a 
07.12.2021, referente ao período aquisitivo de 03 de dezembro de 2019 
a 02 de dezembro de 2020, interrompidas através da PorTaria Nº 1.469 
/21.12.2020, publicada no doE nº 34.442/22.12.2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.12.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 737953

Portaria N°1.544 de 03 de deZeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1365090.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 29.11.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias do servidor PaUlo roBErTo SaNToS PaNToJa, 
id. funcional nº 57191017/1 ocupante do cargo de agente administrativo, 
lo tado na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 1.175/ 05.10.2021, publicada 
no doE nº 34.726 dE 06.10.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 02.12.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 737963

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.540 de 01 de deZeMBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 066431 01 55 2021 1 00161 
017 0117670 31.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor GEorGE fErNaNdo BElEM BEZErra, id. funcio-
nal nº 57206587/1, ocupante do cargo de Motorista, lo tado na Seção de 
Transportes, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, no período de 11 de 
novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 11 de novembro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03/12/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 737754

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
33/2021, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Material Permanente – cENTrÍfUGa dE MicroPla-
caS, MicrocENTrÍfUGa, cENTrÍfUGa rEfriGErada, aGiTadorES, Ba-
NHo SEco E ESTaÇÕES aSSÉPTicaS.
daTa da aBErTUra: 10/12/2021.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 738136

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 0244 de 03/12/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor: rUBENildo frEiTaS da coSTa
cargo do Servidor: aGENTE dE ElETricidadE
Matricula: 722707-1
recurso (s):
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288
fonte do recurso: 0103000000
Natureza da despesa: 339030 / Valor: r$ 5.000,00
observação: Suprir despesas eventuais deste lacEN.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 737954



diário oficial Nº 34.786  19Segunda-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

resolução nº 014 de 02 de dezembro de 2021
a comissão intergestores regional de Saúde Metropolitana i (cir Metro-
politana i), no uso de suas atribuições legais e,
considerando o art. 7º da lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
estabelece os princípios e as diretrizes do SUS, de universalidade do aces-
so, integralidade da atenção e descentralização político administrativa com 
direção única em cada esfera de governo;
Considerando a PORTARIA Nº 1.097 de 22/05/2006 que define que a 
Programação Pactuada e integrada da assistência em Saúde seja um 
processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde.
considerando o decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamen-
ta a lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990 e dispõe sobre a organização 
do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e articulação 
interfederativa e dá outras providências;
considerando a lei 10216 de 06/04/2001, que dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental;
considerando a portaria 336 de 19/02/2002 que dispõe sobre as modalida-
des, organização e funcionamento dos caPS;
considerando a Portaria 3089 de 23/12/2011 que dispõe no âmbito da 
atenção Psicossocial sobre financiamento dos CAPS.
considerando resolução ciB Nº 259 de 16 de dezembro de 2013;
considerando ainda, a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional – Metropolitana i, em reunião ordinária de 02 de dezembro de 
2021 no município de Santa Bárbara.
rESolVE:
art. 1º - aprovar a habilitação do centro de atenção Psicossocial i – caPS 
i, no município de Santa Bárbara;
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.
Santa Bárbara, 02 de dezembro de 2021
Marco antônio rodrigues Normando rodrigo Batista Balieiro
Presidente da cir M i Secretario da cir M i

Protocolo: 737983
resolução nº 015, de 02 de dezembro de 2021.
a comissão intergestores regional de Saúde Metropolitana i (cir Metro-
politana i), no uso de suas atribuições legais e,
considerando a constituição federal, no capítulo saúde, em seus arts 196 
a 200 e as leis orgânicas da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, 
e nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990;
Considerando a Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiên-
cia, instituída pela Portaria Nº 1.060/GM, de 5 de junho de 2002;
considerando a Subseção i - que aprova diretrizes gerais, amplia e incor-
pora procedimentos para a Atenção Especializada às Pessoas com Defici-
ência auditiva no Sistema Único de Saúde da Portaria de consolidação nº 
3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as 
redes do Sistema Único de Saúde;
considerando a Portaria de consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência 
dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde;
considerando a Portaria Nº 18/sctie/Ms, de 10 de junho de 
2014, que torna pública a decisão de incorporar procedimentos re-
lativos à assistência hospitalar à saúde auditiva (implante coclear 
e prótese auditiva ancorada no osso) no sistema Único de saúde - 
sUs, dentre eles a troca do processador de fala (relatório coNitec 
nº 99/2014);
considerando que o Hospital Universitário Bettina ferro de Souza (HUBfS) 
já realiza a cirurgia de implante coclear desde 2010, através da portaria 
1278 de 20/10/1999, código 0301 e na região Norte é o único centro habi-
litado pelo SUS e permitiu uma ampliação na oferta do ensino da residência 
médica, possibilitando a formação de novas equipes;
Considerando a magnitude social da deficiência auditiva na população bra-
sileira e suas consequências; e considerando a possibilidade de êxito de 
intervenção na história natural da deficiência, por intermédio de equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, utilizando-se de métodos e técnicas te-
rapêuticas específicas;

Protocolo: 737984

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

coNtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
contrato n°: 29
Exercício: 2021
Processo n°: 2021/1345667
Classificação do Objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa para fornecimento de aliMENToS PErE-
cÍVEiS, HorTifrUTiGraNJEiroS E PolPa dE frUTaS, Para o 1º crS E 
UNidadES dE aBraNGÊNcia (caPS:GrÃo Pará, icoaraci, aMaZÔNia, 
MaraJoara adiii e rENaScEr; aBriGo JoÃo PaUlo ii; UBS PEdrEira; 
rTP (ciaSPa); UaaT/HiV/aidS; UrE MaTErNo iNfaNTil; UrE diPE; UrE 

MarcEllo cÂNdia; rESidÊNciaS TEraPÊUTicaS i, ii e iii) Para UM 
PErÍodo dE 2
(doiS) MESES
Valor ToTal: r$ 123.969,64 (cENToE ViNTE E TrÊS Mil NoVEcENToS E 
SESSENTa E NoVE rEaiS E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS)
data da assinatura: 03/12/2021
Vigência: 03/12/2021 à 03/06/2022
Modalidade: diSPENSa dE liciTaÇÃo
licitação/ dispensa n°: 09/2021
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 232629
fonte do recurso: 0132000
origem do recurso: federal
EMPrESa: dElVillE coMÉrcio dE aliMENToS lTda.
cNPJ: 10.714.457/0001-11
End.: rod. dos trabalhadores, 50, Térreo, cabanagem,  Belém -Pa
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1° crS/SESPa
coNtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
contrato n°: 35
Exercício: 2021
Processo n°: 2021/1345667
Classificação do objeto: outros
objeto: contratação de Empresa para fornecimento de aliMENToS PErE-
cÍVEiS, HorTifrUTiGraNJEiroS E PolPa dE frUTaS, Para o 1º crS E 
UNidadES dE aBraNGÊNcia (caPS:GrÃo Pará, icoaraci, aMaZÔNia, 
MaraJoara adiii e rENaScEr; aBriGo JoÃo PaUlo ii; UBS PEdrEira; 
rTP (ciaSPa); UaaT/HiV/aidS; UrE MaTErNo iNfaNTil; UrE diPE; UrE 
MarcEllo cÂNdia; rESidÊNciaS TEraPÊUTicaS i, ii e iii) Para UM 
PErÍodo dE 2
(doiS) MESES
Valor ToTal: r$ 332.962,70 (TrEZENToS E TriNTa E doiS Mil NoVE-
cENToS E SESSENTa E doiS rEaiS E SETENTa cENTaVoS)
data da assinatura: 03/12/2021
Vigência: 03/12/2021 à 03/06/2022
Modalidade: diSPENSa dE liciTaÇÃo
licitação/ dispensa n°: 09/2021
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 232629
fonte do recurso: 0132000
origem do recurso: federal
EMPrESa: TiaGo aNdradE GoMES lTda.
cNPJ: 37.760.036/0001-83
End.: PaSS. SNaPP 304, Bairro: caSTaNHEira cEP: 66.645-420 BElEM- Pa.
foNE: 91-98471-8293
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1° crS/SESPa

Protocolo: 737948

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 009/2021 – Processo Nº 2021/1304258
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
lavagem e higienização interna e externa de veículo oficial da Divisão Ad-
ministrativa deste 3º centro regional de Saúde/SESPa, conforme condi-
ções, quantidades, prazos e exigências estabelecidos no Edital da cotação 
Eletrônica identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição.

iTEM dEScriÇÃo/ESPEcificaÇÃo idENTificaÇÃo 
cÓd. SiMaS aPrES.

QUaNTidadE 
dE laVa-
GENS Por 

carro

QUaNTidadE 
ToTal dE 
laVaGENS

Valor 
UNiT.

Valor 
ToTal

01

lavagem geral de veículo de 
pequeno porte, com higieniza-
ção interna (lavagem externa, 
incluindo motor e suspenção, 
bem como limpeza interna 
com aspiração de bancos e 

carpetes, painel e outros, com 
o uso de produtos adequados) 
– 03 (três) veículos oficiais;

19098-5 UNd. 24 72 r$ 23,00 r$ 1.656,00

02

lavagem geral de veículo de 
médio porte, com higienização 

interna (lavagem externa, 
incluindo motor e suspenção, 
bem como limpeza interna 
com aspiração de bancos e 

carpetes, painel e outros, com 
o uso de produtos adequados) 

– 01 (um) veículo oficial.

21797-2 UNd. 24 24 r$ 24,00 r$ 576,00

Valor ToTal do coNTraTo r$ 2.232,00
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data de assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 03/12/2021 a 03/12/2022.
o valor: r$ 2.232,00 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais).
dotação orçamentária:
P.i: 4120008338c
Programa de Trabalho: 908338
Natureza da despesa:  339039
fonte de recurso: 0103000000
ação: 239931
coNTraTada: fErNaNdo daVid rodriGUES dE oliVEira & cia lTda. | 
cNPJ: 30.311.607/0001-53
ordenador: Mário MoraES cHErMoNT filHo – diretor regional/3º crS/
SESPa – PorTaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de setembro de 2021 – 
Matrícula: 5912309/2 – ordenador de despesa.

Protocolo: 738266
coNtrato Nº 010/2021 – Processo Nº 2021/1304047
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
lavagem e higienização interna e externa de veículo oficial da Divisão de 
Vigilância em Saúde deste 3º centro regional de Saúde/SESPa, confor-
me condições, quantidades, prazos e exigências estabelecidos no Edital da 
Cotação Eletrônica identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os 
quais integram este instrumento, independente de transcrição.

iTEM dEScriÇÃo/ESPEcificaÇÃo
idENTifica-
ÇÃo cÓd. 

SiMaS
aPrES.

QUaN-
TidadE 

ToTal dE 
laVaGENS

Valor UNiT. Valor 
ToTal

01

lavagem geral de veículo de pequeno 
porte, com higienização interna (lavagem 

externa, incluindo motor e suspenção, bem 
como limpeza interna com aspiração de 
bancos e carpetes, painel e outros, com 
o uso de produtos adequados) – 01 (um) 

veículo oficial;

19098-5 UNd. 24 r$ 33,00 r$ 792,00

02

lavagem geral de veículo de médio porte, 
com higienização interna (lavagem externa, 

incluindo motor e suspenção, bem como 
limpeza interna com aspiração de bancos 
e carpetes, painel e outros, com o uso de 
produtos adequados) – 05 (cinco) veículos 

oficiais.

21797-2 UNd. 120 r$ 32,00 r$ 3.840,00

Valor ToTal do coNTraTo r$ 4.632,00

data de assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 03/12/2021 a 03/12/2022.
o valor: r$ 4.632,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais).
dotação orçamentária:
P.i: 1040008302c
Programa de Trabalho: 908302
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0149001435
ação: 242418
coNTraTada: fErNaNdo daVid rodriGUES dE oliVEira & cia lTda. | 
cNPJ: 30.311.607/0001-53
ordenador: MÁrio Moraes cHerMoNt FiLHo – diretor regio-
nal/3º crs/sesPa – Portaria Nº 1.519/2021-ccG de 30 de se-
tembro de 2021 – Matrícula: 5912309/2 – ordenador de despesa.

Protocolo: 738315

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1082 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião Técnica para alinhamento dos processos de 
trabalho da ouvidoria.
destino: Belém - Pa-Brasil | Período: 09 e 10/12/2021 | Nº de diárias: duas 
meias diárias.
Servidora: ana Paula Nogueira de Souza | cPf: 147.337.652-15 | Matrícu-
la: 5234018-2 | cargo: Enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737765
Portaria Nº 1083 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar o Georreferenciamento nos cemitérios clandestinos do 
referido município, para que os mesmos possam agregar à administração 
Pública, atendendo assim as legislações ambientais.
destino: Maracanã - Pa-Brasil | Período: 20 à 22/12/2021 | Nº de diá-
rias: duas diárias e meia.
Servidores: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 | Matrícula: 
5231060 | cargo: agente de Portaria.
fábio rodrigues ferreira | cPf: 136.148.942-15 | Matrícula: 721182-1 | 
cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737767
Portaria Nº 1084 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão realizar o Georreferenciamento nos 
cemitérios clandestinos do referido município, para que os mesmos possam 

agregar à administração Pública, atendendo assim as legislações ambientais.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã - Pa-Brasil | Período: 20 à 22/12/2021 | Nº de diárias: 
duas diárias e meia.
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737769
Portarias nº 1085 e 1086 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar planejamento de todas as despesas dos centros de Saú-
de de Terra alta e São João da Ponta, para formalização de processo licita-
tório para o ano de 2022.
destino: Terra alta - Pa-Brasil | Período: 20 à 22/12/2021 | Nº de diá-
rias: duas diárias e meia.
São João da Ponta-Pa-Brasil | Período: 27 à 29/12/2021 | Nº de diárias: 
duas diárias e meia.
Servidoras: odaiza Maria Silva do Vale | cPf: 243.825.582-04 | Matrícula: 
3212092-2 | cargo: agente administrativo.
Vandecy de oliveira Gomes Barata | cPf: 423.001.342-68 | Matrícula: 
57193882 | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737772
Portaria Nº 1090 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar ajustes e correções de inconsistências de agravos junto 
ao sistema de informação SiNaNnet, que implicam para o alcance das me-
tas preconizadas pelo MS.
destino: inhangapi/São João da Ponta/São francisco do Pará - Pa-Brasil | 
Período: 27,28 e 29/12/2021 | Nº de diárias: três meias diárias.
Servidor: césar augusto azevedo de oliveira | cPf: 166.429.532-15 | Ma-
trícula: 0498875 | cargo: agente de Saúde Pública.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737788
Portaria Nº 1091 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir técnico que irá realizar ajustes e correções de inconsis-
tências de agravos junto ao sistema de informação SiNaNnet, que impli-
cam para o alcance das metas preconizadas pelo MS.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: inhangapi/São João da Ponta/São francisco do Pará - Pa-Brasil | 
Período: 27,28 e 29/12/2021 | Nº de diárias: três meias diárias.
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737790
Portaria Nº 1089 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar atividade georreferenciamento dos cemitérios e monito-
rar os impactos ambientais no município provocado pelos mesmos, que a 
prefeitura deve tomar ciência que é o responsável por todos. No município 
de Magalhães Barata, zona rural.
destino: Magalhães Barata - Pa-Brasil | Período: 27 à 28/12/2021 | Nº de 
diárias: uma diária e meia.
Servidor: fábio rodrigues ferreira | cPf: 136.148.942-15 | Matrícula: 
721182-1 | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737784
Portaria Nº 1087 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de treinamento referente a Vigilância ambiental (Vi-
SaMB), para que esta regional possa dar prosseguimento as ações do 
programa em tela.
destino: Belém - Pa-Brasil | Período: 27 à 29/12/2021 | Nº de diárias: duas 
diárias e meia.
Servidora: Maria Nilcirene Pereira | cPf: 330.060.082-00 | Matrícula: 
5231060 | cargo: agente de Portaria.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737777
Portaria Nº 1088 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Proferir palestra na conferência Municipal de Saúde de inhangapi.
destino: inhangapi - Pa-Brasil | Período: 20/12/2021 | Nº de diárias: meia diária.
Servidora: rejani do Socorro Moreira da Silva | cPf: 126.171.482-20 | 
Matrícula: 3218406-2 | cargo: Psicóloga.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737780
Portaria Nº 1093 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar da conferência Municipal 
de Saúde de Magalhães Barata.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Magalhães Barata - Pa-Brasil | Período: 21/12/2021 | Nº de diá-
rias: meia diária.
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Servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737855
Portaria Nº 1092 de diárias de 03/12/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da conferência Municipal de Saúde de Magalhães Ba-
rata e proferis palestra.
destino: Magalhães Barata - Pa-Brasil | Período: 21/12/2021 | Nº de diá-
rias: meia diária.
Servidores: Mário Moraes chermont filho | cPf: 663.815.332-34 | Matrí-
cula: 5912309-2 | cargo: diretor.
ana Paula Nogueira de Souza | cPf: 147.337.652-15 | Matrícula: 5234018-
2 | cargo: Enfermeira.
rejani do Socorro Moreira da Silva | cPf: 126.171.482-20 | Matrícula: 
3218406-2 | cargo: Psicóloga.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 737845

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria Nº 686 12 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar supervisão e acompanhamento das ações desenvolvidas 
no desenvolvimento da campanha de Vacinação de cães e Gatos 2021 e 
participar do dia d.
origem: capanema/Pa destino: cachoeira do Piriá e Santa luzia/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Pedro Geraldo Gonçalves Nogueira 1086485 Guarda de Endemias

No período de 01 a 03/12/2021.Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 685 12 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para Re-
alizar supervisão e acompanhamento das ações desenvolvidas no desen-
volvimento da campanha de Vacinação de cães e Gatos 2021 e participar 
do dia d.
origem: capanema/Pa destino: cachoeira do Piriá e Santa luzia/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
arnaldo rolim de alburquerque 1086643 Motorista 

No período de 01 a 03/12/2021.Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 737212
Portaria Nº 667 12 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: divulgação e capacitação de Enfermeiros e acS sobre o cÂNcEr 
dE ProSTaTa / PNaiSH / carTilHa do acS/ PlaNo dE aÇao SaÚdE do 
HoMEM.
origem: capanema/Pa destino: Bonito, Santa luzia e ourém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico

Márcia cristina Sousa do rosário 6402964-1 ag. administrativa

No período de 01 a 03/12/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 668  12 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
divulgação e capacitação de Enfermeiros e acS sobre o cÂNcEr dE ProS-
TaTa / PNaiSH / carTilHa do acS/ PlaNo dE aÇao SaÚdE do HoMEM.
origem: capanema/Pa destino: Bonito, Santa luzia e ourém/Pa

Nome do servidor Matrícula  
antônio Marques da cruz 0500866 motorista

No período de 01 a 03/12/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 737230
Portaria Nº 616 12 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: participar de treinamento sobre o Sistema SEr ii módulo am-
bulatorial.
origem: capanema/Pa destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Erica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria

Maria lucicleide da Silva Gadelha 57206713-1 ag. de artes Plásticas

No período de 01 e 02/12/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 617  12 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
participar de treinamento sobre o Sistema SEr ii módulo ambulatorial.
origem: capanema/Pa destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 01 e 02/12/2021.Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 737252
Portaria Nº 726 23 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: participar de treinamento sobre o Sistema SEr ii módulo am-
bulatorial.
origem: capanema/Pa destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Nicely Borges fagundes colares 5919525-2 comissionado

Josué Marcos Vieira do Nascimento 0505162 ag.  de Saúde Pública 

No período de 01 e 03/12/2021.Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 727  23 de NoVeMBro de 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
participar de treinamento sobre o Sistema SEr ii módulo ambulatorial.
origem: capanema/Pa destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

antonio Soares Meneses 0505329 Motorista

No período de 01 e 03/12/2021.Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 737264
Portaria Nº 703 19 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar ações de mobilização preventiva e educação em saúde 
no combate às infecções de transmissão sexual e HiV.
origem: capanema/Pa destino: Tracuateua/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

Zayane do Socorro costa da costa 5894994-1 ag. administrativo

irene costa dos Santos 108812-1 ag. de Portaria

carlos Mariano Medeiros Monteiro 5291062-1 ag.  de Portaria

No período de 02 e 05/12/2021.Quantidade 3,5 (três e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 704  19 de NoVeMBro de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar ações de mobilização preventiva e educação em saúde no combate 
às infecções de transmissão sexual e HiV.
origem: capanema/Pa destino: Tracuateua/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 02 e 05/12/2021.Quantidade 3,5 (três e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 737278

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 028/2021
aProVa o ProJeto de reaPctUaÇÃo de ProcediMeNtos 

aMBULatoriais do MUNicÍPio de saLiNÓPoLis/Pa
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e:
1. considerando o Parecer Técnico faVoráVEl da equipe Técnica da divi-
são de organização de controle e avalição – doca/4º crS/SESPa; e
2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores regio-
nal (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 23 de Setembro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - aprovar o Projeto de reapctuação de Procedimentos ambulatoriais 
do município de Salinópolis/Pa, indicados no aNEXo i desta resolução.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
capanema, 23 de Setembro de 2021
Patrícia de fátima lima da Silva  Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SESPa  Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés  representante dos Gestores na cir rio caetés
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aNeXo i

aNÁLise FÍsico-FiNaNceira do MUNicÍPio de saLiNÓPoLis

aGreGado

sisPPi 2011 - PactUaÇÃo eXisteNte 
- eXecUtor

ProPosta de rePactUaÇÃo - eXe-
cUtor

MUNicÍ-
Pio

FÍsi-
co

VaLor 
MÉ-
dio

FiNaN-
ceiro MUNicÍPio FÍsi-

co

VaLor 
MÉ-
dio

FiNaN-
ceiro

0201010000- coleta de 
material por meio de punção/ 

biópsia
caPaNEMa 27 48,84 1.318,61 SaliNÓPoliS 27 48,84 1.318,61

0202010000- Exames 
bioquímicos

BraGaNÇa 7.305 2,49 18.203,67 SaliNÓPoliS 7.305 2,49 18.203,67

caPaNEMa 7.000 2,49 17.443,63 SaliNÓPoliS 7.000 2,49 17.443,63

0202020000- Exames hema-
tológicos e hemostasia caPaNEMa 1.000 3,23 3.234,60 SaliNÓPoliS 1.000 3,23 3.234,60

020202XXXX- Hematologia 
comum

BraGaNÇa 3.995 3,48 13.919,13 SaliNÓPoliS 3.995 3,48 13.919,13

caPaNEMa 16.000 3,48 55.746,19 SaliNÓPoliS 16.000 3,48 55.746,19

0202030000- Exames soroló-
gicos e imunológicos caPaNEMa 266 8,62 2.292,92 SaliNÓPoliS 266 8,62 2.292,92

0202030105- dosagem de 
antígeno prostático específico 

(PSa)

BraGaNÇa 200 16,42 3.284,00 SaliNÓPoliS 200 16,42 3.284,00

caPaNEMa 361 16,42 5.927,62 SaliNÓPoliS 361 16,42 5.927,62

0202030296- Pesquisa de 
anticorpos anti-HiV-1 (WES-

TErN BloT)
BElÉM 39 85 3.315,00 SaliNÓPoliS 39 85 3.315,00

0202031179- Vdrl p/ detec-
ção de Sífilis em gestante caPaNEMa 959 2,83 2.713,97 SaliNÓPoliS 959 2,83 2.713,97

020203XXXX- imunologia 
comum

BraGaNÇa 374 3,04 1.137,54 SaliNÓPoliS 374 3,04 1.137,54

caPaNEMa 1.000 3,04 3.041,56 SaliNÓPoliS 1.000 3,04 3.041,56

0202040000- Exames 
coprológicos caPaNEMa 2.579 1,65 4.262,52 SaliNÓPoliS 2.579 1,65 4.262,52

0202050000- Exames de 
uroanálise

BraGaNÇa 1.000 3,62 3.623,11 SaliNÓPoliS 1.000 3,62 3.623,11

caPaNEMa 2.610 3,62 9.456,32 SaliNÓPoliS 2.610 3,62 9.456,32

0202060000- Exames 
hormonais

BraGaNÇa 800 9,75 7.800,02 SaliNÓPoliS 800 9,75 7.800,02

caPaNEMa 1.447 9,75 14.108,28 SaliNÓPoliS 1.447 9,75 14.108,28

0202080000- Exames micro-
biológicos

caPaNEMa 545 4,24 2.308,62 SaliNÓPoliS 545 4,24 2.308,62

caPaNEMa 2.000 6,69 13.387,72 SaliNÓPoliS 2.000 6,69 13.387,72

0204010000- Exames radio-
lógicos da cabeça e pescoço

BraGaNÇa 600 6,2 3.717,31 SaliNÓPoliS 600 6,2 3.717,31

caPaNEMa 700 6,2 4.336,86 SaliNÓPoliS 700 6,2 4.336,86

0204020000- Exames radio-
lógicos da coluna vertebral

BElÉM 400 10,43 4.172,30 SaliNÓPoliS 400 10,43 4.172,30
BraGaNÇa 800 10,43 8.344,60 SaliNÓPoliS 800 10,43 8.344,60
caPaNEMa 800 10,43 8.344,60 SaliNÓPoliS 800 10,43 8.344,60

0204030000- Exames 
radiológicos do tórax e 

mediastino

BraGaNÇa 500 8,11 4.056,05 SaliNÓPoliS 500 8,11 4.056,05

caPaNEMa 440 8,11 3.569,33 SaliNÓPoliS 440 8,11 3.569,33

0204040000- Exames radio-
lógicos da cintura escapular e 

dos membros superiores

BraGaNÇa 600 6,82 4.092,90 SaliNÓPoliS 600 6,82 4.092,90

caPaNEMa 639 6,82 4.358,94 SaliNÓPoliS 639 6,82 4.358,94

0204050000- Exames radio-
lógicos do abdômen e pelve

BraGaNÇa 178 12,05 2.145,13 SaliNÓPoliS 178 12,05 2.145,13

caPaNEMa 200 12,05 2.410,26 SaliNÓPoliS 200 12,05 2.410,26

020405xxxx- raio-X 
urológico BElÉM 52 55,96 2.909,84 SaliNÓPoliS 52 55,96 2.909,84

0204060000- Exames radio-
lógicos da cintura pélvica e 

dos membros inferiores

BElÉM 400 7,48 2.991,53 SaliNÓPoliS 400 7,48 2.991,53
BraGaNÇa 500 7,48 3.739,41 SaliNÓPoliS 500 7,48 3.739,41

caPaNEMa 678 7,48 5.070,65 SaliNÓPoliS 678 7,48 5.070,65

 BElÉM 62 40,57 2.515,51 SaliNÓPoliS 62 40,57 2.515,51
 

0205010000- Ultrassonografias do 
sistema circulatório (qualquer região 

anatômica)

BraGaNÇa 50 40,57 2.028,63 SaliNÓPoliS 50 40,57 2.028,63

caPaNEMa 60 40,57 2.434,36 SaliNÓPoliS 60 40,57 2.434,36

MariTUBa 70 40,57 2.840,09 SaliNÓPoliS 70 40,57 2.840,09

0205020000- Ultrassonografias dos 
demais sistemas

BElÉM 300 25,99 7.796,24 SaliNÓPoliS 300 25,99 7.796,24

BraGaNÇa 500 25,99 12.993,73 SaliNÓPoliS 500 25,99 12.993,73

caPaNEMa 500 25,99 12.993,73 SaliNÓPoliS 500 25,99 12.993,73

MariTUBa 381 25,99 9.901,22 SaliNÓPoliS 381 25,99 9.901,22

0211020000- diagnóstico em cardiologia

BraGaNÇa 500 6,88 3.437,55 SaliNÓPoliS 500 6,88 3.437,55

caSTaNHal 500 6,88 3.437,55 SaliNÓPoliS 500 6,88 3.437,55

MariTUBa 500 6,88 3.437,55 SaliNÓPoliS 500 6,88 3.437,55

0211040000- diagnóstico em ginecolo-
gia-obstetrícia BraGaNÇa 200 2,79 557,26 SaliNÓPoliS 200 2,79 557,26

0211050000- diagnóstico em neurologia

BElÉM 100 22,46 2.246,30 SaliNÓPoliS 100 22,46 2.246,30

caPaNEMa 40 22,46 898,52 SaliNÓPoliS 40 22,46 898,52

caSTaNHal 32 22,46 718,82 SaliNÓPoliS 32 22,46 718,82

0211060000- diagnóstico em oftalmologia

caPaNEMa 900 11 9.895,83 SaliNÓPoliS 900 11 9.895,83

caSTaNHal 900 11 9.895,83 SaliNÓPoliS 900 11 9.895,83

MariTUBa 351 11 3.859,38 SaliNÓPoliS 351 11 3.859,38

0211070000- diagnóstico em otorrinola-
ringologia/fonoaudiologia

BraGaNÇa 200 8,46 1.691,52 SaliNÓPoliS 200 8,46 1.691,52

caPaNEMa 200 8,46 1.691,52 SaliNÓPoliS 200 8,46 1.691,52

0211080000- diagnóstico em pneu-
mologia BElÉM 52 6,09 316,42 SaliNÓPoliS 52 6,09 316,42

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223105- médico 

angiologista

BElÉM 25 10 250 SaliNÓPoliS 25 10 250

BraGaNÇa 75 10 750 SaliNÓPoliS 75 10 750

MariTUBa 19 10 190 SaliNÓPoliS 19 10 190

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223106- médico 

cardiologista

BElÉM 300 10 3.000,00 SaliNÓPoliS 300 10 3.000,00

BraGaNÇa 416 10 4.160,00 SaliNÓPoliS 416 10 4.160,00

MariTUBa 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223109- médico 

cirurgião do aparelho digestivo
BElÉM 24 10 240 SaliNÓPoliS 24 10 240

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223110- médico 

cirurgião geral

aNaNiNdEUa 250 10 2.500,00 SaliNÓPoliS 250 10 2.500,00

BElÉM 250 10 2.500,00 SaliNÓPoliS 250 10 2.500,00

BraGaNÇa 500 10 5.000,00 SaliNÓPoliS 500 10 5.000,00

caPaNEMa 500 10 5.000,00 SaliNÓPoliS 500 10 5.000,00

MariTUBa 250 10 2.500,00 SaliNÓPoliS 250 10 2.500,00

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223114- médico 

clínico
BraGaNÇa 170 10 1.700,00 SaliNÓPoliS 170 10 1.700,00

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223117- médico 

dermatologista

aNaNiNdEUa 50 10 500 SaliNÓPoliS 50 10 500

BElÉM 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

BraGaNÇa 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

caPaNEMa 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

caSTaNHal 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

MariTUBa 50 10 500 SaliNÓPoliS 50 10 500

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223125- mé-
dico endocrinologista e metabologista

BElÉM 50 10 500 SaliNÓPoliS 50 10 500

BraGaNÇa 60 10 600 SaliNÓPoliS 60 10 600

caPaNEMa 60 10 600 SaliNÓPoliS 60 10 600

caSTaNHal 20 10 200 SaliNÓPoliS 20 10 200

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223128- mé-

dico gastroenterologista
BraGaNÇa 50 10 500 SaliNÓPoliS 50 10 500

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223140- mé-

dico neurocirurgião

BElÉM 70 10 700 SaliNÓPoliS 70 10 700

MariTUBa 26 10 260 SaliNÓPoliS 26 10 260

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223142- mé-

dico neurologista

BElÉM 119 10 1.190,00 SaliNÓPoliS 119 10 1.190,00

caPaNEMa 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

caSTaNHal 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223144- mé-

dico oftalmologista

BraGaNÇa 500 10 5.000,00 SaliNÓPoliS 500 10 5.000,00

caPaNEMa 500 10 5.000,00 SaliNÓPoliS 500 10 5.000,00

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223146- mé-

dico ortopedista e traumatologista

BraGaNÇa 500 10 5.000,00 SaliNÓPoliS 500 10 5.000,00

caPaNEMa 500 10 5.000,00 SaliNÓPoliS 500 10 5.000,00

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223147- mé-

dico otorrinolaringologista

BraGaNÇa 200 10 2.000,00 SaliNÓPoliS 200 10 2.000,00

caPaNEMa 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

caSTaNHal 76 10 760 SaliNÓPoliS 76 10 760
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0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 223151- mé-

dico pneumologista

BraGaNÇa 200 10 2.000,00 SaliNÓPoliS 200 10 2.000,00
caSTaNHal 100 10 1.000,00 SaliNÓPoliS 100 10 1.000,00

BElÉM 80 10 800 SaliNÓPoliS 80 10 800
caSTaNHal 28 10 280 SaliNÓPoliS 28 10 280

0301010072- consulta médica em 
atenção especializada – 2231f3- mé-

dico cirurgião vascular
BElÉM 26 10 260 SaliNÓPoliS 26 10 260

0301060061- atendimento de 
urgência em atenção especializada– 

2231- médico
BraGaNÇa 600 11 6.600,00 SaliNÓPoliS 600 11 6.600,00

0301060100- atendimento ortopédico 
com imobilização provisória

BraGaNÇa 50 13 650 SaliNÓPoliS 50 13 650

caPaNEMa 155 13 2.015,00 SaliNÓPoliS 155 13 2.015,00

0301100012- administração de me-
dicamentos na atenção especializada 

por (paciente)

aNaNiNdEUa 1.000 0,63 630 SaliNÓPoliS 1.000 0,63 630
BElÉM 2.000 0,63 1.260,00 SaliNÓPoliS 2.000 0,63 1.260,00

BraGaNÇa 1.800 0,63 1.134,00 SaliNÓPoliS 1.800 0,63 1.134,00
caPaNEMa 3.988 0,63 2.512,44 SaliNÓPoliS 3.988 0,63 2.512,44
caSTaNHal 2.300 0,63 1.449,00 SaliNÓPoliS 2.300 0,63 1.449,00

0302020000- Assistência fisioterapêu-
tica em alterações oncológicas

BElÉM 75 6,35 476,25 SaliNÓPoliS 75 6,35 476,25
caPaNEMa 50 6,35 317,5 SaliNÓPoliS 50 6,35 317,5
caSTaNHal 50 6,35 317,5 SaliNÓPoliS 50 6,35 317,5

0302040000- Assistência fisiotera-
pêutica cardiovasculares e pneumo-

funcionais

BElÉM 250 5,45 1.361,79 SaliNÓPoliS 250 5,45 1.361,79
BraGaNÇa 150 5,45 817,07 SaliNÓPoliS 150 5,45 817,07
caPaNEMa 130 5,45 708,13 SaliNÓPoliS 130 5,45 708,13
caSTaNHal 150 5,45 817,07 SaliNÓPoliS 150 5,45 817,07
MariTUBa 50 5,45 272,36 SaliNÓPoliS 50 5,45 272,36

0302050000- Assistência fisiote-
rapêutica nas disfunções musculo 
esqueléticas (todas as origens)

BraGaNÇa 1.000 5,07 5.072,94 SaliNÓPoliS 1.000 5,07 5.072,94

 

 caPaNEMa 1.044 5,07 5.296,15 SaliNÓPoliS 1.044 5,07 5.296,15

0302060000- assistência 
fisioterapêutica nas altera-

ções em neurologia

BElÉM 580 5,47 3.171,95 SaliNÓPoliS 580 5,47 3.171,95
BraGaNÇa 400 5,47 2.187,55 SaliNÓPoliS 400 5,47 2.187,55

caPaNEMa 700 5,47 3.828,22 SaliNÓPoliS 700 5,47 3.828,22

0303090000- Tratamento 
de doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido 
conjuntivo

caPaNEMa 500 30,64 15.318,37 SaliNÓPoliS 500 30,64 15.318,37

caSTaNHal 200 30,64 6.127,35 SaliNÓPoliS 200 30,64 6.127,35

040101XXXX- Pequenas 
cirurgias < r$ 20,00

BraGaNÇa 139 12,08 1.679,17 SaliNÓPoliS 139 12,08 1.679,17
caPaNEMa 200 12,08 2.416,08 SaliNÓPoliS 200 12,08 2.416,08
BraGaNÇa 287 27,92 8.013,04 SaliNÓPoliS 287 27,92 8.013,04
caPaNEMa 410 27,92 11.447,20 SaliNÓPoliS 410 27,92 11.447,20

0404010121- Exerese de 
tumor de vias aéreas supe-

riores, face e pescoço

BElÉM 23 36,97 850,31 SaliNÓPoliS 23 36,97 850,31

BraGaNÇa 40 36,97 1.478,80 SaliNÓPoliS 40 36,97 1.478,80

040402XXXX- cirurgia da 
face e do sistema estoma-
tognomático < r$ 30,00

caPaNEMa 73 6,4 467,17 SaliNÓPoliS 73 6,4 467,17

040501XXXX- cirurgia de 
pálpebras e Vias lacrimais 
> R$ 50,00 e < R$ 150,00

BElÉM 14 112,51 1.575,17 SaliNÓPoliS 14 112,51 1.575,17

040501XXXX- cirurgia de 
pálpebras e Vias lacrimais 

< r$ 50,00

BraGaNÇa 20 27,44 548,89 SaliNÓPoliS 20 27,44 548,89

caSTaNHal 10 27,44 274,45 SaliNÓPoliS 10 27,44 274,45

040501XXXX- cirurgia de 
pálpebras e Vias lacrimais 

> R$ 150,00
BElÉM 1 205,13 205,13 SaliNÓPoliS 1 205,13 205,13

040504XXXX- cirurgia de 
câmara anterior conjuntiva 

e outros < r$ 100,00

BElÉM 40 51,94 2.077,48 SaliNÓPoliS 40 51,94 2.077,48

caSTaNHal 15 51,94 779,05 SaliNÓPoliS 15 51,94 779,05

040504XXXX- cirurgia de 
câmara anterior conjuntiva 
e outros > R$ 100,00 e < 

r$ 300,00

BElÉM 30 166,9 5.007,00 SaliNÓPoliS 30 166,9 5.007,00
BraGaNÇa 50 166,9 8.345,00 SaliNÓPoliS 50 166,9 8.345,00

caSTaNHal 50 166,9 8.345,00 SaliNÓPoliS 50 166,9 8.345,00

040504XXXX- cirurgia de 
câmara anterior conjuntiva 

e outros > R$ 300,00

BElÉM 10 426,24 4.262,38 SaliNÓPoliS 10 426,24 4.262,38

caSTaNHal 7 426,24 2.983,67 SaliNÓPoliS 7 426,24 2.983,67

0413000000- cirurgia 
reparadora BElÉM 78 31,13 2.427,90 SaliNÓPoliS 78 31,13 2.427,90

0415000000- outras 
cirurgias BraGaNÇa 63 29,86 1.881,18 SaliNÓPoliS 63 29,86 1.881,18

0701040050- Óculos c/ 
lentes corretivas iguais/ 

maiores que 0,5 dioptrias
BElÉM 27 28 756 SaliNÓPoliS 27 28 756

0701070000- oPM em 
odontologia BElÉM 7 29,04 203,29 SaliNÓPoliS 7 29,04 203,29

070107XXXX- Prótese total 
odontológica BElÉM 18 38,8 698,36 SaliNÓPoliS 18 38,8 698,36

ToTal  89.070  543.874,66  89.070  543.874,66
 

aNáliSE fÍSico/fiNaNcEira

 
iTEM fÍSico fiNaNcEiro

PPi 2011 89.070 r$  543.874,66
rEPacTUaÇÃo 89.070 r$  543.874,66

difErENÇa 0 0,00

Protocolo: 738029

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 392/2021 - 5º crs/sesPa de 03 de deZeMBro de 2021.
o diretor do 5º centro regional de Saúde/SESPa, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria N° 617/2021 – ccG de 
19 de abril de 2021, publicada no doE nº 34.558 de 20/04/2021.
rESolVE dESiGNar o servidor MaUro NEY loPES da SilVa, Ma-
trícula nº 91235-1, para exercer a função de fiscal de contrato nº 
004/2021/5ºcrS/SESPa (Empresa KoNKrETa coNSTrUTora EirEli – 
cNPJ: 27.739.595/0001-58), e suplente à servidora criSTiaNE riBEiro 
loPES, Matrícula nº 57228206-1, que possuem como aquisição o SErVi-
Ço dE rEParoS E adaPTaÇÕES Na GaraGEM do 5º crS/SESPa, bem 
como pelo atesto dos documentos das despesas, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no 
âmbito do 5º crS/SESPa, adotando todos os procedimentos necessários e 
previstos em lei, por um período de 30 dias a contar da data da assinatura 
do contrato.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa, 
03/12/2021.
HÉrcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
diretor do 5º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 737911

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNTraTo: N.º 004/2021/5ºcrS/SESPa.
ProcESSo: 258/2021.
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEParoS E adaPTaÇÕES fÍSicaS 
Na GaraGEM do 5º crS/SESPa.
coNTraTaNTE: 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa - cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17.
coNTraTado: KoNKrETa coNSTrUTora EirEli - cNPJ Nº: 
27.739.595/0001-58.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: arT. 24 da lEi Nº 8.666/93.
Valor MENSal: r$ 32.711,93 (TriNTa E doiS Mil, SETEcENToS E oNZE 
rEaiS E NoVENTa E TrÊS cENTaVoS).
ViGÊNcia: aTÉ 30 diaS da aSSiNaTUra do coNTraTo.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
NaTUrEZa dE dESPESa: 339039, foNTE: 0149001435, ProJETo aTiVi-
dadE: 908302, Pi.: 104.000.8302c.
daTa da aSSiNaTUra: 03/12/2021.
São Miguel do Guamá - Pá, 03 de dezembro de 2021.
HÉrcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
diretor do 5º centro regional de Saúde/SESPa.

Protocolo: 737909

diÁria
.

Portaria Nº 380 de 03/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE SENSiBiliZaÇÃo Para o ENfrENTa-
MENTo E coNTrolE daS iST/aidS/HV.
PErÍodo: 06 a 10/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
iriTUia-Pa E UliaNoPoliS-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fErNaNdo MaUricio ViEGaS fErNaNdES 571980011 ENfErMEiro

Maria dE NaZarE NErES da SilVa 911701 daTiloGrafo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 737890



24  diário oficial Nº 34.786 Segunda-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

Portaria Nº 381 de 03/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aÇÕES dE SENSiBi-
liZaÇÃo Para o ENfrENTaMENTo E coNTrolE daS iST/aidS/HV.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89.
PErÍodo: 06 a 10/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá-Pa, GarrafÃo do NorTE-Pa, 
iriTUia-Pa E UliaNoPoliS-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 737891

Portaria Nº 383 de 03/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE fiScaliZaÇÃo, MoNiToraMENTo E 
aliNHaMENTo iNErENTES aS fUNÇÕES dE fiScaiS dE lEiToS dE co-
Vid-19 No HoSPiTal BETESda - iNSTiTUTo GaBriEl aUGUSTo –iGa.
PErÍodo: 13 a 17/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUSa 5814740 cHEfE dE diViSÃo

roNaldo da SilVa SaNToS 1122321 MEdico VETEriNario

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 737774

Portaria Nº 384 de 03/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aÇÕES dE fiScali-
ZaÇÃo, MoNiToraMENTo E aliNHaMENTo iNErENTES aS fUNÇÕES dE 
fiScaiS dE lEiToS dE coVid-19 No HoSPiTal BETESda - iNSTiTUTo 
GaBriEl aUGUSTo –iGa.
VEÍcUlo oficial ford raNGEr, Placa oTH-4d18.
PErÍodo: 13 a 17/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 737775

Portaria Nº 382 de 03/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar EQUiPE TÉcNica Na SUPErViSÃo daS aÇÕES 
dE ViGilaNcia SaNiTaria dESENVolVidaS PEloS MUNiciPioS.
PErÍodo: 13 a 17/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): aUrora do Para-Pa, MÃE do rio-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
criSTiaNE riBEiro loPES 57228206 TEc. dE ENfErMaGEM

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 737766

Portaria Nº 388 de 03/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEcEBEr oriENTaÇÕES rEfErENTES ao coNTrolE iNTErNo 
Na SESPa/NiVEl cENTral E aGE (aUdiToria GEral do ESTado).
PErÍodo: 06 a 10/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

NilMa doS SaNToS NEVES 572094121 aG. dE arTES PraTicaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 737874

Portaria Nº 390 de 03/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS SalaS dE VaciNaS E dE aÇÕES 
daS caMPaNHaS dE MUlTiVaciNaÇÃo E coNTra coVid-19.
PErÍodo: 13 a 17/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa.

SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
raiMUNdo doMiNGoS ViToriNo oliVEira 50960651 aG. dE SaÚdE

SaloMÃo lira da SilVa 572061311 aG. dE ENdEMiaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 738012

Portaria Nº 393 de 03/12/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo daS 
SalaS dE VaciNaS E dE aÇÕES daS caMPaNHaS dE MUlTiVaciNaÇÃo 
E coNTra coVid-19.
VEÍcUlo oficial ford raNGEr, Placa NSV-3d76
PErÍodo: 13 a 17/12/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 738023

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 073 de 03 de deZeMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o servidor 
antônio Sousa da Silva, cargo: agente de Saneamento, GEP: Estatutário 
Efetivo – classe, lotado no 7º centro regional de Saúde, licença Prêmio, 
correspondente aos triênios de 22/01/1990 a 21/01/1993 e 22/01/1996 a 
21/01/1999.
aUToriZar, que o servidor goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 01/02/ 2022 a 01 / 04 / 2022, no total de 60 (Sessenta) dias. 
Matrícula n.º 586860/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde

Protocolo: 737852

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 121 de 25 de Novembro de 2021
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: realizar inspeção sanitária em farmácia de manipulação para 
fins de licenciamento, monitoramento das ações de visa e campanha an-
tirrábica animal.
 Município: Marabá/  Parauapebas/Eldorados carajás
PEriodo 06 a 10/12/2021 Nº dE diariaS: 4 /5 Quatro diárias e Meias)

serVidor carGo MatricULa
andreza cinara cristo andrade farmacêutica 5940382/1
Monica cristina lemos Bezerra agente de Endemias 5901126/1

raimundo alves cavalcante Motorista 1087137

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 738022

Portaria Nº 128 de 30 de Novembro de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: fiscalizar a execução do contrato de vigilância do posto de en-
demias no distrito descentralização Tucuruí.
Município: Marabá/ Novo repartimento
PEriodo 03 a 04/12/2021
Nº dE diariaS: 1 /5(uma diárias e Meia)

serVidor carGo MatricULa
Weverton Gutembergue araújo lima agente de artes Pratica 57209274/1

Jose Saraiva amado Motorista 503577

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 738084
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Portaria Nº 115 de 19 de Novembro de 2021
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
OBJETIVO: Prestar serviço de configurações de central telefônica, cabea-
mento e instalação de aparelhos telefônicos nas divisões sede e almoxari-
fado do 11º crS/SESPa.
Município: BElÉM / Marabá
PEriodo 21 a 26/11/2021
Nº dE diariaS: 5 /5(cinco diárias e Meias)

serVidor carGo MatricULa
cleidson Martins caldas comissionado 54193345/4

fernando Jose fernandes de Souza agente administrativo 57191127/1
renan roberto ferreira da Silva comissionado 5957653/1

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 738042

Portaria Nº 118 de 24 de Novembro de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde 
Publica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas 
no decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão de 
diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: resolver demandas administrativas de interesse do 11º crS/SESPa
Município: BElÉM / Marabá
PEriodo 30/11 a 04/12/2021
Nº dE diariaS: 4 /5(Quatro diárias e Meias)

serVidor carGo MatricULa
irlandia da Silva Galvão diretora do 11º crS/SESPa 5946003/3

luziene alves do Nascimento chefe da daf 54192924/1

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 738060

Portaria Nº 127 de 30 de Novembro de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: Participar do treinamento na SEPlad no setor SiMaS ( sistema 
integrado de material )  e setor patrimônio com o objetivo de tirar duvidas 
sobre a relação de material que estar vinculado ao inventário do 11º crS/
SESPa para
Município: Marabá/ Belém
PEriodo 05 a 09/12/2021
Nº dE diariaS: 4 /5(Quatro diárias e Meias)

serVidor carGo MatricULa
raimunda rocha ferreira agente de artes Pratica 54192850/1

francisca das chagas domingues resplandes agente administrativo 54193844/1

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 738120

 Portaria Nº 129 de 30 de Novembro de 2021
 o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJETiVo: Participar como Palestrante da X conferencia municipal de Saúde.
Município: Marabá/ Bom Jesus do Tocantins
PEriodo 07 a 07/  12/2021
0/5 (Meia diária)

serVidor carGo MatricULa
ana raquel Santos Miranda comissionado 54191375/1

antonio Vicente da Silva Motorista 498856

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 738221

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 033 de 01 de dezembro de 2021.
a diretora do 12ºcrs/sesPa, no uso de suas atribuições legais, 
através da Portaria Nº 537/17.01.2019, publicada no doe Nº 
33.784/18.01.2019, e;
considerando a lei Nº 13.979/06.02.2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
considerando o decreto Nº 609/16.03.2020, do Governo do Estado do 
Pará, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado 
do Pará, à pandemia do corona vírus coVid-19.
resolve:
i – criar o Grupo de Trabalho para o enfrentamento da urgência de saúde 
pública decorrente do corona Vírus (coVid-19) da região de Saúde ara-
guaia / 12º centro regional de Saúde / SESPa.

ii – designar os servidores a seguir para compor o Grupo de Trabalho:
• Coordenador-Geral – MARCUS FLÁVIO MAGALHÃES MESQUISTA (Mat. 
5962286-3) – Biomédico;
• Vigilância em Saúde – DIVINO DE SOUZA ESPINDULA (Mat. 5960132-1) 
– chefe da divisão de Endemias;
• Epidemiologia - OLÍVIA CRISTINA DIAS FERREIRA MORAES - Enfermeira 
(Mat. 57205107-2) – coordenadora de Epidemiologia;
• Vigilância Ambiental – SALVADOR CORREA BENTO (Siape 0504386) – 
coordenador da ViSaMB;
• LACEN-SUL - DORCILENE OLIVEIRA GOMES - Biomédica (Mat. 5891633-
3) – coordenadora do laboratório central / região de Saúde araguaia;
iii – designar os seguintes servidores como colaboradores do Grupo de 
Trabalho:
• ÁSSIMA DOS REMÉDIOS - Agente Administrativo (Siape 01104374);
• PEDRO LUIZ GOMES – Microscopista (SIAPE 504410);
• VINICIUS LOURENÇO DA SILVA NERYS - Enfermeiro;
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE E PUBliQUE-SE.
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 01 
de dezembro de 2021.
Jucirema de Souza Gomes
diretora do 12ºcrS/SESPa
Portaria – 1.700/23.11.2021
oBS: republicada por ter saído incorreto no doE 34.784/03.12.2021.

Protocolo: 737924

diÁria
.

Portaria Nº 672 de 03 de dezembro de 2021
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 05 a 10.12.2021.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: conduzir técnicos da ViSa e ViSaMB.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes - diretora do 
12º crs / sesPa - Portaria Nº 1700/23.11.2021

Protocolo: 738160
*republicada por ter sido publicada de forma incorreta no doe 
34.782/01.12.2021*
Portaria Nº 661 de 30 de Novembro de 2021
Nome: divino de Sousa Espindula.
cargo: chefe da divisão de Endemias.
Matrícula/Siape: 5960132-1.
cPf: 246.720.762-53.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Nome: Nestor de Souza oliveira
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 498815
cPf: 154.362.762-53
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 20 a 23.12.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte, Pau d’arco e Bannach.
objetivo: supervisionar as atividades da campanha dezembro Vermelho 
(combate contra às iST aidS) junto aos municípios.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12o crS/
SESPa - PorTaria No 1700/23.11.2021.

Protocolo: 738151
Portaria Nº 673 de 03 de dezembro de 2021
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 06 a 10.12.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara e São félix do Xingu.
objetivo: conduzir técnicos da divisão Técnica.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes - diretora do 
12º crs / sesPa - Portaria Nº 1700/23.11.2021

Protocolo: 738167
Portaria Nº 674 de 03 de dezembro de 2021
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 13 a 16.12.2021.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: conduzir técnicos que irão tratar de assuntos deste 12ºcrS/ENdEMiaS.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS 
/ SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 738173
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 029/2021
coNTraTo 29/2021 - ProcESSo Nº 2021/1121750 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: MaNoEl oTáVio riBEiro BaÍa, Matrícula/SiaPE: 0505208
oBJETo do coNTraTo: Manutenção preventiva e corretiva em veículos.
fraNcidalVa fErNaNdES Barra
dirETor do 13º crS - Em Exercício

Protocolo: 738193

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 29/2021 - 
Processo Nº 2021/1121750 -13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 75/2021 – 13ºcrS.
oBJETo: Manutenção preventiva e corretiva em veículos.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: S. N. riBEiro (cNPJ Nº 11.110.229/0001-03).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 02/12/2020 à 31/12/2021.
Valor ESTiMado: 5.000, 00 (cinco mil reais)
aSSiNaTUra: 02/12/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908302, fonte de recursos: 0149001435, Elemento de despesa: 
339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
fraNcidalVa fErNaNdES Barra
dirETor do 13º crS - Em Exercício

Protocolo: 738201

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 839/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral em exercício do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas 
atribuições que lhe foram designadas através da PorTaria Nº 794/2021 – 
GaB/dG/Hol, publicada no doE nº 34.768 de 17 de novembro de 2021 e 
aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda,
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores desta autarquia, alESSaNdra rodri-
GUES caValEiro dE MacEdo, biomédica, matrícula nº 5955946/1 Hol, 
e no seu impedimento o servidor, JUlio cEZar fErNaNdES GalENdE, 
administrador, matrícula nº 146, ambos lotados no centro de análises clí-
nicas do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato nº 
169/2021, firmado com a empresa BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA 
dE ProdUToS BioMÉdicoS lTda, cujo objeto é aquisição de suprimentos 
para diversos setores do centro de análises clínicas com o fornecimento de equi-
pamentos autoanalisadores em comodato. Processo nº 2021/1099630 (PaE).
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hospital ophir loyola

Protocolo: 738153

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 845/2021 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
rESolVE:
Contratar mediante Processo Seletivo Simplificado, no regime das Leis 
complementares no 07/1991 e no 77/2011, autorizado através do proces-
so no 2021/1086271 de 29 de setembro de 2021.
Nome do Servidor: aNdrE aVEliNo da coSTa NUNES filHo
em substituição a caMillE cEZaNNE MariNS carNEiro
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: diViSÃo dE cirUrGia Torácica
data de admissão: 06/12/2021
Término Vínculo: 05/12/2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de dezembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 737969

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 835/2021 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/01/2021.

coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1303013 de 
16/11/2021.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da 
servidora lidia fErrEira aZUlai, agente administrativo, matricula n° 
3259331/1, lotada na divisão de controle e Movimentação de Pessoal 
(SoP), referente ao 4º triênio (02/07/1996 a 01/07/1999).
rESo lVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora lidia fErrEi-
ra aZUlai, agente administrativo, matricula n° 3259331/1, pertencen-
te ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 
06/12/2021 a 04/01/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de dezembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 737977

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do contrato administrativo n.º 148/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.782 de 01/12/2021 – 
Protocolo: 735709
Justificativa: equívoco na digitação da vigência do contrato
oNde LÊ:
01/12/2021 até 30/12/2022
Leia-se:
01/12/2021 até 30/11/2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 737905
errata de PUBLicaÇÃo

errata de Publicação do contrato administrativo n.º 165/2021, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado nº 34.782 de 01/12/2021 – Pro-
tocolo: 735669
Justificativa: equívoco na digitação da vigência do contrato
oNde LÊ:
01/12/2021 até 30/12/2022
Leia-se:
01/12/2021 até 30/11/2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 737900
errata de PUBLicaÇÃo

Errata de Publicação da Inexigibilidade de Licitação n.º 013/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.784 de 03/12/2021 – 
Protocolo: 737660
Justificativa: equívoco na digitação do nome do Diretor Geral
oNde LÊ:
JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
diretor Geral do Hospital ophir loyola
Leia-se:
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hospital  ophir loyola

Protocolo: 737758

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 169/2021-HoL - 
Processo nº 2021-1099630
objeto: contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de 
suprimentos para diversos setores do centro de análises clínicas com o 
fornecimento de Equipamentos autoanalisadores em comodato.
Valor Global: r$ 186.410,75 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e dez 
reais e setenta e cinco centavos)
data assinatura: 24/11/2021
Vigência: 24/11/2021 até 23/11/2022.
Pregão nº 057/2020- Processo nº 2019/432398
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: BioMÉdica BElÉM diSTriBUidora dE ProdUToS Bio-
MEdicoS lTda, com sede na avenida José Bonifácio, nº 2480, Bairro 
do Guamá – Belém/Pa, cEP: 66.065-108, fone: (91) 3233-0675 / (91) 
98033-1615, e-mail: a.cesar@biomedica.bio.br, inscrita no cNPJ sob o nº 
11.938.920/0001-71.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hospital ophir loyola

Protocolo: 738141

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 056/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 182/2021
Processo nº. 2021/680.304
forNEcEdor: Elfa MEdicaMENToS S/a
Valor Total: r$ 211.232,00
data de assinatura: 01/12/2021
ViGÊNcia: 01/12/2021 a 30/11/2022
oBJETo: fornecimento do medicamento iMUNoGloBUliNa aNTiTiMÓciTo, 
conforme abaixo:
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iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 iMUNoGloBUliNa aNTiTiMociTo 5MG/Ml, 5Ml, iNJ UNd 350 r$ 603,52

diretor Geral em Exercício: JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa
Protocolo: 737779

Portaria Nº 836/2021 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contido no processo nº 2021/1300670 de 
16/11/2021.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 09/11/2021, o servidor aUGUSTo dE oli-
VEira alMEida, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 5957777/1, lotado 
no centro de Suporte de Enfermagem (c.T.i), admitido sob o regime o 
regime das leis complementares 007/1991, 77/2011 Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de dezembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 737979
Portaria Nº 843 /2021 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
 coNSidEraNdo, o que dispõe o Parágrafo Único do art. 91 da lei n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação dos registros 
civil de Nascimento nº 066431 01 55 2021 1 00160 279 0117632 06 e o 
processo nº 2021/1255782;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor Marco aNToNio BENTES doS PaSSoS, matrícula 
nº 5903394/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotado no 
centro de Suporte de Enfermagem (c.T.i. 3 - NEUro cirUrGia), 10 (dez) 
dias de licença paternidade, no período de 29/10/2021 a 07/11/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de dezembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 738090
Portaria Nº 844/2021 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 08 a 22/11/2021, da ser-
vidora Maria cEcilia GUiMaraES da SilVEira, comissionado (Nutricio-
nista), matrícula nº 5954878/1, chefe da divisão de Nutrição e dietética.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1267047 de 
07/11/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor VicTor aNGElo alVES da crUZ SaNToS, Nutri-
cionista, matrícula nº 5956154/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do HOL para responder pela Chefia da Divisão de Nutrição e Dietética, em 
razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de dezembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 738093
Portaria Nº 842/2021 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 01 a 30/11/2021, da ser-
vidora dEiSE ciBElE NUNES dE alMEida, Médico, matrícula nº 958, chefe 
da divisão de cirurgia cabeça e Pescoço.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1244288 de 
02/11/2021.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor alcYr lUiS dE MiraNda araUJo, Médico, matrí-
cula nº 5596530/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol para 
responder pela Chefia da Divisão Cirurgia Cabeça e Pescoço, em razão da 
ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de novembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 738082
Portaria Nº 840/2021 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 20/12/2021 a 06/01/2022, 
da servidora clEidE alVES ViaNa, Enfermeiro, matrícula nº 5425662/2, 
chefe da divisão de lavanderia.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1113072 de 
05/11/2021.

r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora BrUNa rENara ViaNa da coSTa, agente admi-
nistrativo, matrícula nº 57195335/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Ativo do HOL para responder pela Chefia Divisão de Lavanderia, em razão 
da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de novembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 738198
Portaria Nº 841/2021 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 16 a 30/11/2021, do ser-
vidor THiaGo aUGUSTo SaNToS dE NaZarÉ, fisioterapeuta, matrícula nº 
54184366/1, chefe da divisão de fisioterapia.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/1183949 de 
19/10/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora aNa caroliNa da SilVa PalHETa, fisioterapeu-
ta, matrícula nº 55589844/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do 
HOL para responder pela Chefia da Divisão de Fisioterapia, em razão da 
ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 17 de novembro de 2021.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 738190

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1130/2021 - si/cPad/Pres/FscMP
o Presidente da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa, designada 
pela PorTaria nº.1120/2021 – cPad/PrES/fScMP, de 29 de novembro de 
2021, publicada no doE nº34.783, de 02 de dezembro de 2021, expedida 
pelo dr. Bruno Mendes carmona, Presidente da fundação Santa casa de 
Misericórdia do Pará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o dispos-
to no § 1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar aline Sônia da fonseca Soares, matrícula nº 5558635701/2, 
para, sob compromisso, desempenhar as funções de secretária da referida 
comissão.
Belém,03 de dezembro de 2021.
carlos alberto Seabra Gonçalves
Presidente da SiNdicaNcia iNVESTiGaTiVa 2020/816131

Protocolo: 738252

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 682961, diÁrio oFiciaL Nº 34.645 de 
21/07/2021
oNde se LÊ: Valor: 1.178,38
Leia-se: Valor: 1.748,38.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738183
errata da PUBLicaÇÃo: 737388, diÁrio oFiciaL Nº 34.784 de 
03/12/2021
oNde se LÊ: aquisição de bolsas coletoras descatáveis, sistema fechado, 
para coleta de secreções com dispositivo para drenagem em comodato,.
Leia-se: aquisição de Material de Higiene e limpeza (PrEParaÇÃo al-
coÓlica, SaBoNETE aNTiSSÉPTico, PaPEl HiGiÊNico, PaPEl lENÇol, 
PaPEl ToalHa E dESiNfETaNTE HoSPiTalar).
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738135
errata da PUBLicaÇÃo: 737385, diÁrio oFiciaL Nº 34.784 de 
03/12/2021
oNde se LÊ: aquisição de bolsas coletoras descatáveis, sistema fechado, 
para coleta de secreções com dispositivo para drenagem em comodato,.
Leia-se: aquisição de Material de Higiene e limpeza (PrEParaÇÃo al-
coÓlica, SaBoNETE aNTiSSÉPTico, PaPEl HiGiÊNico, PaPEl lENÇol, 
PaPEl ToalHa E dESiNfETaNTE HoSPiTalar).
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738137
errata da PUBLicaÇÃo: 737387, diÁrio oFiciaL Nº 34.784 de 
03/12/2021
oNde se LÊ: aquisição de bolsas coletoras descatáveis, sistema fechado, 
para coleta de secreções com dispositivo para drenagem em comodato,.
Leia-se: aquisição de Material de Higiene e limpeza (PrEParaÇÃo al-
coÓlica, SaBoNETE aNTiSSÉPTico, PaPEl HiGiÊNico, PaPEl lENÇol, 
PaPEl ToalHa E dESiNfETaNTE HoSPiTalar).
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738133
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coNtrato
.

coNtrato: 243/2021/FscMP
objeto: aquisição de equipamentos médico - hospitalares (monitores).
Valor: r$ 1.890.000,00
data de assinatura: 02/12/2021
Vigência: 02/12/2021 a 02/12/2022
Pregão Eletrônico Nº 061/2021/fScMP - PaE Nº 2021/806453
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8289 e 
10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e Seus respectivos 
Superávits;
Elemento de despesa: 449052.
contratada: NiHoN KoHdEN BraSil iMPorTacao, EXPorTacao E co-
MErcio dE EQUiPaMENToS MEdicoS lTda, cNPJ/Mf n.º 14.365.637/0001-96
Endereço: rua diadema, nº 89, Térreo - 1º andar, Maua, São caetano do 
Sul/SP, cEP: 09.580-670, Telefone: (11) 3044-1700/98348-0130
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738275
coNtrato: 244/2021/FscMP
objeto: aquisição de equipamentos médico - hospitalares (aquecedores).
Valor: r$ 15.401,70
data de assinatura: 02/12/2021
Vigência: 02/12/2021 a 02/12/2022
Pregão Eletrônico Nº 061/2021/fScMP - PaE Nº 2021/806453
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8289 e 
10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e Seus respectivos 
Superávits;
Elemento de despesa: 449052.
contratada: NoVa MÉdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda, cNPJ/Mf n.º 19.769.575/0001-00
Endereço: cJ. Satelite, Travessa WE-12, 1000, Galpão a, coqueiro, Belém-
Pa, cEP: 66.670-260, Telefone: (91)3347-8469/3085-2757
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738281

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 091/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 16/12/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto futura e eventual “aQUiSi-
ÇÃo dE MEdicaMENToS diVErSoS”, objetivando abastecer a fundação 
Santa casa de Misericórdia - fScMP, de acordo com as condições estabele-
cidas neste Edital e seus anexos
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 03 de dezembro de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 738015

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 76/2021
Às 07:58 horas do dia 02 de dezembro de 2021, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
964773/2020, Pregão nº 076/2021, conforme a seguir:
Empresa vencedora: Tc coMErcio dE SErVicoS E TEcNoloGia EirEli
cNPJ: 07.679.989/0001-50
item: 01
Valor Total: r$ 37.800,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 738236

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 186/2021
Pae Nº 2021/1070812
data: 03/12/2021
Valor: r$35.115,00
objeto: aquisição - MaTErial dE coNSUMo - Saco PláSTico PoliProB, 
Bd, TraNSParENTE, 50KG, 10KG E 20KG
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
e Parecer Nº 379/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 03/12/2021

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: iNVicTa clEaN HoSPiTalar EirEli; cNPJ/Mf: 
18.504.036/0001-78
ENdErEÇo: Tv. castelo Branco nº2361,casa B, Guamá, Belém/Pa, 
cEP:66.063-420
TElEfoNE: (91) 8180-6204/ (91) 3229-2746
coNTraTada: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa; cNPJ/Mf: 
35.088.443/0001-60
ENdErEÇo: Tv. Mauriti, nº178, Sala 02, cEP: 66.083-000, Bairro: TElE-
Grafo SEM fio, cidade: Belém/Pa, TElEfoNE: (91) 3349-6585
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738061
disPeNsa: 185/2021
Pae Nº 2021/1368167
data: 03/12/2021
Valor: r$79.500,00
objeto: aquisição - MEdicaMENTo fracaSSado EM liciTaÇÃo, Tacro-
liMUS 1MG e 5MG
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
e Parecer Nº 382/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 03/12/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879
fontes de recursos:0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008239, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de 
despesa:339030
coNTraTada: Elfa MEdicaMENToS S.a; cNPJ/Mf: 09.053.134/0001-45
ENdErEÇo: Nurc interseçção, rod. df001 c/rod. 475, Galpão 02, Módulo 
05 e 06 nº02, cond. Sys Gama B.Park, Bairro Ponte alta Norte, Brasília-
df, cEP: 72.427-010
TElEfoNE: (83) 2106-2433/ (83) 2106-2559
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738056
disPeNsa: 187/2021
Pae Nº 2021/1137651
data: 03/12/2021
Valor: r$ 1.549,00
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTErial dE coNSUMo - SoNdaS
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, 
e Parecer Nº 377/2021/Prof/fScMP 
Data de Ratificação: 03/12/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits.
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: alfaMEd coMErcial lTda; cNPJ/Mf: 02.275.673/0001-80
ENdErEÇo: av. Marques de Herval nº2106 ,Pedreira , Belém/Pa, 
cEP:66.087-320
TElEfoNE: (91) 32772-744
coNTraTada: Er. TriNdadE - EPP; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: avenida da república nº 1525, centro, Santa isabel do Pará/
Pa, cEP: 68.790-000, TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738113

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 187/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE MaTErial dE coNSUMo - SoNdaS
coNTraTada: alfaMEd coMErcial lTda / Er. TriNdadE - EPP
data: 03/12/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738115
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 185/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição - MEdicaMENTo fracaSSado EM liciTaÇÃo, Tacro-
liMUS 1MG e 5MG
coNTraTada: Elfa MEdicaMENToS S.a
data: 03/12/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738058
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 186/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição - MaTErial dE coNSUMo - Saco PláSTico PoliProB, 
Bd, TraNSParENTE, 50KG, 10KG E 20KG
coNTraTada: iNVicTa clEaN HoSPiTalar EirEli / BrENo rafaEl daS 
cHaGaS BarBoSa
data: 03/12/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 738062



diário oficial Nº 34.786  29Segunda-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor.
ato: diSTraTo
Término de vínculo: 01/12/2021
Tipo: diSTraTo a PEdido dE SErVidor
Servidor Temporário: KiViaNE dE carValHo BaTiSTa
Órgão/cargo: MEdico/ fPEHcGV
ordenador: iVETE GadElHa VaZ
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 737932

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 608, de 30 de NoVeMBro de 2021
 a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
 designar a Servidora rosileide de Souza Torres -Matrícula Nº 54189311/2, 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 399/2021 – INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
aliMENTÍcioS EirEli
oBJETo: aquisição dos produtos (frios e laticínios) para atender as neces-
sidades por 12 (doze) meses no preparo do desjejum, lanches e ceia da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) 
e centro de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
• CONTRATO Nº 400/2021 - E A ALCANTARA & CIA LTDA – ME
oBJETo: aquisição dos produtos (hortifruti) para atender as necessidades 
por 12 (doze) meses no preparo do desjejum, lanches e ceia da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e centro de 
Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
 ViGÊNcia: início em 30/11/2021 e término em 29/11/2022.
ProcESSo Nº 773337/2021
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 105/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 737827
 Portaria N° 579, de 23 de NoVeMBro de 2021

a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora rosileide de Souza Torres – Matrícula Nº 54189311-
2, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 387/2021 – SÔNIA GORETTE VELOSO VIEIRA 39725979249
oBJETo: aquisição de 3.750 (três mil, setecentos e cinquenta) pacotes de 
gelo em cubos com aproximadamente 2,5 kg cada, para atender as ne-
cessidades do serviço de nutrição e dietética – SNd, da fundação Pública 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna por um período de 12 meses.
 ViGÊNcia: início em 23/11/2021 e término em 22/11/2022.
ProcESSo Nº 2021/752005.
ModalidadE: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº 67/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE da fPEHcGV

Protocolo: 738231

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 400/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição os Produtos (hortifruti) para atender as necessidades 
por 12 (doze) meses no preparo de desjejum, lanches e ceia da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e centro de 
Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
Valor: r$ 103.196,00 (cENTo E TrÊS Mil, cENTo E NoVENTa E SEiS 
rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 105/2021
data assinatura: 30/11/2021
Vigência: início em 30/11/2021 e término em 29/11/2022.
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 3390030
fonte de recurso: 0269, 0261, 0103

contratado: E a alcaNTara & cia lTda - ME
Endereço:  coNJUNTo GUaJará i TÉrrEo TraV WE 73 a Nº 1992 – loJa 
B - coQUEiro
aNaNiNdEUa - Pará
cEP: 67.143-490
Telefone: (91) 3263-5281
E-mail: eaalcantara@outlook.com
ordenadora responsável: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 737822
coNtrato Nº 387/2021

objeto: aquisição de 3.750 (três mil, setecentos e cinquenta) pacotes de 
gelo em cubos com aproximadamente 2,5 kg cada, para atender as ne-
cessidades do serviço de nutrição e dietética – SNd, da fundação Pública 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna por um período de 12 meses.
Valor: r$ 14.850,00 ( QUaTorZE Mil, oiTocENToS E ciNQUENTa rEaiS)
data de assinatura: 23/11/2021
Vigência: início em 23/11/2021 e término em 22/11/2022.
Modalidade: cotação Eletrônica nº 67/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261, 0269, 0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: SÔNia GorETTE VEloSo ViEira 39725979249
Endereço: rUa Joao BalBi Nº 1437 – alaMEda SoarES Nº 03 – SÃo 
BraS
BElEM – Pa – cEP: 66.060-550
Telefone: (91) 3349-5052 – 98209-0553
E-mail: afvbrindes67@gmail.com
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 738227

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa Nº 156/2021
Valor r$ 2.000,00 (doiS Mil rEaiS)
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente 
do Sus.
Data de Ratificação: 26/11/2021
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: 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superavts.
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: ESc rEGo coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES-EirEli
Endereço: TV. BENJaMiM coNSTaNT N°1793, Sala 11,21,22 E 23-NaZarÉ
BElÉM – Pará – cEP: 66.035-060
Telefone: (91) 3038-6828
E-mail: eliasrego@hotmail.com / prolife@prolifepa.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 738033
disPeNsa: 168/2021

Valor anual Estimado: r$ 152.064,00 (cento e cinquenta e dois mil reais, 
sessenta e quatro reais)
objeto: o presente Termo de referência tem por objeto a contratação do 
serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará de atos oficiais 
e demais matérias de interesse da fundação Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – fHcGV.
Data de Ratificação: 23/11/2021
fundamento legal: art. 24, inciso XVi, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.131.1508.8233
Natureza da despesa: 339139
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
Nome: iMPrENSa oficial do ESTado
Endereço: TraVESSa do cHaco 2271 – Bairro do Marco
BElÉM – Pará- cEP: 66.090-120
E-Mail: contratos@ioe.pa.gov.br – gabinete@ioe.pa.gov.br
Telefone: 4009-7800
ordenadora: Margareth Maria Braun Guimarães imbiriba

Protocolo: 738215
disPeNsa: 167/2021

Valor: r$ 9.800,00 (NoVE Mil E oiTocENToS rEaiS)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 25/11/2021
fundamento legal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149 e ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superavts.
origem do recurso: Estadual
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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: cotação@hybridahospialar.com.br
ordenadora: Margareth Maria Braun Guimarães imbiriba

Protocolo: 738187

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 44/2021
Valor: r$ 130.700,00 (cENTo E TriNTa Mil E SETEcENToS rEaiS)
objeto: aquisição de acessórios utilizados nos monitores multiparamétri-
cos da marca: MiNdraY, para atender a demanda de exames nos pacien-
tes desta fHcGV.
Data de Ratificação: 25/11/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261, 0269, 0103, e suas respectivas subfontes e su-
peravits
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: MacEdo HoSPiTalar coMÉrcio, rEPrESENTaÇÃo, iMPorTaÇÃo 
E EXPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES lTda.
Endereço: TV. aNGUSTUra, Nº 3145, TÉrrEo, Marco
BElÉM-Pa
cEP: 66093-040
e-mail: macedo@macedohospitalar.com.br
Telefone: (91) 3276-6889/ 3277-5366/ 3276-2374
ordenadora: Margareth Maria Braun Guimarães imbiriba

Protocolo: 738025

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito ratiFicaÇÃo de disPeNsa 156/2021
Tornar sem efeito a publicação Nº 728621
doE nº 34.766 de 16/11/2021
EMPrESa: ViTTalMEd ProdUToS HoSPiTalarES lTda
ordenadora: Margareth Maria Braun Guimarães imbiriba

Protocolo: 738028

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 538/2021 de 03 de deZeMBro de 2021
 a diretoria do Hospital regional de conceição do araguaia em exercício, 
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria de 
nº 1.410 ccG/2021.
E em cumprimento às exigências da Política Nacional de Educação Perma-
nente em Saúde do Ministério da Saúde;
E objetivando o adequado planejamento e implementação do Programa 
Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente.
rESolVE:
i – designar os servidores abaixo relacionados para comporem o NÚclEo 
dE EdUcaÇÃo PErMaNENTE (NEP) do Hospital regional de conceição do 
araguaia:
• Pâmella Fernanda da Silva Duarte, Enfermeira, COREN 574.999 – Coor-
denadora.
• Rafael Alves Valadão Oliveira, Enfermeiro, COREN/PA 547.066– Facili-
tador.
• Elaine Cristina Noleto Mendonça, Enfermeira, COREN 77.938 – Facilita-
dor;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia, EM 03 dE dEZEM-
Bro dE 2021
João Wanderley da Silva oliveira
diretor do Hrca
Port. Nº 1.410/2021-ccG/2021

Protocolo: 738279

secretaria de estado
de traNsPortes

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 032/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da concorrência 
Pública nº 032/2021 – SETraN.
1ª Classificada: TÉCNICA ENGENHARIA LTDA.
Valor: r$ 3.811.274,22 (Três milhões, oitocentos e onze mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Per-
manente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 03 de dezembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 035/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da Tomada de 
Preço nº 035/2021 – SETraN.
1ª Classificada: CONSTRUTORA CONCÓRDIA R A S EIRELI - EPP.
Valor: r$ 684.038,22 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, trinta e oito reais 
e vinte e dois centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão 
Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 
1º andar – Souza – Belém/Pa. 
Belém, 03 de dezembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preço.
Número: n.º 034/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da Tomada de 
Preço nº 034/2021 – SETraN.
1ª Classificada: COPEM CONSTRUTORA PARAENSE DE ESTRUTURAS ME-
TálicaS S/a.
Valor: r$ 635.989,56 (Seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta 
e nove reais e cinquenta e seis centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas fi-
nanceiras encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão 
Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 
1º andar – Souza – Belém/Pa. 
Belém, 03 de dezembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 037/2021.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 10/12/2021, 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 ransparência 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 pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da 
SETraN.
data de abertura: 11/01/2022.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 03 de dezembro de 2021.

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

Modalidade: concorrência
Número: n.º 035/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas 
aMETa ENGENHaria lTda, B. a MEio aMBiENTE lTda., coNSTrUaMEc 
– coNSTrUo aGricUlTra MEcaNiZada S.a., ENGEforT coNSTrUTora 
E EMPrEENdiMENToS lTda e TErraPlENa lTda foram consideradas Ha-
BiliTadaS e as empresas ENGETErra coNSTrUÇÕES E TErraPlENaGEM 
lTda e JUliaN SarTorETTo EirEli foram consideradas iNaBiliTadaS. a 
partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
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para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da documen-
tação de Habilitação, encontra-se à disposição dos interessados na sala da 
comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, 
nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Não havendo recurso, as empresas habilitadas ficam desde já convocadas 
para a data de 16/12/2021, às 10h00min, para abertura e julgamento das 
propostas de preços relativos à concorrência n°035/2021.
Belém, 03 de dezembro de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 738326

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

errata
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo  e terMo de adJUdicaÇÃo do Pre-
GÃo eLetrÔNico sedaP/Pa srP Nº014/2021, publicado no d.o.E,  
34.772 de 22/11/2021.
oNde se LÊ :

169 213505-1
filTro diSco 1.1/2”, coM 

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

UNd 60 r$90,00 r$ 5.400,00

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

181 014519-0
calcário doloMÍTico coM 

No MÍNiMo dE 80% dE PrNT, 
EM Saca dE 25KG

KG 1.250.000 r$ 1,13 r$ 
1.412.500,00

Leia-se:

169 213505-1 filTro diSco 1’’, TiPo Y, VZ 
5.000l/H UNd 60 r$ 

90,00 r$  5.400,00

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

0.63 r$  1.260,00

181 014519-0
calcário doloMÍTico coM No 

MÍNiMo dE 80% dE PrNT, EM Saca 
dE 50KG

KG 1.250.000 r$ 
1,13

r$ 
1.412.500,00

Belém/Pa, 03 de dezembro de 2021.
roBErTa TorGa
PrEGoEira/ SEdaP

Protocolo: 737935
Portaria de diÁrias  566/2021

BENEficiário: Pedro Nolasco rodrigues de leão
oNde se LÊ: PErÍodo: 27/09 a 02/10/2021 Leia-se: PErÍodo: PErÍ-
odo: 28/09 a 02/10/2021

Protocolo: 737942
Na Portaria Nº 407 de 01.12.21, PUBLicada No doe 

Nº 34.784 de 03.12.2021.
SErVidora: MarTHa NilVia GoMES PiNa, MaTricUla: 23868/1
oNde se LÊ: ProcESSo Nº 2021/1367330 E corrESPoNdENTES ao 2º 
PErÍodo do TriÊNio 2003/2006
Leia-se: ProcESSo Nº 2021/1377864 E corrESPoNdENTES ao 1º PE-
rÍodo do TriÊNio 2006/2009

Protocolo: 738129

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 235/2018 – sedaP.
data de assinatura: 03/12/2021
objeto: inclusão de dotação orçamentária: incluir as fontes de recursos: 
8715; 8705; 8710. incluir as funcionais Programáticas: 20.608.1491.8715; 
20.608.1491.8705; 20.608.1491.8710.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 738064

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 047/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
 PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: ocorrer com despesas em caráter de urgência para serviço de 
borracharia para troca de pneus em trator da Uagro de capitão Poço .
BENEficiário: Grayce Maria da Silva costa
carGo/ fUNÇÃo: coordenador(a) regional
MaTrÍcUla: 8061984
Valor: r$ 500,00 (Quinhentos reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-36
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 737871

diÁria
.

Portaria Nº 844/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual 
n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hosn
carGo: Motorista
MaTrÍcUla: 5893618
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: castanhal/Pa
oBJETiVo: conduzir a servidora que irá fazer Visita técnica ao Viveiro de 
Saf’s para planejamento agrícola e incentivo a Safs modelo no município
PErÍodo: 10/12/2021
Nº dE diáriaS: ½ ( meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 806/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual 
n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário(a): Mateus rodrigues da costa
carGo/fUNÇÃo: assessor de comunicação
MaTricUla: 5743354
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: igarapé-Miri cametá Mocajuba Baião Moju/Pa
oBJETiVo: fazer vídeos e fotos sobre as ações de abertura de projeto de 
assistência Técnica do Senar na cadeia produtiva do cacau. Projeto ateg 
Mais cacau – Sedap
PErÍodo: 07 a 10/12/ 2021
Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 812/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019
BENEficiário(a): Ítalo Marlone Gomes Sampaio
carGo/fUNÇÃo: Técnico em Gestão agropecuária
MaTricUla: 5961457-1
oriGEM: São félix do Xingu/Pa
dESTiNo: Tucumã, água azul do Norte e ourilândia/Pa
oBJETiVo: organização e apoio na distribuição de mudas semente-maniva 
para produtores aderidos ao TS e para formação de bancos clonais nos 
referidos munícipios .
PErÍodo: 04 a 10/12/2021
Nº dE diáriaS: 6½ (seis e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 737902
Portaria Nº 842/2021

fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019
BENEficiário: lucas Vieira Torres
 carGo: Secretário adjunto
MaTricUla: 5917995/2
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: rdenção e Xinguara/Pa
oBJETiVo: reunir com Produtores rurais. assinatura de convênios, entre-
ga de equipamentos.Participar de eventos/feira agropecuária(representar 
a SEdaP).
PErÍodo: 09 a 12/12/2021
Nº dE diáriaS: 3½ (três e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 843/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019
BENEficiário: Jesus Nazareno Pinto de almeida
carGo: Motorista
 MaTrÍcUla:13277/1
 oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: rdenção e Xinguara/Pa
oBJETiVo: conduzir o Secretário adjunto que irá reunir com Produtores 
rurais. assinatura de convênios, entrega de equipamentos.Participar de 
eventos/feira agropecuária(representar a SEdaP).
PErÍodo: 09 a 13/12/2021
Nº dE diáriaS: 4½ (quatro e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 737894
Portaria de diÁria Nº 846/2021

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: flávio das Neves Silva
carGo: Técnico agrícola
MaTrÍcUla: 24660
 oriGEM: castanhal/Pa
dESTiNo: Quatipuru/Pa
OBJETIVO: Acompanhar e dar apoio ao servidor que irá fiscalizar a execu-
ção do convênio n°010-2021- celebrado entre SEdaP/Prefeitura Municipal 
de Quatipuru.
PErÍodo: 09 a 10/12/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
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Portaria de diÁria Nº 847/2021
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 José Gonçalves
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 23272-1
 oriGEM: castanhal/Pa
dESTiNo: Quatipuru/Pa
oBJETiVo: fiscalizar e acompanhar a execução do convênio n°010-
2021-celebrado entre SEdaP/Prefeitura Municipal de Quatipuru
PErÍodo: 09 a 10/12/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 738276

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 168/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE PorTo dE MoZ
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UMa) laNcHa coM MoTor, caPacidadE dE 
loTaÇÃo 12 PESSoaS, MoTor coM PoTÊNcia dE 49HP, 4 TEMPo, coM-
BUSTiVEl diESEl, SiSTEMa dE ParTida ElÉTrica, BaNcoS laTEraiS 
acolcHoado coM ENcoSTo Para 10 PaSSaGEiroS E 02 PolTroNaS 
Para PiloTo E acoMPaNHaNTE.
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
ViGÊNcia: 03/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 738031
terMo de cessÃo de Uso Nº 165/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE MaGalHÃES BaraTa
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) caMiNHÃo colETor acoPlado ao coM-
PacTador dE liXo.
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
ViGÊNcia: 03/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 738035
terMo de cessÃo de Uso Nº 163/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE oEiraS do Pará
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) caMiNHÃo colETor acoPlado ao coM-
PacTador dE liXo.
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
ViGÊNcia: 03/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 738037
terMo de cessÃo de Uso Nº 170/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SÃo caETaNo dE odiVElaS
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) caMiNHÃo colETor acoPlado ao coM-
PacTador dE liXo.
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
ViGÊNcia: 03/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 738024
terMo de cessÃo de Uso Nº 176/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE UrUará
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor PlaTaforMado, dE rodaS, coM 
PlaiNa, 3 cil, 75cV, 4X4, diESEl..
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
ViGÊNcia: 03/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 738009
terMo de cessÃo de Uso Nº 164/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE NoVo ProGrESSo
oBJETo dE cESSÃo: 02 (doiS) TraTorES aGrÍcolaS PlaTaforMado, 
dE rodaS, coM PlaiNa, 3 cil, 75 cV, 4X4, diESEl.
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
ViGÊNcia: 03/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 738139
terMo de cessÃo de Uso Nº 177/2021

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SaNTa Maria do Pará

oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE ro-
daS, 3 cil, 75 cV, 4X4, diESEl, 8 VElocidadES.
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
ViGÊNcia: 03/12/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: GioVaNNi corrEa QUEiroZ.

Protocolo: 738145

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 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

2021/1108964 SilEdE BoTElHo 
da SilVa

SiTio acoN-
cHEGo doS 
NETiNHoS

1ha97a44ca ST. BárBara 
do Pará 1922/2021

2021/1108055 riTa alVES alMEida 
do carMo SiTio BEroKaN 9ha10a45ca ST. BárBara 

do Pará 1923/2021

2021/1129985
PEdro WalTEr 

GUErrEiro do 
NaSciMENTo

SÍTio alMEida 9ha96a38ca ST. BárBara 
do Pará 1924/2021

2021/1108656 GEoVaNa dE liMa 
alEiXo

SiTio aSa 
BraNca 1ha02a70ca ST. BárBara 

do Pará 1925/2021

2021/1105136 iraci GoNÇalVES SiTio dEUS 
ProVEra 3ha93a59ca ST. BárBara 

do Pará 1926/2021

2021/1108387 adiNaEl MiraNda 
BarradaS SiTio SalMo 91 10ha25a-

53ca
ST. BárBara 
do Pará 1927/2021

2015/549926 aGoSTiNHo dUTra 
cardoSo

SiTio MoNTE 
daS oliVEiraS 7ha40a43ca ST. BárBara 

do Pará 1928/2021

2021/1105696
carloS aUGUSTo 
foNSEca rodri-

GUES
SiTio caNaa 8ha46a57ca ST. BárBara 

do Pará 1929/2021

2021/1140908 cilENE SaNToS 
MiraNda

SiTio BoM 
JESUS 4ha33a81ca ST. BárBara 

do Pará 1930/2021

2015/549861 fraNciSco MENdES 
MacHado SiTio MENdES 15ha17a-

75ca
ST. BárBara 
do Pará 1931/2021

2021/1140998 fraNciSco HElio 
dE liMa

SiTio Morada 
NoVa 3ha83a92ca ST. BárBara 

do Pará 1932/2021

2021/1105424 EdiNa corrEa da 
SilVa

SiTio NoVo 
HoriZoNTE 9ha68a58ca ST. BárBara 

do Pará 1933/2021

2015/549835 fErdiNaNdo doS 
SaNToS PiNTo SiTio SHaloN 9ha41a23ca ST. BárBara 

do Pará 1934/2021

2021/1129632 SErGio GoMES do 
liVraMENTo

SiTio do liVra-
MENTo 8ha04a05ca ST. BárBara 

do Pará 1935/2021

2021/1108825 Zila SoBriNHo dE 
QUEiroZ

SiTio PrESENTE 
dE dEUS

10ha40a-
99ca

ST. BárBara 
do Pará 1936/2021

2015/549731 lUciaNE dE 
oliVEira SiTio aMaral 9ha61a95ca ST. BárBara 

do Pará 1937/2021

2013/530756 laUcidElia Maria 
PalHETa rocHa SiTio aGaPÊ 9ha17a98ca ST. BárBara 

do Pará 1938/2021

2021/1105201 Maria JoSE dE 
SalES SoUSa SiTio SalES 9ha60a99ca ST. BárBara 

do Pará 1939/2021

2021/1129726
Maria da coN-

cEiÇÃo GoNÇalVES 
corrEa BarradaS

SiTio ESPE-
raNÇa 9ha81a45ca ST. BárBara 

do Pará 1940/2021

2021/1108557 adEMilSoN MiraN-
da BarradaS

SiTio dEUS 
ProVErá

10ha05a-
07ca

ST. BárBara 
do Pará 1941/2021

2015/549864 aNToNio SaMPaio 
dE aQUiNo

SiTio faMilia 
aQUiNo 9ha38a10ca ST. BárBara 

do Pará 1942/2021

2021/1108423 Maria roMaNa 
MENdES dE liMa

SiTio SEMENTE 
dE fE 9ha72a19ca ST. BárBara 

do Pará 1943/2021

2015/549892 roSa da SilVa 
Maia SiTio Maia 9ha74a91ca ST. BárBara 

do Pará 1944/2021

2021/1105287 ESMErida TriNda-
dE da coNcEiÇÃo

SiTio da VoVÓ 
ESMErida 7ha92a62ca ST. BárBara 

do Pará 1945/2021

2017/335517 fraNciSca dE 
SoUSa GoMES

SiTio doS 
SoNHoS 9ha94a82ca ST. BárBara 

do Pará 1946/2021
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2016/4316
Maria do ESPiriTo 
SaNTo doS rEiS 

PaiXÃo

SiTio da faMi-
lia PaiXÃo 9ha30a50ca ST. BárBara 

do Pará 1947/2021

2021/1105067 adriaNo GoNÇal-
VES corrEa SiTio ProVErá 3ha91a73ca ST. BárBara 

do Pará 1948/2021

Belém (Pa), 03/12/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 738040

diÁria
.

Portaria Nº01910 de 29 /11/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: São João da Ponta, São francisco do Pará, castanhal
Santo antonio do Tauá, Primavera e Nova Timboteua.
Periodo:  01 a 10.12.2021(9,5)diárias
Servidor
-3166-210/1-antonio Maria da costa Vila Nova-Engenheiro
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Portaria Nº01913 de 29 /11/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios: Tailândia.
Periodo:  06 a 10.12.2021(4,5)diárias
Servidor
-5930-303/2-Emerson Vinicius Silva do Nascimento-Técnico/dEaf
-5719-3374/1fábio conceição Neves Gomes-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
.

Protocolo: 738211

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 7535/2021 – adePara, 
de 26 de NoVeMBro de 2021.

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81, da lei nº. 5.810 de 24 de janei-
ro de 1994 e ainda os laudos/atestados médicos, acompanhados de suas 
respectivas perícias médicas;
rESolVE:
coNcEdEr as licENÇaS Para TraTaMENTo dE SaÚdE, aos servidores 
relacionados abaixo:

laudo Matrícula Nome dias Período de gozo
80317 57213172/2 GEraldo MiraNda MorEira 90 03/08/2021 a 31/10/2021
80426 64033117/1 JoYcilENE TEXEira do NaSciMENTo 30 08/09/2021 a 07/10/2021
  82951 57190342/1 lETTiErE MENdES PErEira liMa 5 08/10/2021 a 12/10/2021
  82840 57188410/1 Maria coNcEiÇÃo SaNToS SEaBra 120 09/11/2021 a 08/02/2022

574 55585963/1 MicHElE BraGa fErrEira do roSário 15 12/11/2021 a 26/11/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MEliSSa BEZErra MarTiNS SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 737934

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 7847 de 01 de deZeMBro de 2021

o dirETor GEral em exercício da agência de defesa agropecuária do Es-
tado do Pará – adEPará, JEffErSoN PiNTo dE oliVEira, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria 7032 de 29 de ou-
tubro de 2021, publicado no doE nº 34.755 de 03 de novembro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor PaUlo JorGE ValENTE alMEida, matrícula 
n°54197827/1, para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 04/2021 fir-
mado entre a adEPará e adEMir coElHo BraGa, cPf nº 108.713.062-
04, que tem por objeto locação de imóvel no município de MocaJUBa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira
diretor Geral

Protocolo: 737817

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7895/2021: BENEfici-
ário: MarGarETH SoarES dE araUJo; Matrícula: 51855856;função: 
20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;ob-
jetivo: suprir eventuais demandas desta Gerencia que por seu carater 
eventual nao possam ser submetidas ao processamento natural da compra 
pública.Elemento de despesa / Valor: 339030/39/ r$ 2.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 10Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 737830
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7896/2021: BENEficiá-
rio: GaBriEla rEiS da SilVa daNiN; Matrícula: 5906164;função:20a-
gricultura;Programa:1297;Projeto/atividade:8338;fonte:0261;objetivo: 
Suprir eventuais demandas desta Gerencia que por seu carater eventual 
nao possam ser submetidas ao processamento natural da compra pública; 
Elemento de despesa / Valor: 339039 /r$ 3.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 10Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 737833
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7891/2021: BENEfici-
ário: aMaliN arEro MElo TaVarES;Matrícula: 5951755;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais de 
consumo, para atender as necessidades da Ulsa Pacajá.Elemento de des-
pesa/ Valor: 339030/ r$500,00;Prazo de aplicação (em dia): 10Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 737786
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7894/2021: BENEficiá-
rio: aNa Maria aVElar fraZao; Matrícula: 54192696;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de Pes-
soa Juridica, Pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, 
para suprir as necessidades da diretoria administrativa financeira.Elemen-
to de despesa / Valor: 339030/36/47/39 / r$3.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 10Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 737809

.

.

diÁria
.

Portaria: 7892/2021 objetivo: Ministrar palestra no curso inspeção de 
Produtos de origem Vegetal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElo HoriZoNTE/MG destino: BraGaNÇa/Pa Ser-
vidor: 1181640-2/lUcaS SilVa fErrEira GUiMarÃES (GErENTE) / 4,5 
diáriaS / 30/11/2021 a 04/12/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 737789
Portaria:7893/2021 objetivo: acompanhar auditoria do MaPa em ativi-
dades da área Vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.ori-
gem: SaNTarÉM/Pa destino: alENQUEr, BElTErra, MoNTE alEGrE, Mo-
JUi doS caMPoS/Pa.Servidor: 51855641/PaUlo ricardo PaiVa alVES 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 13/12/2021 a 17/12/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 737791
Portaria: 7898/2021 objetivo: dar apoio no escritório da Vila São José, 
município de Xinguara. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: florESTa do araGUaia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 
5943099 / GUilHErME GoMES doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 13/12/2021 a 17/12/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 737876
Portaria: 7899/2021 objetivo: dar apoio em vistoria Técnica para coleta 
de amostras em estabelecimentos processadores de derivados da Man-
dioca.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: cHaVES/
Pa destino: caSTaNHal, SaNTa iZaBEl do Pará, SaNTo aNTÔNio do 
TaUá/Pa Servidor: 5934204/oliVar aNToNio ValENTE riBEiro (aGEN-
TE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 06/12/2021 a 10/12/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 737937

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 7900/ 2021 – adePara, 
de 03 de deZeMBro de 2021.

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 85, da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo e atestado médicos, acompanhado de sua respec-
tiva perícia médica;
rESolVE:
coNcEdEr a licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMÍlia, 
à servidora relacionada abaixo:
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laudo Matrícula Nome dias Período de gozo

81370
 

54196743/1 aNdrEa fErrEira NoBrE 139 15/06/2021 a 31/10/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 737970

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0831/2021 – 03.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
i - c o N c E d E r, à auxiliar de administração aNGEla Maria dacoSTa– 
Matrícula nº 3176444/1, Suspensão do contrato de Trabalho, pelo período 
de 01(um) ano, a contar de 04.12.2021 até 03.12.2022, de acordo com o 
artigo 44 e 45 do capítulo V do regimento interno de Pessoal/riP.
ii - Esta decisão é de caráter revogável.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº 0832/2021 – 03.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
T r a N S f E r i r, a pedido, a contar de 03/12/2021, a Técnica de recur-
sos Humanos, Psicóloga roSÂNGEla Maria dE liMa BarroS- Matrícula 
nº 3177602/1, do Escritório central/Núcleo de desenvolvimento de re-
cursos Humanos/codES, para exercer suas funções no Escritório regional 
das ilhas.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº 0833/2021 – 03.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E M a N E J a r, a contar de 06/12/2021, o Extensionista rural l –ricar-
do BaraTa PErEira- Matrícula nº55585954/1, do Escritório regional das 
ilhas, para exercer suas funções no Escritório local de ananindeua/ilhas.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 738100
Portaria Nº 0829/2021 – 02.12.2021

o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensionista 
rural i – aNToNio aNdrEY SilVa MaToS - Matrícula nº 51855508/3, a 
contar de 03.12.2021:
i - r E V o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0341/2019, que o designou 
para exercer a Função Gratificada de Responsável pelo Núcleo de Tecnolo-
gia e apoio/coTEc.
ii –r E M a N E J a r, do Núcleo de Tecnologia e apoio, para exercer suas 
funções na coordenadoria Técnica/coTEc.
III – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Coordenador da 
coordenadoria Técnica/coTEc.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº 0830/2021 – 02.12.2021
o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensionista 
rural i – KlEBEr fariaS PEroTES - Matrícula nº 5533970/2, a contar de 
03.12.2021:
i –r E M a N E J a r, do Núcleo de Supervisão Estadual l/coPEr, para 
exercer suas funções no Núcleo de Tecnologia e apoio/coTEc.
II – D E S I G N A R, para exercer a Função Gratificada de Responsável pelo 
Núcleo de Tecnologia e apoio/coTEc.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 738126

.

.

errata
.

errata ao 1º terMo aditiVo ao coNtrato de LocaÇÃo Nº 
062/2020 - Diário Oficial nº 34.784 de 03/12/2021/Protocolo: 737472
oNde LÊ: oBJETo (...) pelo período de 12 meses à contar de 01 de janeiro 
de 2022 à 31 de dezembro de 2022
Leia-se: oBJETo(...) pelo período de 13 meses à contar de 01 de dezem-
bro de 2021 à 31 de dezembro de 2022
oNde LÊ: ViGÊNcia: 01 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2022
Leia-se: ViGÊNcia: 01 de dezembro de 2021 à 31 de dezembro de 2022
ordENador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 737818

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato de LocaÇÃo Nº 010/2019
data da assinatura: 02/12/2021
Vigência: 01 de Janeiro 2022 á 31 de dezembro 2022
Justificativa: a prorrogação do prazo do Contrato de Locação № 010/2019, 
pelo período de 12 (doze) meses a contar de 01 de Janeiro 2022 á 31 de 
dezembro 2022, referente ao imóvel do Escritório local da EMaTEr-Pará, 
situado à av. Bernardo Sayão, s/nº Bairro: centro, cEP: 68.658-000, Mu-
nicípio de aurora do Pará.
orçamento: ProGraMa: 1491 – aGricUlTUra, PEcUária, PESca E 
aQUicUlTUra
P.i./aÇÃo: 2070008711-c – PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr
foNTE: 0101 – TESoUro do ESTado
ElEM.dESP: 339036 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – PESSoa fÍ-
Sica
locador: JoSÉ NUNES MarQUES
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 737781

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 038/2021.BENEficiário: 
fraNciSco lUcio doS SaNToS/ MaTrÍcUla: 57224316/1/fUNÇÃo:EX-
TENSioNiSTa rUral i/MUNicÍPio:SaNTa Maria daS BarrEiraS/ oBJE-
TiVo:cUSTEar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNfor-
ME ProaTEr 2021/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElE-
MENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 1.500,00/ToTal r$ 1.500,00/PraZo 
Para aPlicaÇÃo: aTÉ 31 dE dEZEMBro 2021/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ 
ordENador dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 737847
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 035/2021.BENEficiário: 
JoSÉ ErNaNi filHo/ MaTrÍcUla: 5035821/fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa 
rUral ii/MUNicÍPio:coNcEiÇÃo do araGUaia - l/ oBJETiVo:cUSTE-
ar dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 
2021/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdES-
PESa: 3390-30 = r$ 1.500,00/ToTal r$ 1.500,00/PraZo Para aPlica-
ÇÃo: aTÉ 31 dE dEZEMBro 2021/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENa-
dor dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 737840
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 036/2021.BENEficiário: 
aNdrESSa lorraNE SilVa aZEVEdo/ MaTrÍcUla: 5956724/fUNÇÃo: 
aSSiTENTE adMNiSTraTiVo /MUNicÍPio:coNcEiÇÃo do araGUaia 
-r/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS coM a MaNUTENÇÃo da GESTÃo 
do EScriTÓrio rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia/ ProG:1491/ 
ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-39 = r$ 
1.600,00 /ToTal r$ 1.600,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: aTÉ 31 dE dE-
ZEMBro 2021/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: 
lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 737842
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 037/2021.BENEficiário: 
aNdrESSa lorraNE SilVa aZEVEdo/ MaTrÍcUla: 5956724/fUNÇÃo: 
aSSiTENTE adMNiSTraTiVo /MUNicÍPio:coNcEiÇÃo do araGUaia 
-r/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS coM a MaNUTENÇÃo da GESTÃo 
do EScriTÓrio rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia/ ProG:1491/ 
ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0661/ ElEMENTo dEdESPESa: 3390-30 = r$ 
1.424,00 /ToTal r$ 1.424,00/PraZo Para aPlicaÇÃo: aTÉ 31 dE dE-
ZEMBro 2021/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: 
lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 737844
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 039/2021.BENEficiário: 
ariSTidES lUiZ dE PaiVa liMa/ MaTrÍcUla: 54196331/1/fUNÇÃo:EX-
TENSioNiSTa rUral ii/MUNicÍPio:XiNGUara/ oBJETiVo:cUSTEar 
dESPESaS rElaTiVaS aS aTiVidadES dE aTEr coNforME ProaTEr 
2021/ ProG:1491/ ProJ. aTiV.: 8711/foNTE: 0101/ ElEMENTo dEdES-
PESa: 3390-30 = r$ 1.500,00/ToTal r$ 1.500,00/PraZo Para aPlica-
ÇÃo: aTÉ 31 dE dEZEMBro 2021/ coMProVaÇÃo: 15 diaS/ ordENa-
dor dE dESPESaS: lEaNdro SaNToS SilVa

Protocolo: 737850
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 059/2021

BENEficiário (a): SoNia Maria SaNToS da cUNHa/ MaTrÍcUla: 
3174913, / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTaÇÃo / MUNicÍ-
Pio: caPaNEMa-r / oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUM-
PriMENTo dE METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 200,00 / 3390-39 = r$800,00/ Valor ToTal r$ 
1.000,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS 
/ ordENador dE dESPESaS: WaldEMiro dE oliVEira roSa JUNior.

Protocolo: 737864
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 027 / 2021
BENEficiário (a): adalBErTo BaNdEira PiNHEiro / MaTrÍcUla: 
3171302 / carGo oU fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE adMiNiSTraÇÃo / MU-
NicÍPio: aBaETETUBa - r / oBJETiVo: rEaliZar aÇÕES dE GESTÃo, 
coNforME ProGraMaÇÃo do ProaTEr 2021 do rEGioNal TocaNTiNS 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 (TESoUro ESTa-
dUal) / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39 = r$1.000,00 / Valor ToTal 
= r$1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: aTÉ o dia 10/12/2021 / coM-
ProVaÇÃo: aTÉ o dia 17/12/2021 / ordENador dE dESPESaS: PEdro 
PaUlo rodriGUES dE lEÃo

Protocolo: 738021

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2343/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1345457 e o teor do Me-
morando n° 160/2021 SaGrH-SEMaS;
rESolVE:
i – autorizar a viagem, do servidor raUl ProTáZio roMÃo, Matrícula 
n° 5930962/1, ocupante do cargo de Secretário adjunto de Gestão de 
recursos Hídricos e clima, com objetivo de acompanhar o Pesquisador 
da Universidade de New York (Salo coslovsky) em reunião com a Gestão 
Municipal de Tomé-Açu, (Conhecer os Sistemas Agroflorestais da Região e 
os Sistemas de Exportações no que tange a Bioeconomia), nos municípios 
de Tomé-açu/Pa e Paragominas/Pa, no período de 07/12 a 08/12/2021, 
sem ônus para SEMaS.
Belém, 02 de dezembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão administra-
tiva e financeira

Protocolo: 737281
Portaria 02347/2021-dGaF/GaB/seMas, de 02/12/2021

Nome: lUciaNa MoNTEiro MoNTEiro
Matrícula: 5955045/1
função: assistente administrativo
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 02/11/2021 a 09/11/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 738243
Portaria Nº 02351/2021-dGaF/GaB/seMas, de 03/12/2021

Nome: THaMirES MENdES coElHo fErrEira
Matrícula: 55587536/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 8 (oito) dias de afastamento decorrente de casamento
Período: 06/11/2021 a 13/11/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 738255

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 02350/2021-dGaF/GaB/seMas, de 03/12/2021
Nome: iVaN ModESTo MorEira JUNior
Matrícula: 57214826/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período Aquisitivo: 2ª parcela do triênio 2009/2012
Período de Gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 738250

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 2348/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, 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° 
2021/1286881- SEMaS/Pa
rESolVE:
i – dESiGNar, para atuar como fiscais do Contrato nº 123/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa NorTE TUriSMo lTda EPP , os 

servidores: anderson Valente de freitas, matrícula nº 5913364/3 como 
fiscal Titular e Milza Serrão de Oliveira, matrícula nº 57195188/4 como 
fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Contrato em 25 de no-
vembro 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, 03 de dezembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 737957

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 026/2021-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 618422/2021 e 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE 
MaUro dE liMa o dE alMEida, adJUdico e HoMoloGo o resultado do 
Pregão Eletrônico n.º 026/2021 - SEMaS, cujo objeto é contratação de 
pessoa jurídica na prestação de serviços para criação de projeto gráfico, 
tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: aNdrE rodriGUES SalES MoTa
cNPJ: 26.963.714/0001-99
Valor total: r$ 29.900,00
Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 737981

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2046/2021 - GaB/seMas 
09 de NoVeMBro de 2021.

objetivo: atender à solicitação do Ideflor-Bio de fiscalização referente ao 
período de defeso do pescado na Bacia do rio amazonas, na Unidade de 
conservação “área de Proteção ambiental PaytunaaPa Paytuna’.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, Monte alegre/Pa
Período: 16/11 a 26/11/2021 – 10 e ½ diárias.
Servidores:
- 5824591/ 2 - fraNciSca SolaNGE GoMES cHaVES - (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 5954925/ 1 - HUGo dElEoN doS SaNToS diaS - (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: JÉSSica BrilHaNTE MacHado / diretora de Gestão admi-
nistrativa e financeira, em exercício.
PorTaria Nº 1929/2021 de 26 de outubro de 2021, publicada no doE nº 
34.749, do dia 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 726361
Portaria Nº 2109/2021 - GaB/seMas 

17 de NoVeMBro de 2021
Objetivo: Realizar ação de fiscalização de segurança de Barragens, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, curionópolis/Pa, Parauapebas/Pa, canaã dos cara-
jás/Pa e ourilândia do Norte/Pa
Período: 15/11 a 04/12/2021 - 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 55587272/2 - alEXaNdEr loBo rocHa - (Técnico em Gestão de infra
-Estrutura)
- 57214834/1 - SaNdro foro TriNdadE - (assistente de infra-Estrutura)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 729474
Portaria Nº 2116/2021 - GaB/seMas 

17 de NoVeMBro de 2021
objetivo: realizar ação de fiscalização ambiental integrada com os órgãos 
que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 18/11 a 29/11/2021 - 11 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954931/1 - WoNdEll lUiZ SaNToS PErEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5925063/2 - TiaGo riBEiro rocHa - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 729548
Portaria Nº 2113/2021 - GaB/seMas 

17 de NoVeMBro de 2021
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento con-
forme decreto 551/2020.
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fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Medicilância, Placas, Uruará e rurópolis/Pa.
Período:05/11 a 28/11/2021-23 e ½ diárias.
Servidores:
- 5610311-1 - rUBENS cESar fErrEira dE MaTToS – (Bombeiro Militar)
- 57173422/1 - laÉcio dE BarroS ViEira - (Bombeiro Militar)
- 57217699/1 - daVid PoNTES fErrEira - (Bombeiro Militar)
- 57189114-1 - JoSÉ roBErTo alMEida doS SaNToS- (Bombeiro Militar)
- 5932446-1 - MadSoN carNEiro fErrEira - (Bombeiro Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 729586
Portaria Nº 2151/2021 - GaB/seMas 

18 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: acará/Pa, Tomé açu/Pa, Moju/Pa, concórdia do Pará/Pa e São 
félix do Xingú/Pa
Período: 05/11 a 28/11/2021 – 23 e ½ diárias
Servidores:
- 54187631-1 - NilSoN cÉSar corrÊa PadilHa - (Perito criminal)
- 5955565/1 - THiaGo doMiNGUES da coSTa coUTo - (auxiliar opera-
cional)
- 5943393/1 - PaUlo EdEN roSa da SilVa - (Motorista )
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 730627
Portaria Nº 2164/2021 - GaB/seMas 

19 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Realizar de ação de fiscalização ambiental em barragens de 
acumulação de água, Além de identificar atividades irregulares ou ilícitas 
durante o período de fiscalização, bem como, atender a solicitação do Mi-
nistério Público.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: itaituba/Pa, Tailândia/Pa, altamira/Pa, Marabá/Pa e Goianésia do 
Pará/Pa
Período: 19/11 a 30/11/2021 – 11 e ½ diárias
Servidores:
- 5587537/1 - carla TaTiaNi do carMo PErEira - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 6330953/2 - liliaN PaUla alMEida da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57218623/2 - lariSSa PriScila SilVa MaTSUra - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5927741/ 3 - JUVENal JUarEZ aNdradE da SilVa NETo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5927720/ 2 - criSTiaNE do Socorro raMoS - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
-5936223/ 2 - EdKEYSE diaS GoNcalVES – (assessora)
- 5620430/ 1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro - (Motorista)
- 57194272/ 1 - JoElcio SoSiNHo caScaES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 731056
Portaria Nº 2167/2021 - GaB/seMas 

19 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Medicilândia/Pa, Placas/Pa, Uruará/Pa e rurópolis/Pa
Período: 17/11 a 28/11/2021 – 11 e ½ diárias
Servidores:
- 54188037-1 - ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira - (Perito criminal)
- 5897977-3 - rafaEl NaSciMENTo dE oliVEira - (auxiliar operacional)
- 57190929-1 - JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 731175
Portaria Nº 2292/2021 - GaB/seMas 

30 de NoVeMBro de 2021.
Objetivo: Participar da 2ª Reunião Ordinária do Fórum Paraense de Mudan-
ças e adaptação climática.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Salvaterra/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 13/12 a 15/12/2021 - 02 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- Valéria de Jesus almeida carneiro - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 735588

Portaria Nº 2305/2021 - GaB/seMas 
30 de NoVeMBro de 2021.

Objetivo: Realizar vistoria técnica em área de manejo florestal para emis-
são de autorização de Exploração de resíduos florestais da UPa 4.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Goianésia/Pa
Período: 08/12 a 10/12/2021 – 02 e ½ diárias.
Servidor:
- 57234850/1 - roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE – (Técnico 
Em Gestão de Meio ambiente)
- 5954888/1 - PaUla fraNcYNETH NaSciMENTo SilVa dE MoraES - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 736068
Portaria Nº 2346/2021 - GaB/seMas 

02 de deZeMBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em área de Plano de Manejo Sustentável 
Poa único no município de citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: almeirim/Pa
Período: 07/12 a 11/12/2021 – 04 e ½ diária.
Servidores:
- 57215264/1 - SoliMara MorEira SoUZa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57224087/2 - EdSoN Márcio araÚJo da crUZ - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 737527
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 01/2021 - Processo Nº 2021/ 612435
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de empre-
sa contratação de empresa para prestação de serviços de locação de im-
pressoras Multifuncionais Monocromáticas e colorida (Novo de Primeiro Uso), 
com manutenção, suporte técnico e garantia de substituição do equipamento 
quando necessário para atender a instituição, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. o 
idEflor-Bio informa aos licitantes e interessados a rEVoGaÇÃo da presente 
licitação, por razões de conveniência e oportunidade. desta forma, nos termos 
do art. 109, I, alínea c, da Lei 8.666/93, ficam os interessados intimados para 
oferecerem o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
as manifestações poderão ser enviadas para o endereço eletrônico rosiane.
terra@ideflorbio.pa.gov.br
Belém, 03 de dezembro de 2021

Protocolo: 737960
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo No doe Nº 34.783 - de 02/12/2021 - 
ProtocoLo 736457

onde se lê: data assinatura: 19/11/2021
Leia-se: data assinatura: 29/11/2021

Protocolo: 737868
Portaria Nº 1845/2021-saGa/seGUP de 02/12/2021, 

PUBLicada No doe Nº 34.784 de 03/12/2021,
onde se lê: 2010/2013
Leia-se: 2013/2016

Protocolo: 737839

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2021-seGUP/Pa
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 2021/1076914
 o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições legais 
resolve HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº. 027/2021- SEGUP/Pa, cujo ob-
jeto é a contratação de empresa para fornecimento parcelado de áGUa MiNE-
ral NaTUral para atender as demandas da Secretaria de Segurança Pública 
e Defesa Social, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 
anexo i do edital., pelo critério de menor preço por lote, a empresa HEroN 
HENriQUE S BriTo - cNPJ nº 29.515.982/0001-36.
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iTEM dEScriÇÃo UNd QTdE Valor 
UNiT. r$ 

Valor To-
Talr$ 

01

áGUa MiNEral NaTUral 2o liTroS: sem 
gás, evasada em garrafões transparentes de 
coloração azul, de polipropileno ou policarbo-

nato conforme as especificações do INMETRO e 
com coModaTo dE VaSilHaME.

Grf 10.000 6,37 63.700,00

02

áGUa MiNEral NaTUral 200 Ml: sem gás, 
evasada em copo transparente, em caixa com 
48 unidades, conforme as especificações do 

iNMETro. 

cx 300 17,00 5.100,00

Valor ToTal do loTE: r$ 68.800,00 (Sessenta e oito mil e oitocentos reais)

Belém,  03 de dezembro de 2021.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa SEGUP/Pa

Protocolo: 737832

FÉrias
.

Portaria Nº1856/2021-saGa
BeLÉM, 03 de deZeMBro de 2021

coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/13785705, e Mem. Nº 
1043/2021-GraESP/GaB dir, de 02.12.2021.
coNSidEraNdo: o Plano de férias 2021 da SEGUP.
r E S o l V E:
conceder 30(trinta) dias de férias regulamentares no mês de dezembro de 
2021, ao servidor abaixo relacionado:
 

NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUiSi-
TiVo

PErÍodo a SEr 
GoZado

MaTricUla
 

MarcoS fUlGENcio 
BarrETo

iNSPETor MEcaNico 
dE aEroNaVE 2020/2021 01/12 a 30/12/2021 5944844/2

 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
 PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
 Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 737819
Portaria Nº 1857/2021-saGa

BeLÉM, 03 de deZeMBro de 2021 
coNSidEraNdo: o Processo nº2021/1378403, e ofício interno 
Nº150/2021-GaB.SEc, de 02.12.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 870/2021-SaGa, de 23.06.2021, 
publicada no doE nº34.620, de 24.06.2021, que transferiu o 
período de gozo de férias do servidor EricK alEXaNdrE MarTiNS 
MiraNda, assessor ii, Mf nº 5673909/9, 2020/2021, do mês de 
julho/2021, para dezembro/2021.
r E S o l V E:
Transferir o período de gozo de férias do servidor EricK alEXaNdrE Mar-
TiNS MiraNda, assessor ii, Mf nº 5673909/9, 2020/2021, do mês de de-
zembro/2021, para janeiro/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 737867

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/12

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

Órgão de destino: MUNicÍPio dE caPaNEMa

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 13263a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. M 

02 13289a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P

03 13314a a 13321a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G

04 13386a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. GG

05 13421a a 13422a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

06 13522a a 13523a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P

Tendo em vista o Processo n° 2021/917055 de 17 de Agosto de 2021 , fica efetivada através do presente documento 
a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s). 

orGÃo doador data: 23/08/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 30 /08/2021
fraNciSco fErrEira frEiTaS NETo 

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/9

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

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 13909a a 13916a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P
02 13917a a 13941a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M
03 13942a a 14003a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G
04 14004a a 14011a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. GG

05 14012a a 14014a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P
 06 14015a a 14024a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. M
 07 14025a a14030a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. G

Tendo em vista o Processo n° 2021/917033 de 12 de Agosto de 2021 , fica efetivada através do presente documento 
a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador data: 23/08/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 30 /08/2021
PaUlo SErGio rodriGUES TiTaN 

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/13

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

Órgão de destino: MUNicÍPio dE cUrUÇá

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 13264a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. M

02 13324a a 13328a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G

03 13387a a 13388a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. GG

04 13431a a 13436a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

Tendo em vista o Processo n° 2021/917063 de 17 de Agosto de 2021 , fica efetivada através do presente documento 
a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador data: 23/08/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 30 /08/2021
Jefferson Ferreira de Miranda 

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº.2021/29

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

Órgão de destino: MUNicÍPio dE BrEVES

Nº. 
ordem Nº. rP descrição do Bem

01 13262a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. M

02 13288a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, fEMiNiNo, TaM. P

03 13305a a 13313a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. G

04 13382a a 13385a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. GG

05 13406a a 13420a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. M

 06 13516a a 13521a colETE BaliSTico, NiVEl iii-a, MaScUliNo, TaM. P

Tendo em vista o Processo n° 2021/933890 de 23 de Agosto de 2021 , fica efetivada através do presente documento 
a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

orGÃo doador data: 23/08/2021
UalaME fialHo MacHado

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEdor(a): data: 30 /08/2021
JoSÉ aNTÔNio aZEVEdo lEÃo

Protocolo: 737861
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa 

sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
Portaria Nº 008/2021 – dGP/st/ssMrPc

o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 1518/2021-coNJUr/3, de 
21 de outubro de 2021, que anexa o ofício nº 000892/2021 PGE-GaB-Pc-
TA, de 25 de maio de 2021, no qual a Exmª. Srª. Bárbara Nobre Lobato, 
Procuradora-Geral adjunta do contencioso, em exercício, encaminha e 
recomenda o cumprimento ao acórdão proferido em recurso de apela-
ção Cívil relatado pela Exmª. Srª. Rosileide Maria da Costa Cunha – De-
sembargadora do TJ/Pa, que coNHEcEU E dEU ProViMENTo ao presente 
recurso, reformando a decisão do juízo a quo, proferida em Mandado de 
Segurança, processo nº 0036095-31.2077.8.14.0301, ajuizado por JoÃo 
BoSco Vilar caSTro NETo (cPf Nº 964.652.632-20). o objeto da de-
manda versa sobre a reavaliação odontológica do impetrante no concurso 
Público à admissão ao curso de formação de Soldados - cfSd/PMPa/2007. 



38  diário oficial Nº 34.786 Segunda-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

No feito, foi deferida a decisão em caráter liminar, para continuidade nas 
demais etapas, no entanto, ao julgar o mérito do remédio constitucio-
nal, foi denegada a segurança pela ausência de direito líquido e certo do 
impetrante, extinguindo o feito com resolução de mérito. contudo, o im-
petrante interpôs o recurso de apelação ao qual foi coNHEcido E dado 
ProViMENTo, reformando a decisão judicial do juízo a quo que determinou 
a exclusão do apelante no referido curso, possibilitando-lhe a sua parti-
cipação nas demais etapas do cfSd/PMPa/2007, e consequentemente a 
iNcorPoraÇÃo do autor ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará 
(PaE Nº 2021/574008);
rESolVE:
art. 1º - incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e Matricular 
no curso de formação de Praças, a ser realizado nesta corporação, o can-
didato JoÃo BoSco Vilar caSTro NETo.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação..
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 03/12/ 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 738079

errata
.

errata da Portaria Nº 2501/19/di/dF, contida no doE nº 34.583 do 
dia 14/05/2021; onde Lê-se: objetivo: cumprir diligência de iPM; Leia-
se: reforço de Policiamento. ordenador: JoSÉ EdUardo dE oliVEira 
PiMENTEl.

Protocolo: 738026
errata da Portaria Nº 1175/19/di/dF, contida no doE Nº 
33.889 do dia 05/06/2019; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada. Leia-se: Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada. ordENador:cEl QoPM JoSÉ EdUardo dE 
oliVEira PiMENTEl .

Protocolo: 738117
errata da Portaria Nº 157/21/di/dF, contida no doE nº 34.685 
do dia 30/08/2021; onde Lê-se: Servidor: cB PM charlles Jonnathan de 
Sousa azevedo; cPf: 719.125.682-68; Valor: r$ 1.266,00. Leia-se: cB 
PM charlles Jonnathan de Sousa azevedo; cPf: 719.125.682-68; Valor: 
r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.

Protocolo: 738163

diÁria
.

Portaria Nº 2490/21/di/dF – objetivo: i Jornada administrativo-
Pedagógico do ProErd 2021 (Emenda Parlamentar Nº 21dEM00111); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 07 a 13/11/2021; Quantidade de diárias: 06 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MaJ PM Marcélia chaves Nina; 
cPf: 357.631.322-20; Valor: r$ 1.740,86. SUB TEN PM Silvia Margareth 
Souza dos Santos; cPf: 298.596.202-10; Valor: r$ 1.450,68. SGT PM 
leonardo Pereira ferreira; cPf: 936.781.342-20; Valor: r$ 1.450,68. cB PM 
Bruno Souza fahd; cPf: 981.505.882-72; 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 2491/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 05 a 12/11/2021; Quantidade de diárias: 
08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM Breenda Baker 
Tavares; cPf: 995.016.432-04; Valor: r$ 2.116,65. SGT PM Kellison 
carlos chaves de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 1.978,20. SGT 
PM Valdeci Pereira da Silva; cPf; 395.391.562-20; Valor: r$ 1.978,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 737904
Portaria Nº 2110/21/di/dF – objetivo: iii cUrSo dE oPEraÇÕES 
ESPEciaiS ( ajuda de custo); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino:Brasilia-df; Período: 25 a 
28/10/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: cEl 
PM Kleverton antunes firmino Gomes; cPf: 578.078.502-30; Valor: r$ 
749,07. TEN PM adilson Tavares de aquino; cPf: 634.553.072-72; Valor: 
r$ 749,07. MaJ PM Paulo Henrique Bechara E Silva; cPf: 835.439.372-00; 
Valor: r$ 749,07. MaJ PM Helton Pinheiro da rocha; cPf: 720.149.462-
72; Valor: r$ 749,07. MaJ PM Bruno antonio Vivacqua almeida; cPf: 
508.625.882-00; Valor: r$ 749,07. MaJ PM felipe corrêa aires; cPf: 
831.717.622-34; Valor: r$ 749,07. TEN PM adler Pinheiro Braga; cPf: 
005.016.692-13; Valor: r$ 643,56. TEN PM fábio de castro Gonçalves 
Zampietro; cPf: 817.832.482-20; cPf: r$ 643,56. SGT PM Bruno daciel 
cunha da Silva; cPf: 831.664.242-53; Valor: r$ 593,46. SGT PM Pedro 
Menezes Silva filho; cPf: 689.887.372-53; Valor:r$ 593,46. SGT PM 
francimar dos Santos Sousa; cPf: 655.912.592-00; Valor: r$ 593,46. 
SGT PM Benedito Jandison Moraes almeida; cPf: 708.880.192-20; Valor: 
r$ 593,46. SGT PM ivan Souza da Silva; cPf: 595.454.702-59; Valor: r$ 
593,46. SGT PM ajackson Barbosa Tavares; cPf: 679.185.222-49; Valor: 
r$ 593,46. cB PM Eduardo augusto Henriques campos; cPf: 749.144.562-
49; Valor: r$ 538,08. cB PM robnilson Barbosa Brito; cPf:014.482.034-
06; Valor: r$ 538,08. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 738018

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo 
de serVidor

.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo de PessoaL

sUBseÇÃo de cadastro, coNtroLe e MoViMeNtaÇÃo 
de PraÇas

coNVocaÇÃo Para reiNcLUsÃo Na PoLÍcia MiLitar 
do estado do ParÁ

editaL N.º 003 / dGP/sP/sccMP, de 02 de deZeMBro de 2021
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, cEl QoPM rG 18044 JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior, torna público a convocação de JoÃo BoSco Vilar 
CASTRO NETO, inscrito no CPF Nº 964.652.632-20, para fins de reinte-
gração ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, em cumprimento ao 
acórdão proferido em recurso de apelação, que coNHEcEU E dEU ProVi-
MENTo ao presente recurso, reformando a decisão judicial em mandado de 
segurança, processo nº 0036095-31.2007.8.14.0301, proferida pelo juízo 
a quo, encaminhada pela Exmª. Srª. Bárbara Nobre Lobato, Procuradora-
Geral adjunta do contencioso, em exercício.
observando-se o seguinte:
1 - o convocado deverá se apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da publicação deste Edital, no horário do expediente administrativo, de 
09h às 16h, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, 
sito à rod. augusto Montenegro, Km 9, nº 8401, bairro Parque Guajará, 
cidade de Belém-Pa.
2 - a não apresentação do convocado no prazo ora estabelecido, implicará 
em desistência de reincluir na PMPa.
3 - o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 738075

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No a diÁria, 
PorTaria Nº 2501/19-df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 
735708

Protocolo: 738016

oUtras MatÉrias
.

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº 006/2021;o presente 
termo tem por objeto a doação de Bens Móveis (veículos), por parte 
da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará tendo como representante 
o Exmo. Sr. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior-cEl QoPM rG 
18044 coMaNdaNTE GEral da PMPa em favor da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE MElGaÇo, conforme sequência nº 08 do PaE Nº 
2021/1013923, Para serem utilizados exclusivamente pela PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE MElGaÇo, tratando de bem usado, como comprova 
o Termo de Exame e averiguação de Material (TEaM) de PorTaria Nº 
094/2021, publicado no Boletim Geral 197–25 oUT 21;conforme aNEXo 
i abaixo.

aNEXo i

Nº rP PM Pla-
ca cHaSSi MoTor Marca /

ModElo cor rENaVaM

01 23-
2946

oTU-
4022

9c2Nd-
0910cr408441 Nd09E1c408441 HoNda/

XrE 300
BraN-
ca 533697824

2 23-
3021

oTV-
4602

9c2Nd-
0910cr408181 Nd09E1c408181 HoNda/

XrE 300
BraN-
ca 534158331

3 23-
3473

QEc-
2988

9c2N-
d1120Hr001976 Nd11E2H001951 HoNda/

XrE 300
BraN-
ca 1138682672

4 23-
2898

oTU-
3212

9c2Nd-
0910cr408371 Nd09E1c408371 HoNda/

XrE 300
BraN-
ca 533630380

Protocolo: 737773
reaViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2021 – cPL/PMPa
Processo PaE nº 2021/534819
Órgão: PolÍcia MiliTar do Pará. 
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota 
de veículos, embarcações, máquinas e equipamentos da Polícia Militar do 
Pará, por meio da implantação de um sistema informatizado e integrado de 
gestão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 16/12/2021, 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, 03 de dezembro de 2021. 
NElSoN alVES dE SENa – TEN cEl PM
PrEGoEiro

Protocolo: 738329
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ 

coNcUrso PÚBLico N.º 001/PMPa/2016
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do 
ParÁ – cFP/PM/2016

editaL N.º 141/cFP/PMPa, de 03 de deZeMBro de 2021
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTado dE 
adMiNiSTraÇÃo, visando dar cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos do Mandado de Segurança n 0816259-50.2017.814.0301, tornam 
público o resultado final e homologação do concurso para o candidato 
sub judice WElVESoN SaNToS do ESPiriTo SaNTo, no concurso Público 
para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Estado 
do Pará, mediante as condições estabelecidas no Edital n.º 01/cfP/PMPa, 
de 19 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 
33.132, de 20 de maio de 2016, conforme a seguir especificado.
1. candidato aprovado, com a inscrição, nome, pontuação total.
cUrSo: cUrSo dE forMacao dE PracaS (MaScUliNo)
001839, WElVESoN SaNToS do ESPÍriTo SaNTo (SUB JUdicE), 80.00.
2. Homologar o resultado final do concurso para o candidato sub judice 
constantes deste edital.
3. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 03 de dezembro de 2021
JoSÉ dilSoN MElo SoarES JÚNior
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício.

Protocolo: 738335
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo
coNtrato Nº 084/2020

Exercício: 2021
objeto: contratação pessoas jurídicas para fornecimento de medicamentos 
e correlatos.
Justificativa: Oferecer aos associados do FASPM Serviços diversos por meio 
dos serviços reembolsáveis ou descontos junto a empresas credenciadas.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto no item 04, anexo i do Termo de 
referência do Processo n° 030/2020.
Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022.
data da assinatura: 30/11/2021.
licitação: oriUNdo do ProcESSo N° 030/2020 – cPl/faSPM – creden-
ciamento N° 008/2020 – cPl/faSPM.
Programa: 1502 – Segurança Publica
Projeto atividade: 8277 – operacionalização das ações finalísticas
Elemento de despesa: 333903202 – Medicamentos e Material farmacêutico
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: iTafarMa coM. rEP. lTda
cNPJ: 06.330.292/0001-07
Endereço: av. Babaçulândia, n° 882, Bairro: Vila lobo, imperatriz - Ma, 
cEP: 65910-000
E-mail: recepcao@itafarmadistribuidora.com.br
ordenador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo
dirETor do faSPM.

Protocolo: 738068
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

coNtrato
.

coNtrato de credeNciaMeNto N° 010/2021 - FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 04/12/2021 a 03/12/2022
fontes: 0101 (recurso do Tesouro) / 0150 (recurso Próprio) /0350 (re-
curso Próprio e Superávit) /Programa de trabalho: 06303150282770000/
Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: clÍNica E laBoraTÓrio do TraBalHador EirEli
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 737926
coNtrato de credeNciaMeNto N° 011/2021 - FUNsaU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 04/12/2021 a 03/12/2022
fontes: 0101 (recurso do Tesouro) / 0150 (recurso Próprio) /0350 (re-

curso Próprio e Superávit) /Programa de trabalho: 06303150282770000/
Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: aNdradE & cHaGaS SErViÇoS MÉdicoS lTda – clÍNica MUlTMEd
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 737928

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato de credeNciaMeNto 
N° 011/2018- FUNsaU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 04/12/2021 a 03/12/2022
fontes: 0101 (recurso do Tesouro) / 0150 (recurso Próprio) /0350 (re-
curso Próprio e Superávit) /Programa de trabalho: 06303150282770000/
Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: caBral & KoZaK – ViSioN clÍNica iNTEGrada
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 737921
3º terMo aditiVo ao coNtrato de credeNciaMeNto 

N° 014/2018- FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 04/12/2021 a 03/12/2022
fontes: 0101 (recurso do Tesouro) / 0150 (recurso Próprio) /0350 (re-
curso Próprio e Superávit) /Programa de trabalho: 06303150282770000/
Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: iNSTiTUTo Vida E SaÚdE lTda - iNTErVida
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 737923
4º terMo aditiVo ao coNtrato de credeNciaMeNto 

N° 019/2018- FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 04/12/2021 a 03/12/2022
fontes: 0101 (recurso do Tesouro) / 0150 (recurso Próprio) /0350 (re-
curso Próprio e Superávit) /Programa de trabalho: 06303150282770000/
Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: clÍNica da faMÍlia – daNToNa & BloSfEld
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 737914
3º terMo aditiVo ao coNtrato de credeNciaMeNto 

N° 021/2018- FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 04/12/2021 a 03/12/2022
fontes: 0101 (recurso do Tesouro) / 0150 (recurso Próprio) /0350 (re-
curso Próprio e Superávit) /Programa de trabalho: 06303150282770000/
Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: iMEd – iNSTiTUTo dE MEdiciNa E SaÚdE lTda
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 737918

diÁria
.

Portaria Nº 011/2021 - GaF - diÁrias 
de 03 de deZeMBro de 2021

oBJETiVo: realizar visita técnica na empresa irmãos Sampaio lTda, pres-
tadora de serviços médicos.
fUNdaMENTo lEGal: lei nº 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal - Pa
PErÍodo: 29/10/2021
QUaNTidadE: 01 (UMa) diária dE aliMENTaÇÃo
SErVidorES:
cEl QoSPM lÍSio EdUardo caPEla HErMES, cPf: 199.268.802-82, Va-
lor: r$ 131,88
caP PM MarcEllE loBaTo MElo , cPf: 615.140.392-49, Valor: r$ 118,69
cB PM fErNaNdo aUGUSTo PiNHEiro MElo, cPf: 757.741.002-00, Va-
lor: r$ 85,72
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) dias após o recebimento
ordENador: TcEl QoPM JoSÉ GaldiNHo riBEiro filHo
SUBdirETor do fUNSaU

Protocolo: 738273

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

Portaria

Portaria Nº 494 de 02 de deZeMBro de 2021.
o coMaNdaNTE-GEral do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará E 
coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar.



40  diário oficial Nº 34.786 Segunda-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/1163457 - cBMPa, resolve:
art. 1º revogar a PorTaria Nº 039, de 26 de janeiro de 2021, publicada 
em Diário Oficial do Estado nº 34.473, 28 de janeiro de 2021.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 737858
Portaria Nº 492 de 02 de deZeMBro de 2021.

o coMaNdaNTE-GEral do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará E coordE-
Nador ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas no art. 138 parágrafo único inciso V da constituição do Estado do Pará c/c 
art. 11 parágrafo primeiro da lei n°5.731 de 15 de dezembro de 1992, e;
considerando a necessidade da administração em disciplinar a execução 
de despesas orçamentárias da corporação e de assegurar mais rapidez e 
objetividade às decisões, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas 
ou problemas a atender;
considerando o instrumento de delegação de competência como ferramen-
ta de descentralização administrativa, visando a maior eficiência na gestão 
pública, acelerando as decisões dos assuntos de interesse público e/ou da 
própria administração Pública, 
resolve:
art. 1º delega competência de ordENador dE dESPESa a TcEl QoBM 
ViViaN roSa lEiTE, Mf: 5817013/1, ocupante da função de chefe de 
Gabinete do comandante-Geral do cBMPa, conforme PorTaria Nº 660, 
de 30 de setembro de 2019, publicada em Boletim Geral nº 179, de 30 
de setembro de 2019, com as seguintes atribuições relacionadas abaixo:
i - autorizar emissão de empenho;
ii - autorizar pagamento;
iii - reconhecer despesas de exercício anteriores (dEa) com base em pro-
cesso específico;
iV - conceder suprimento de fundos;
V - Autorizar emissão de passagens (aéreas, terrestres e fluviais);
Vi - autoridade homologadora.
art. 2º – as competências estabelecidas e delegadas nesta portaria pode-
rão, a qualquer tempo, serem revogadas e avocadas pelo comandante-
Geral do cBMPa.
art. 3º - os atos praticados por delegação de competência deverão indicar 
esta situação nos seus fundamentos.
art. 4º - Esta portaria entrará em vigor em 01 de janeiro de 2022, cessan-
do seus efeitos em 31 de dezembro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 737825
Portaria Nº 493 de 02 de deZeMBro de 2021

o coMaNdaNTE-GEral do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará E coordE-
Nador ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas no art. 138 parágrafo único inciso V da constituição do Estado do Pará c/c 
art. 11 parágrafo primeiro da lei n°5.731 de 15 de dezembro de 1992, e;
considerando a necessidade da administração em disciplinar a execução 
de despesas orçamentárias da corporação e de assegurar mais rapidez e 
objetividade às decisões, situando-se na proximidade dos fatos, pessoas 
ou problemas a atender;
considerando o instrumento de delegação de competência como ferramen-
ta de descentralização administrativa, visando a maior eficiência na gestão 
pública, acelerando as decisões dos assuntos de interesse público e/ou da 
própria administração Pública, resolve:
art. 1º- delega competência de ordENador dE dESPESa ao cEl QoBM 
JoÃo JoSÉ da SilVa JUNior, Mf: 5704421/1, ocupante da função de 
comandante operacional do cBMPa, conforme PorTaria Nº 397, de 01 de 
outubro de 2021, publicada em Boletim Geral nº 184, de 01 de outubro de 
2021, com a seguinte atribuição relacionada abaixo:
I – Autorizar o pagamento de gratificação de diárias de cunho operacional.
art. 2º – as competências estabelecidas e delegadas nesta portaria poderão, a qual-
quer tempo, serem revogadas e avocadas pelo comandante-Geral do cBMPa.
art. 3º - os atos praticados por delegação de competência deverão indicar 
esta situação nos seus fundamentos.
art. 4º - Esta portaria entrará em vigor em 01 de janeiro de 2022, cessan-
do seus efeitos em 31 de dezembro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 737835

coNVÊNio
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 004/2021 - 
cBMPa/PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa.

Pae: 2021/1123939
Partes: corpo de Bombeiros Militar do Pará cNPJ 34.847.236/0001-80 e a 
Prefeitura Municipal de abaetetuba, cNPJ nº 05.105.127/0001-99.
objeto: o presente acordo de cooperação Técnica tem por objeto a mútua 
cooperação entre os partícipes com o objetivo de promover a parametri-

zação entre os sistemas utilizados no cBMPa e o MUNicÍPio, facilitando a aber-
tura e renovação do alvará de funcionamento da prefeitura e do Certificado de 
licenciamento do corpo de Bombeiros Militar - clcB no Município de abaetetuba.
Vigência: 05 (cinco) anos, a contar da data da sua assinatura.
data da assinatura: 02/12/2021.
assinantes: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM, comandan-
te-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil e fraNciNETi 
Maria rodriGUES carValHo, Prefeita do Município de abaetetuba.

Protocolo: 737875

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação da Portaria N°151/in/contrato 
oriunda do contrato nº 112/2021, publicada no dia 30/11/2021 do 
diário oficial nº34.780, com número de Protocolo: 735090
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 737771

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
 eXtrato de coNtrato

contrato: 121/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: dispensa de licitação 
nº 012/2021-Pc/Pa.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTa-
do do Pará – ProdEPa. cNPJ nº 05.059.613/0001-18.
objeto: fornecimento de serviços de Tecnologia da informação e comu-
nicação com serviços de Hospedagem de Servidores (colocation e Virtu-
alizados).
data da assinatura: 29/11/2021.
Vigência: 29/11/2021 à 29/11/2022.
Valor: r$=904.400,64/aNo.
orçamento: Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 06.126.1508.8238.339140.0101. Estadual.
Processo nº 2021/1028731.
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa.
Endereço: rodovia augusto Montenegro, Km 10, município de Belém/Pa.
ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil.

Protocolo: 738106

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 012/2021-Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará, cNPJ sob o nº 05.059.613/0001-18.
do oBJETo: fornecimento de serviços de tecnologia da informação e co-
municação HoSPEdaGEM dE SErVidorES (colocaTioN E VirTUaliZa-
doS)
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art.24, inciso XVi da lei nº 
8.666/93.
Valor ESTiMado: r$=904.400,64 (novecentos e quatro mil, quatrocen-
tos reais e sessenta e quatro centavos)/aNo.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8238 – Gestão da Tecnologia da informação e comunicação
Programa de Trabalho: 06.126.1508.8238 – Gestão da Tecnologia da in-
formação e comunicação
Natureza da despesa: 339140 – Serv.de Tec. da inf. e comun. P. Jurídica 
– op.intra orçamentária
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo.chefe de Gabinete do delegado Geral
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa:29/11/2021

Protocolo: 738116

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

a chefe de Gabinete do delegado Geral resolve ratificar o Termo de Dis-
pensa de licitação nº 12/2021-Pc/Pa para fornecimento de serviços de 
tecnologia da informação e comunicação HoSPEdaGEM dE SErVidorES 
(colocaTioN E VirTUaliZadoS)
Valor ESTiMado: r$=904.400,64 (novecentos e quatro mil, quatrocen-
tos reais e sessenta e quatro centavos)/aNo.
Belém (Pa) 29 de novembro de 2021
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 738119
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oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo de aBertUra de LicitaÇÃo
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

PreGÃo eLetrÔNico - 29/2021
impugnação ao Edital de licitação
objeto: aquisição de Materiais de informática e Multimídia
impugnante: liciTa BraSil SolUÇÕES EM TEcNoloGia EirEli
resumo: impugnação quanto ao descritivo do iTEM 02, TaBlET
Evento: aviso de Suspensão de abertura de licitação para apreciação, e 
posterior republicação para nova data de abertura.
Pregoeiro: Thiago Kiyoshi Nascimento Hosoume

Protocolo: 737941
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis

ÓrGÃo: PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

ParEcEr
a comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PorTaria Nº 145/2020 realizou visita às instalações da 

UNIDADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo 
nº 2021/1374350 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do 

BEM
rEcoMEN-
daÇÃo

1 5097 coPiadora/iMPrESSora/ScaNNEr, 600dPi, iNSErVÍVEl doaÇÃo

2 6080 MoNiTor dE VidEo lcd, 15`` iNSErVÍVEl doaÇÃo

3 13973 cPU 2 Ncl., 2.8GHZ, cH 3MB, 1GB ddr2,Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo

4 15085 coMPUTador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, iNSErVÍVEl doaÇÃo

5 19401 TEclado PS-2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo

6 19402 TEclado PS-2, Para MicrocoMPUTador iNSErVÍVEl doaÇÃo

7 22467 MoNiTor dE VidEo lcd, 21,5`` iNSErVÍVEl doaÇÃo

8 22713 cPU 2 Ncl., 2.1GHZ, cacHE __, 1GB ddr2, Hd iNSErVÍVEl doaÇÃo

9 33186 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

10 37239 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

11 45761 NoBrEaK 0,7KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

12 47715 coMPUTador 4 Ncl., 3,1GHZ, cH 6MB, 4GB iNSErVÍVEl doaÇÃo

13 58869 coMPUTador 4 Ncl., 3,1GHZ, cH 6MB, 8GB iNSErVÍVEl doaÇÃo

14 60735 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal BiVolT iNSErVÍVEl doaÇÃo

15 102101 NoBrEaK 0,7KVa, SENoidal, BiVolT, oN liNE iNSErVÍVEl doaÇÃo

16 103155 SWiTcH 8 PorTaS, 10/100MBPS iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 738050
eXtrato de acordo

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 065/2021-Pc/Pa-seaster/Pa
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Secretaria de Estado de assistência Social, Emprego, Trabalho e renda - 
SEaSTEr/Pa cNPJ nº 08.995.816/0001-04.
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 
Belém e interior do Estado.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 26/11/2021.
Processo nº 2021/74105.
Secretário: inocencio renato Gasparini. Secretário de Estado de assistên-
cia Social, Emprego, Trabalho e renda
Endereço: avenida Governador José Malcher, nº 1018, Bairro: Nazaré, 
cEP: 66.055-260, Belém/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 737982

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo
Portaria Nº 418 de 01/12/2021 – daF

SErVidor: ricardo fErrEira oZEla
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5233046/1
PErÍodo: 29.10.2021 à 27.12.2021.

Portaria Nº 419 de 01/12/2021 – daF
SErVidor: JoSÉ Maria doS SaNToS fErNaNdES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5233020/1
PErÍodo: 20.11.2021 à 19.12.2021.

Portaria Nº 420 de 01/12/2021 – daF
SErVidor:roSaria laNa dE oliVEira liMa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5889979/1
PErÍodo: 24.11.2021 à 22.01.2022 .

Protocolo: 737770

errata
.

errata da Portaria Nº 1621/2021 de 02/12/2021, 
PUBLicada No doe Nº 34.784 de 03.12.2021.

onde se lê:
PorTaria No 1727 dE 02/12/2021 – daf
Leia-se:
PorTaria No 1627 dE 02/12/2021 – daf
EdValdo rodriGUES dE caSTro
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 737872

coNtrato
.

coNtrato: Nº 093/2021 – cPcrc
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na coNTraTaÇÃo dE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, a fim 
de atender as necessidades da sede (Belém) deste centro de Perícias cien-
tíficas “Renato Chaves”.
daTa da aSSiNaTUra: 03/12/2021.
Valor: r$ 30.000,00 (Trinta mil reais).
ViGÊNcia: 03/12/2021 a 02/12/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico Nº 058/2021 - cPcrc
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 4120008338c; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 309030; foNTE: 0101; aÇÃo: 232085.
coNTraTado: a empresa HEroN HENriQUE S BriTo, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 29.515.982/0001-36, com sede estabelecida à Tv. Quatorze 
de Março, nº 246. Bairro: Telegrafo Sem fio. cEP 66.113-300 – Belém/Pa.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 738274

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 059/2021 / Processo Nº 2021/ 462706
objeto: aquisição de Material Permanente, para atendimento deste centro 
de Perícias Científicas “Renato Chaves”.
comunicamos aos interessados que licitação em epígrafe, restou fracassada.
Maria do Socorro da Silva de almeida
Pregoeira

Protocolo: 737927

diÁria
Portaria N°. 1750/ 2021

ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 54187218
carGo: Perito criminal
JoSiaS MaTiaS MUNiZ
MaTrÍcUla: 5923908
carGo: auxiliar operacional
VailSoN TEiXEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: rUroPoliS - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 04/11/2021 a 08/11/2021
oBJETiVo: realizar pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 738157
Portaria N°. 1763/ 2021

PaTricia colarES SoUZa
MaTrÍcUla: 5901808/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElTErra - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/11/2021 a 14/11/2021
oBJETiVo: auxiliar nas realização de pericia .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1664/ 2021
lEoNardo JoSÉ fiGUEira ParadEla
MaTrÍcUla: 5843405/1
carGo: Perito criminal
roSYWaldo NaZarENo caNTUária da SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 5847214/1
carGo: Perito criminal
WaldEMir alENcar dE SoUZa JÚNior
MaTrÍcUla: 56926610/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 10/11/2021 a 12/11/2021
oBJETiVo: Participar de coleta e análise.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1465/ 2021
EriKa BETaNia SilVa rEGo
MaTrÍcUla: 5891683
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 21/11/2021 a 27/11/2021
oBJETiVo: ParTiciPar do cUrSo dE caPaciTaÇÃo coNTiNUada..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 1677/ 2021
carloS fErNaNdo dE MElo loPES
MaTrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 18/11/2021 a 28/11/2021
oBJETiVo: aTENdEr dEMaNda dE PEriciaS VEicUlarES.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 738143

.

.

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de JULGaMeNto
Processo e-protocolo n°. 2021/1054664 ref.: Proc. Sindicância disciplinar 
n. 004/2021
dEcido. Pelo arQUiVaMENTo da presente Sindicância disciplinar com 
fulcro no art. 201, inciso i da lei 5.810/94 do regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos civis do Estado do Pará, tendo em vista o ressarci-
mento pelo servidor diretamente a empresa, não ocasionando prejuízo ao 
erário. dê-se ciência, Publique-se. registre-se. Belém/Pa, 03 de dezembro 
de 2021. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra corregedora do 
cPc “rc”.

Protocolo: 738065
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 4010/2021-dG/cGP, de 03/11/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
rETificar no art. 1º da Portaria 1464/2017-dG/cGP, que revogou a Por-
taria 925/1995-dS/daf/ca/drH, de cessão do servidor Sérgio Batista im-
beloni, Técnico, matrícula 326555201/5, à Prefeitura Municipal de Óbidos, 
onde se lê com ônus para este departamento leia-se sem ônus para este 
departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 10/05/2017.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 4013/2021-dG/cGP, de 03/11/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo o constante do Memº 144/2021-aNaNi/dETraN, datado 
de 28/10/2021, e demais despachos no Processo nº 2021/1249358,
r E S o l V E:
rEMoVEr o servidor adaNNY BarroS MarTiNS, Vistoriador, matrícula 
57190626/2, por um (1) ano, no período de 03/11/2021 a 02/11/2022, 
da cirETraN “B” ananindeua para a Gerência de Vistoria e inspeção de 
Veículos na deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/11/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 4012/2021-dG/cGP, de 03/11/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo o constante do Memº 138/2021-aNaNi/dETraN, datado 
de 21/10/2021, e demais despachos no Processo nº 2021/1213320,
r E S o l V E:
rEMoVEr o servidor JoElSoN rocHa riBEiro, Vistoriador, matrícula 
57175754/1, por um (1) ano, no período de 03/11/2021 a 02/11/2022, 
da cirETraN “B” ananindeua para a Gerência de Vistoria e inspeção de 
Veículos na deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/11/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 3784/2021-dG/cGP, de 26/10/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 090/2021, de 
26/05/2021, no Processo 2021/567946,
rESolVE:
rEVoGar a Portaria 3231/2020-dG/cGP, que designou os servido-
res ocupantes de cargo Efetivo, iraNdir dE caSTro diNiZ, matrí-
cula 57196438/2 (Titular) e rildo cÉSar diaS arrifaNo, matrícula 
57192790/1 (Suplente), para procederem a fiscalização e acompanhamen-
to da execução do objeto do Contrato Administrativo nº 025/2020, firmado 
entre este departamento e a EMPrESa PErKSoNS S.a., bem como, dos 
respectivos termos aditivos.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/08/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 3785/2021-dG/cGP, de 26/10/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 090/2021, de 
26/05/2021, no Processo 2021/567946,
rESolVE:
dESiGNar os servidores ocupantes de cargo Efetivo, iraNdir dE caSTro 
diNiZ, matrícula 57196438/2 (Titular) e alEXaNdrE doS SaNToS rE-
BOUCAS, matrícula 57197166/1 (Suplente), para procederem a fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 025/2020, firmado entre este Departamento e a Empresa PERKSONS 
S.a., bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes a prer-
rogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/08/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 2804/2021-dG/cGP, de 23/08/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a retificação de férias do Gerente de Planejamento Estra-
tégico, através da Portaria 2373/2021-daf/cGP,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2290/2021-dG/cGP, que designou o servidor 
EMErSoN alMEida liMa, analista de administração e finanças, matrícula 
57175957/1, para responder pela Gerência de Planejamento Estratégico 
da coordenadoria do Núcleo de Planejamento, onde se lê no período de 
05/07 a 03/08/2021, leia-se no período de 19/07 a 17/08/2021, durante 
as férias do titular.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/07/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 4326/2021-daF/cGP, de 23/11/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei 5.810/94, de 
24/01/1994, e no requerimento do servidor, datado de 19/10/2021,
r E S o l V E:
aUToriZar o afastamento do servidor cHarlES YUri SoUZa dE caSTro, 
agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 57232049/1, lotado na Ge-
rência de operação e fiscalização de Trânsito da capital, por oito (8) dias, 
no período de 25/09 a 02/10/2021, decorrentes de seu casamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 25/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 737811
Portaria 269/2021-cGd/Pad/diVersas 

BeLÉM, 30 de NoVeMBro 2021.
o corregedor-chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07/06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021 – comissão de 
Pad, de 30/11/21, subscrito pelo Presidente do colegiado processante, 
fernando Zanuto ferrari, no qual solicita e fundamenta a necessidade de 
recondução, por mais 60 (sessenta) dias, dos trabalhos apuratórios da 
comissão designada pela PorTaria Nº 27/2020 – cGd/Pad, de 23/09/20, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.355 de 24/09/20, atinente ao 
Processo administrativo disciplinar nº 2019/289195, conforme disposição 
do artigo 208, “caput”, da lei nº 5.810/94.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir, por mais 60 (sessenta) dias a tríade processante 
instituída pela PorTaria N° 27/2020 – cGd/Pad, de 23/09/20, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.355 de 24/09/20, a contar da data de 
08/12/21.
ii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à co-
ordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para 
o pleno cumprimento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor-chefe do dETraN/Pa

Protocolo: 738233
Portaria N°3883/2021/dG/dHcrV/crV/detraN

Estabelece procedimentos para serviços de registro de Veículo, nas Unida-
des de atendimento do dETraN/Pa.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao constante do art. 57, iV do anexo do 
decreto 1.635 de 2005 que homologa o regimento interno do dETraN/Pa;
considerando o disposto nos artigos 120, 123 e incisos e 124 e incisos da 
lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 que instituiu o código de Trânsito 
Brasileiro – cTB
rESolVE:
artigo 1º – determinar que nas cirETraNS, os processos de: expedição de 
2a via do crV, alteração de características de veículos, inclusão ou baixa de 
reserva de domínio, transferência de propriedade, transferência de jurisdi-
ção, mudança de categoria, alteração de dados cadastrais no documento 
do veículo, gravação ou regravação do chassi, regravação de motor e baixa 
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do veículo só poderão ser realizados de acordo com o município de registro 
do veículo, conforme anexo i desta Portaria.
§o 1º - Nos Postos (Estação cidadania do Governo do Estado do Pará) dos 
municípios onde houver cirETraN, o atendimento será de acordo com 
procedimento estabelecido para a cirETraN.
§o 2º - os veículos retidos em parques de retenção, terão seus serviços 
atendidos na cirETraN do município em que estejam recolhidos, indepen-
dente da jurisdição do mesmo.
§o 3º - Se o interessado desejar realizar na ciretran ou Posto, os proces-
sos de serviços de que trata este artigo com município de emplacamento 
diferente do contido no anexo i desta portaria, será obrigatória também a 
realização do serviço de mudança de jurisdição com o pagamento da taxa 
administrativa correspondente, e, no ato da solicitação do serviço o inte-
ressado deverá apresentar comprovante do atual domicílio ou residência 
em seu nome, e caso não esteja o imóvel no seu nome deverá apresentar 
declaração de residência firmada na presença do atendente.
artigo 2º -. determinar que no Posto avançado antônio Barreto, Estação 
cidadania Pátio Belém, Estação cidadania Metrópole ananindeua, Estação 
cidadania Grão Pará, poderão ser atendidos todos os serviços de veículo, 
independente da jurisdição, mediante procuração.
Paragrafo Único – os processos gerados através de despachante docu-
mentalista, só deverão ser recepcionados/atendidos se o despachante es-
tiver devidamente cadastrado no dETraN/Pa.
artigo 3º - determinar que no Posto do Parque de retenção de Belém, 
serão atendidos todos os serviços, independente da jurisdição do veículo, 
desde que o mesmo esteja retido naquela Unidade.
artigo 4º – No detran Sede, em caso de divergências ou procedimentos 
não contemplados na presente normativa, serão atendidos todos os servi-
ços de veículos, independente da jurisdição.
artigo 5º – revogar a PorTaria N°2200/2020/dG/dHcrV/crV/dETraN, 
de 31/08/2020.
artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revo-
gando-se às disposições em contrário.
Gabinete da direção Geral, em 03 de dezembro de 2021.
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 738308

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4348/2021-daF/cGP, de 24/11/2021
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 2021/1298407;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marcus Vinícius da Silva alencar, matrícula nº 55587592/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-500,00 
(QUiNHENToS rEaiS) e destina-se para locomoção através de balsas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 29/11 à 23/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4358/2021-daF/cGP, de 24/11/2021
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 2021/1278248;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
camila Pinheiro Barra, matrícula nº 5558827/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$ 
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergenciais 
da ciretran de cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030- r$ 2.000,00
3339036- r$ 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 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 4339/2021-daF/cGP, de 24/11/2021
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 2021/1269909;

rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora Eva 
ribeiro da Silva, matrícula nº 5954861/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergenciais 
da ciretran de São Geraldo do araguaia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030- r$-1.000,00
3339036- r$-1.000,00
3339039- r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 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 4364/2021-daF/cGP, de 24/11/2021
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 2021/1311264;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Josué coentro costa, cPf nº 619.643.952-91, matrícula nº 80845490/1 , 
no cargo de auxiliar operacional de Trânsito.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$ 
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destinam-se a suprir despesas emergen-
ciais da ciretran de cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033- r$ 2.000,00
3339036- r$ 2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 06/12 à 22/12/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4399/2021-daF/cGP, de 26/11/2021
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 2021/1266152;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
cleber Mesquita da Silva, matrícula nº 5946618/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (HUM Mil E dUZENToS rEaiS) e destinam-se a suprir pequenas 
necessidades da cirETraN “B” de capitão Poço.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-800,00
3339036-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4427/2021-daF/cGP, de 30/11/2021
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 2021/1351759;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Joaquim Telmo de Brito Pinon, matrícula nº 5960540/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a suprir despesas emergen-
ciais no município de Paragominas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 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

Protocolo: 737853
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diÁria
.

Portaria Nº 3651/2021-daF/cGP, de 19/10/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2021/1120301;
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 São Miguel do Guamá no período de 25/10 à 
19/11/2021, a fim de realizar serviços de habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
Maria de Belém Pantoja dias Gomes 3266133/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4055/2021-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 2021/1244296;
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
lícia Maria dos Santos freire 5638704 /1

Shirley alessandra Soares castanheira 57226458 /1
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564 /2
Soraia Selma andrade cardoso 57202052 /1

leidyane Marques Machado 57200238 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4259/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1276272;
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 o município de Paraupebas no período de 22/11 à 17/12/2021, 
a fim de participar da entrega de veículos pendentes, arrematados nos 
leilões de 2020, no referido municipio.

nome matricula
loris Soares Barbosa 808454871
alzeli lima correia 32662811

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4281/2021-daF/cGP, de 19/11/2021
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 2021/1300066;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Marituba - 04/12 à 20/12/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo e ações de fiscalização de trânsito no referido 
municipio.

nome matricula

adenor de Jesus Guedes 54186678/3

Kátia regina oliveira cruz 5799457/1

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875/1

roberta rossy da Silva franco da costa 57193812/2

Ellen correa fortunato 57210661/2

carla do Socorro Estumano de Sena 57203709/1

cláudia da Silva Nascimento 57224176/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4282/2021-daF/cGP, de 19/11/2021
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 2021/1304555;
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 Santarém 
para o município de Belém - 26/11 à 08/12/2021, a fim de desempenhar 
suas atividades funcionais em operações de trânsito em cumprimento a 
programação da dTo no referido municipio.

nome matricula
Jean carneiro oliveira 57202100/1

Wladimir carvalho Batista 57199610/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4284/2021-daF/cGP, de 19/11/2021
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 2021/1302887;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e sete e meia (27 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de acará - 26/11 à 28/11/2021, concórdia do 
Pará – 29/11 à 02/12/2021, Tomé-açu – 03/12 à 08/12/2021, Mãe do rio 
– 09/12 à 12/12/2021, Baião – 13/12 à 16/12/2021, Mocajuba – 17/12 à 
19/12/2021 e Igarapé-Miri – 20/12 à 23/12/2021, a fim de realizar acom-
panhamento de serviços de fiscalização eletrônica (radares) nos referidos 
municipios.

nome matricula
Eduardo rabelo freire 57190748/1
ivan campos Bezerra 3261891/1

Manoel João ramos da costa 4001427
orivaldo castro dos Santos 3262057/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4286/2021-daF/cGP, de 19/11/2021
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 2021/1298792;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para os municípios de Belém - 03/12/2021, São Geraldo do araguaia – 
04/12 à 07/12/2021 e Belém – 08/12 à 09/12/2021, a fim de acompanhar 
a equipe de educação de trânsito no curso de atualização para agente de 
trânsito nos referidos municipios.

nome matricula
José carlos de Souza Nascimento 57230623/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4290/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1300112;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 04/12 à 19/12/2021, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula
João dhiogo Pinheiro e Souza 572305791

Edilson Biá Viana 572267411

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4291/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1300084;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de 14 e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05/12 à 19/12/2021, a fim de 
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realizar o controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e ope-
racional no referido municipio.

nome matricula
Madson Williams rodrigues de leão 571993562

almir dos Santos da Silva 571914872
luiz rabello Junior Melo 572054171

Waldir fernando accarino Grobério 51695933

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4292/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1303256;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Benevides no período de 25/11 à 18/12/2021, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula
Marcos Elionai Marques Garcia de Souza 59585461

renan Patrick de carvalho Marçal 59587611
Jhoseph ricardo costa e costa 59587661

dennis de lima duarte 59585581
Eldevan cardoso de freitas 59589561

francisco Thoiamy cavalcante ferreira 59585391

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4293/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1305168;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (4 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Santa Bárbara do Pará no período de 25/11 à 
29/11/2021, a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido 
municipio.

nome matricula
Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 572021901

Gilvan rabelo Normandes 571939292
francisco José da costa Silva 555866582

Karine Monik almeida da costa 572268161

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4295/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1300139;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis - 05/12 à 20/12/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula

antonio robson cascaes dantas 57217207/2

allan Soares Monteiro 57200349/1

fabrício Gomes de oliveira 54192712/2

Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

Edmilson Juarez dos Santos Borges 5843219/2

inaldo carlos costa araujo 57211166/2

Jorge Eduardo Prazer da conceição 57226691/1

Gustavo alex Santos de oliveira 57226721/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4297/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1300068;

r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba - 04/12 à 20/12/2021, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículos e ações de fiscalização de trânsito no 
referido municipio.

nome matricula
lailton Santos do Nascimento 57200227/1

Sandro félix Brasil 57205274/1
Jofre costa e cunha 54191302/2

Marivaldo lima de araujo 5820588/1
Maria da Silva Sousa 57226370/1

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588/1
raul Braga da costa 57217498/2

rosemar flávio Marques franco Junior 57226823/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4298/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1300097;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Marituba - 04/12 à 19/12/2021, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículos e ações de fiscalização de trânsito no referido 
municipio.

nome matricula
luciano azevedo Nascimento 57214954/1

Mauro Moura da Silva 54195728/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4299/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1304399;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Cas-
tanhal para o município de Belém - 22/11 à 08/12/2021, a fim de desem-
penhar suas atividades funcionais em operações de fiscalização de trânsito 
em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

nome matricula
Ederson José da Silva e Silva 57202063/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4213/2021-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 diária constante no Proces-
so nº 2021/1220020;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do município de Belém 
para os municípios de São Geraldo do araguaia, 25/11 à 30/11/2021, re-
denção, 01/12 à 08/12/2021, conceição do araguaia, 09/12 à 14/12/2021, 
Santana do araguaia, 15/12 à 20/12/2021 e Marabá 21/12 à 23/12/2021 
a fim de conduzir técnicos de informática para realizar manutenções corre-
tivas nos referidos municípios.

nome matricula
Wilson Waldemir campos dos Passos 6120008/1

almir alves do carmo Júnior 57196269/1
Noélio Tavares raiol Junior 54196638/3

Thiago daniel Pinheiro de assunção 57202057/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4300/2021-daF/cGP, de 22/11/2021
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 2021/1300096;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba - 03/12 à 20/12/2021, a fim de realizar 
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controle de fluxo de veículos e ações de fiscalização de trânsito no referido 
municipio.

nome matricula
Benedito cláudio Silva 57200473/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4314/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1300127;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quartoze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Tucuruí no período de 05/12 à 19/12/2021, 
a fim de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de 
trânsito, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica 
operacional, no referido municipio.

nome matricula
franciana Maria Jatene cavalcante 572123482

charles Yuri Souza de castro 572320491
cláudia deolinda alvarez félix 572268731

Joelma lima Barbosa dos Passos 572122802
rosemiro filho de freitas Maués 571950192

antonieta cristina araújo carvalho athayde 56329942
frederico costa lins 571763712

charles Santos e cunha 541915242

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4315/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1300113;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Acará no período de 05/12 à 20/12/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito, em cumprimento a cronograma de ações 
determinadas pela diretoria Técnica operacional, no referido municipio.

nome matricula
alcir ferreira Quadros 572275941

francisco Mauro Santa rosa Novaes 572263911

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4316/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1300126;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quartoze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de abaetetuba no período de 05/12 à 19/12/2021, 
a fim de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de 
trânsito, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica 
operacional, no referido municipio.

nome matricula
Sandro araújo da costa 572112442

Kelly Maia Santana 572289501
andré dos reis Piquet 571982601

ivan luis da conceição Jaster 571982791
rosivaldo oliveira de Sousa 571936042
celso luis dos Santos Matos 572002701

Ellen Monteiro Barros 572329781
EUdo Mamede da costa Junior 572129652

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4319/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1300289;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 

para o município de Santa Bárbara - 04/12 à 19/12/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula
raimundo da costa cunha 57198617/1

Peter Mendes Pereira 57226369/1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267/1

Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4320/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1305159;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tucuruí - 04/12 à 18/12/2021, a fim de acompanhar 
a equipe de trânsito para apoio administrativo, realizando as atividades 
correlatas a sua área de atuação no referido municipio.

nome matricula
leonardo araújo da costa 80845441/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4325/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1313688;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (5 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de Belém 
para o município de Dom Elizeu – 02/12 à 07/12/2021, a fim de realizar 
atendimentos de cNH, durante ação de banca itinerante, no referido mu-
nicípio.

nome matricula
fernando Jorge do carmo 555884731

Túlio reis Guimarães 59040222
Marcos antônio rêgo e Silva 59518611

Walter Mota aragão Silva 54148066

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4327/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1300142;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis - 05/12 à 20/12/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271/1

Gleydson Monção araújo 57201966/1
alexandre caetano de Sousa 57209138/1

Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452/1
luana aline cardoso leitão 54192725/2

luis antonio Pinheiro cardoso 57230582/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4329/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1300271;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara - 05/12 à 20/12/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula
inivens Nazaré dos Santos andrade 57198613/1

Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756/3
Madson José alves de oliveira 57200235/1
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raimundo ferreira Valentim Neto 57195665/2
Naum Bastos de Souza Santos 57227682/1

Nívia Guedes Gorayeb 57195550/2
david clayton Pantoja da Paz 57226372/1

idenil rocha de almeida 54184449/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 4330/2021-daF/cGP, de 23/11/2021
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 2021/1300279;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara - 05/12 à 20/12/2021, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio.

nome matricula
denise de Souza Matos 57176007/3

Jammerson ferreira lopes 57227487/1
anderson Bahia da Silva 57225847/1

Ely Moraes anselmo 57227280/1
francisca Morais da Silva Nogueira 57201682/2

Gilsiley ferreira e ferreira 57209068/1
Walisson Pedro Pereira de Souza 57226730/1

rogério Barbosa ferreira 57226724/1
Pedro afonso rey Guimarães 57214892/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 737849

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 4421/2021-daF/cGP, de 30/11/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de JaNEiro/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
flavio alves Pereira 55588103/1 17.11.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/GViV

Haroldo Thiago Monteiro 
de oliveira 57230558 /1 24.06.2019/2020 07.01 a 05.02.2022 dTo/GofTc

José Justo dos Santos 
ramos Junior 5953249 /1 13.01.2021/2022 13.01 a 11.02.2022 caPaNEMa

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 738229

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 788/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
BeLÉM/Pa, 03 de deZeMBro de 2021.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará 
em exercício, no uso de suas atribuições legais
coNSidEraNdo o disposto na Manifestação Jurídica nº 1.503/2021 – 
coNJUr/SEaP, constante à seq. 3 do processo 2020/215775;
coNSidEraNdo que há indícios de inexecução do contrato administrativo 
055/2020/SEaP;
coNSidEraNdo que o princípio da supremacia do interesse público impõe 
ao administrador o poder-dever de aplicar as sanções administrativas ao 
contratado faltoso;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 104 ao 125 da lei Estadual de 
Processo administrativo, lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º instaurar Procedimento administrativo para apurar falta cometida 
pela empresa M. f. da S. fraNco, referente ao contrato administrativo nº 
055/2020, celebrado com a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciária – SEaP.

art. 2º designar os servidores: Sandra Maria Miranda alvares - Mat. 
57198077 - Silvio roberto alves de lima - Mat. 57213781 - Emerson Silva 
Barral - Mat. 57198082/1 para compor a comissão processante, a fim de 
instruir o processo de apuração de infração administrativa.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 737901

.

.

errata
.

errata de diÁria
Portaria Nº 2137/2021 – 925495– crPP V - doe. 34784

oNde se LÊ: PEriodo 26/08/2021.
Leia – se: 26 a 28/08/2021
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 737940
errata da PUBLicaÇÃo do 5º terMo aditiVo ao coNtrato 

adMiNistratiVo Nº. 091/2018 No doe Nº. 34.783 de 
02/12/2021 soB o Nº de ProtocoLo 736653

onde se lê:
o prazo de vigência será prorrogado por 180 (cento e oitenta dias), inician-
do em 26/12/2021 e encerrando em 23/06/2021.
Leia-se:
o prazo de vigência será prorrogado por 180 (cento e oitenta dias), inician-
do em 26/12/2021 e encerrando em 23/06/2022.

Protocolo: 737887
errata dos eXtratos dos terMos de recoNHeciMeNto de 
dÍVidas, PUBLicados No dia 01.12.2021, No doe Nº 34.782, 

reFereNtes ao ProtocoLo: 736.231.
oNde se LÊ: coNcUrSo 309
Leia-se: coNcUrSo c-199.

Protocolo: 737986

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 024/2019
Termo aditivo: 4
data da assinatura: 15/11/2021
Classificação do Objeto: outros
Exercicio: 2021
Motivo: do prazo de vigência do contrato
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 06 
(seis) meses, iniciando sua vigência em 16/11/2021 e encerrando em 
15/05/2022, ou até a finalização de procedimento licitatório para nova 
contratação, considerando que procedimento licitatório não foi finalizado 
até o momento.
contrato: 024/2019
contratado: ProSPEra SErVicE lTda
cNPJ: nº. 15.011.217/0001-74
Endereço: rua do acampamento nº 170, Bairro: Telégrafo, Belém – Pará, 
cEP: 66.083-030
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 737989
terMo aditiVo ao coNtrato 025/2019

Termo aditivo: 3
data da assinatura: 12/11/2021
Classificação do Objeto: outros
Exercicio: 2021
Motivo: do prazo de vigência do contrato
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 06 
(seis) meses, iniciando sua vigência em 13/11/2021 e encerrando em 
12/05/2022, ou até a finalização de procedimento licitatório para nova 
contratação, considerando que procedimento licitatório não foi finalizado 
até o momento.
contrato: 025/2019
contratado: cM ParTiciPaÇÕES lTda
cNPJ: nº. 14.376.655/0001-73
Endereço: av. alcindo cacela, 2508, altos, cremação, Belém – Pará
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 737991

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2804/2021
objetivo: EScolTar iNTErNo, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia, da cT-
MaBT – Para cadEia PÚBlica dE MaraBá.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 5949935 – WESlEY ricHElEY da cUNHa raiol – aG. Pri-
SioNal – 5918734 –THaYS larYSSa da SilVa loPES – aG. PriSioNal 
– 5954187 – daVid SilVa frEiTaS – aG. PriSioNal.
Período: 24/05/2021 a 25/05/2021- diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 737993
Portaria Nº 2803/2021

objetivo: acoMPaNHar iNTErNoS, Para BElÉM, ao cENTro iNTEGra-
do dE iNclUSÃo E rEaBiliTaÇÃo –cir- EM coNSUlTa coM PSiQUia-
Tra.
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fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT.
destino: BElÉM/cir
Servidor (es) : 5912337 – liSSaNdra KlEBia NaSciMENTo Garcia – 
TÉc. ENfErMaGEM – 5918734 – THaYS lariSSa da SilVa loPES - aG. 
PriSioNal – 5896914 – EliENaldo SENa BaTiSTa – aG. PriSioNal – 
5954668 – JacKSoN cardoSo dE aBrEU – aG. PriSioNal – 5957831 
– fraNciSco ErloN PacHEco – aG. PriSioNal – 57189036 – MaYKo 
dEYViSoN dE liMa SaNToS – aG. PriSioNal.
Período: 19/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 737996
Portaria Nº 2806 /2021

objetivo: MaNUTENÇÃo do VEÍcUlo –VTr 37- Placa QVJ 1/37.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 5954188 – darci coSTa dE oliVEira – aG. PriSioNal – 
57189036 – MaYKo dEYViSoN dE liMa SaNToS – aG. PriSioNal.
 Período: 04/08/2021- diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 737997
Portaria Nº 2807/2021

objetivo: coNdUZir iNTErNo, Para aUdiÊNcia do TriBUNal dE JÚri, 
á Vara criMiNal dE BarcarENa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT.
destino: BarcarENa/Pa
Servidor (es): 57189036 – MaYKo dEYViSoN dE liMa SaNToS – MoTo-
riSTa – 57211876 – rodolfo aNSElMo dE oliVEira fErrEira – aG. 
PriSioNal – 5896914 – EliENaldo SENa BaTiSTa – aG. PriSioNal.
Período: 11/08/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 737998
Portaria Nº 2955/2021

objetivo: acoMPaNHar NUTricioNiSTa, Para UMa rEUNiÃo Na SEdE/
SEaP, coM o dirETor da dlPi, NaciB JordY.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es): 57189036 – MaYKo dEYViSoN dE liMa SaNToS – MoTo-
riSTa – 5889875 – aliNE GoMES BENTES d`oliVEira – NUTricioNiSTa.
Período: 25/08/2021- diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 737999
Portaria Nº 2959/2021

objetivo: acoMPaNHar NUTricioNiSTa, À UMa rEUNiÃo Na UNidadE 
SaNTo aNToNio, BElÉM.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: BElÉM/Pa
Servidor (es) : 57211876  – rodolfo aNSElMo d`oliVEira fErrEira 
– aG. PriSioNal – 5889875 – aliNE GoMES BENTES  d`oliVEira – NU-
TricioNiSTa.
Período: 01/10/2021 - diária(s): ½ ( meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 738000
Portaria Nº 2810/2021

objetivo: coNdUZir iNTErNo, Para ParTiciPar, TriBUNal do JÚri, Na 
coMarca dE  TailÂNdia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: TailÂNdia/Pa
Servidor (es): 57189036 – MaYKo dEYViSoN dE liMa SaNToS – Mo-
ToriSTa – 5911486 – clEidiVal PiNHEiro coSTa – aG. PriSioNal – 
5935525 – clEBSoN da coNcEiÇÃo SaNToS – aG. PriSioNal – 8400669 
– PaUlo aNToNio SilVa foNSEca aG. PriSioNal.
 Período: 05/10/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 738002
Portaria Nº 2788/2021

objetivo: coNdUZir iNTErNo, Para ParTiciPar, JUlGaMENTo PEraNTE 
TriBUNal do JÙri, coMarca dE TailÂNdia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aBaETETUBa/cTMaBT
destino: TailÂNdia/Pa
Servidor (es): 57189036 – MaYKo dEYViSoN dE liMa SaNToS  – aG. 
PriSioNal – 57211876 – rodolfo aNSElMo  d`oliVEira  fErrEira – 
aG. PriSioNal. – 5922161 – riTa KáSSia rodriGUES cariPUNa – aG. 
PriSioNal – 5949935 – WESlWY ricHElEY cUNHa raiol – aG. PriSio-
Nal.
 Período: 06/10/2021 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 738003

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 3300/21-dGP.seaP, de 03/12/21
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 3007/21-dGP/SEaP, de 05/11/21, 
publicada no doE nº 34.760, de 09/11/2021, no que se refere à concessão 
de férias dos servidores relacionados abaixo:
Nº-Nome-Matrícula
1-Josilene ferreira Nascimento-57221200
2-oseas Gomes da costa-5957690
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 737897

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°3299/2021-dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 03 de deZeMBro de 2021.

dESiGNar o servidor raoNi aNdrE loPES cEciM, matrícula funcional 
n° 5943028/2, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Servi-
ços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GSTP, com lotação no 
centro de recuperação coronel anastácio das Neves - crcaN, no período 
de 01/12/2021 a 30/12/2021, em substituição ao titular Jairo alVES da 
SilVa, matrícula funcional n° 5614678/1, que está em gozo de férias re-
gulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 737952

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato - coNtrato adMiNistratiVo
coNtrato Nº 045/2021

Processo adMiNistratiVo Nº 2021/1148542
oBJETo: o licenciamento dos direitos de exibição do conjunto de obras 
audiovisuais identificada como “Os Dinâmicos”, exclusivamente para exi-
bição na TV cUlTUra, em faixa de programação apropriada para seu bom 
desempenho.
Valor GloBal: r$ 19.110,00 (dezenove mil e cento e dez reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 01/12/2021
ViGÊNcia do coNTraTo: 24 meses, com início na data de assinatura do 
contrato.
oriGEM: dispensa de licitação n. 025/2021
orÇaMENTo:
Projeto atividade: 8425
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PES-
Soa JUrÍdica
PTrES: 158425
Pi: 1030008425c
aÇÃo: 272021
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8425
coNTraTada: cENTral dE ProdUcao - ciNEMa E VidEo Na aMaZoNia
cNPJ: 02.801.220/0001-40
ENdErEÇo: avenida conselheiro furtado, Ed. flávio Neto, n. 2.476, ap. 
104, São Brás, cEP 66.040-100, Belém-Pa
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 738112

.

.

errata
.

Portaria Nº 669 de 26 de oUtUBro de 2021, PUBLicada No 
doe de Nº 34.782 de 01.12.2021, soB o ProtocoLo 

Nº 735508
Servidor: ilsa de Nazaré do couto lima
Matrícula: 55589256-3
cargo: Técnico em Gestão Pública – contador
onde se lê: 14.07.2021 a 13.08.2021
Leia-se: 05.07.2021 a 03.08.2021

Protocolo: 737865

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
TErMo adiTiVo: 01
ProcESSo Nº 2021/1245674
daTa dE aSSiNaTUra: 16/11/2021
ViGÊNcia: 14 de dezembro de 2021 a 13 de março de 2022.
JUSTificaTiVa: art. 24, iV, da lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
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Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSUMo
PTrES: 158338
Pi: 4120008338c
aÇÃo: 231148
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338
coNTraTo: 029
EXErcÍcio: 2021
coNTraTado: MErGUlHÃo E NoGUEira diSTriBUidora lTda
cNPJ: 28.809.866/0001-67
ENdErEÇo: avenida Tavares Bastos, 689, anexo c, bairro da Marambaia, 
cEP 66.615-005, Belém-Pa.
ordENador: Ursula Vidal Santiago de Mendonça

Protocolo: 738192

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo administrativo nº 2021/1363102- SEcUlT
Nº da iNEXiGiBilidadE: 031/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
Valor ToTal: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
OBJETO: Contratação da profissional Bruna Guerreiro Martins, para parti-
cipar de Encontro Literário “Vozes da Juventude” evento integrante da 24ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2021, que será realizado no 
dia 04 de dezembro de 2021 ás 20:00h na arena Multivozes, na arena Gui-
lherme Paraense (mangueirinho), no município de Belém/Pa, conforme re-
gular processamento nos autos do Processo administrativo 2021/1363102.
coNTraTada: BrUNa GUErrEiro MarTiNS (cPf Nº 296.323.312-49)
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.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 738128
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

Processo administrativo nº 2021/1344211- SEcUlT
Nº da iNEXiGiBilidadE: 032/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 03/12/2021
Valor ToTal: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
oBJETo: contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com 
fundamento no art. 25, iii da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores 
da Empresa individual leandro aquino duarte 01525845608, sob o nome 
social: leandra du art, inscrita no cNPJ n.º 43.687.720/0001-80, para 
participar de Encontro literário “Vozes da inclusão”,evento integrante da 
24ª Feira PanAmazônica do Livro e das Multivozes 2021, que será realizado 
no dia 03 de dezembro de 2021 ás 20:00 h na arena Multivozes, confor-
me regular processamento nos autos do Processo administrativo nº 2021/ 
1344211..
coNTraTado: lEaNdro aQUiNo dUarTE 01525845608 - cNPJ n.º 
43.687.720/0001-80
 orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUTroS SErVi-
ÇoS dE TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica PTrES: 158849 Pi: 103fli8849c 
aÇÃo: 233279 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura do Estado do Pará

Protocolo: 738306

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01721

ProcESSo Nº 2021/1351924
Valor: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 29/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação do evento 
Tempero de origem.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS- PESSoa fÍSica PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
268542 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: Yvens Guerreiro Penna – Matrícula: 
5946497-1
coNTraTado: lUcYaN MEirElES coSTa – cNPJ Nº 782.200.922-20
ENdErEÇo: TraVESSa doUTor ENEaS PiNHEiro, 2328, aParTaMENTo 
2301, Marco, cEP: 66.095-015, BElÉM - Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 737866
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01664
ProcESSo Nº 2021/1314087
Valor: r$ 4.000,00 (quatro mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 25/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
Credenciamento 005/2021/SECULT, para atender à programação da 24ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.

oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: laNGEla doS SaNToS carMo – cPf Nº: 995.104.642-87
ENdErEÇo: TV WE 71,cidaE NoVa, cEP: 67.140-130, aNaNiNdEUa-Pa
ordENadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 737893
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01738
ProcESSo Nº 2021/1338380
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 01/12/2021
OBJETO: Contratação do profissional JOÃO DE JESUS PAES LOUREIRO, 
para participar de Encontro literário, evento integrante da “Vozes do au-
tor Literário” da 24ª Feira PanAmazônica do Livro e das Multivozes 2021, 
que será realizado no dia 02 de dezembro de 2021 ás 20:00h, na are-
na Multivozes, na arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Belém-Pa, 
conforme regular processamento nos autos do Processo administrativo nº 
2021/1338380.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 026/2021.
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: JoÃo dE JESUS PaES loUrEiro – cPf Nº 025.325.142-72
ENdErEÇo: aV. SEZErdElo corrÊa, 244, aParTaMENTo 1001, NaZarÉ, 
cEP: 66035-400, Belém, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 737995
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01669
ProcESSo Nº 2021/1322478
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 25/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/SEcUlT, para atender a programação ao mês 
dedicado a consciência Negra intitulado feira Preta realizada no dia 27 
novembro 2021, no Teatro Estação Gasômetro.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: 103008849c aÇÃo: 
271887 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PiNHEiro dE carValHo - 
MaTrÍcUla: 57188175/4.
coNTraTad0: ariraN TElES dEalBUQUErQUE – cPf Nº: 556.091.392-87
ENdErEÇo: TraVESSa doUTor MoraES, 1026, BaTiSTa caMPoS, cEP: 
66.045-590 , BElÉM-Pa
ordENadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 737949
terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 

013/2021
(ProcESSo 2021/1317883)
o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE cUl-
TUra, em conformidade com o “caput” do artigo 31 da lei federal nº 
13.019/2014, informa que foi autorizada a iNEXiGiBilidadE dE cHaMa-
MENTo PÚBlico para formalização de parceria, mediante Termo de fo-
mento, a ser celebrada com o coNSElHo doS PaSTorES EVaNGÉlicoS 
DE ALTAMIRA - COPEA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucra-
tivos, com natureza jurídica de organização da sociedade civil, constituída 
em 12 de maio de 2009, inscrita sob o cNPJ nº 13.508.435/0001-93,, 
situada na cidade de altamira/Pa, na rua raimundo acácio, 172, bairro 
Brasília, CEP 68.375-130, de modo que se torna pública a justificativa de 
inexigibilidade, que está disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Es-
tado de Cultura, e no Diário Oficial do Estado do Pará – DOEPA.
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que 
deverão ser efetuadas no Protocolo na sede da Secretaria de Estado de 
cultura – SEcUlT, na avenida Magalhães Barata, n. 830, São Brás, cEP 
66.063-240, Belém-Pa.
Belém, 03 dezembro de 2021.
Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Secretário de Estado de cultura

Protocolo: 738088
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01693
ProcESSo Nº 2021/1347948
Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 29/11/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
Credenciamento 005/2021/SECULT, para atender à programação da 24ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
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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: caroliNE dE PaUla BiTENcoUrT QUarESMa – cPf Nº: 
849.606.122-15
ENdErEÇo: ET do QUarENTa HoraS, 385, Solar do coQUEiro, Bl. H 
aPT. 105, coQUEiro, cEP: 67.120-558, aNaNiNdEUa-Pa
ordENadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 738086
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01739
ProcESSo Nº 2021/1352561
Valor: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 01/12/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
Credenciamento 005/2021/SECULT, para atender à programação da 24ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 005/2021/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: áUrEo dÉo dE frEiTaS JUNior – cPf Nº: 218.482.972-20
ENdErEÇo: :TV. caSTElo BraNco, 1923, Ed. PriMaVEra, aParT 202, 
SÃo BráS, cEP: 66.063-000, BElÉM-Pa
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 738032
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01666
ProcESSoS 2021/1327169 e 2021/1377614
Valor: 1.000,00 (mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 25/11/2021
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: lUciaNa KEllY PiNHo dE MEdEiroS – cNPJ Nº 
352.806.462-53
ENdErEÇo: TraVESSa 14 dE MarÇo, 2123, NaZarÉ, cEP: 66.035-180, 
BElÉM - Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 738225
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01726
ProcESSo Nº 2021/1339497
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 30/11/2021
OBJETO: Contratação da profissional Zeneida Lima de Araújo, para partici-
par do Encontro literário “Vozes dos homenageados” evento integrante da 
24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes 2021, realizado no dia 
01 de dezembro de 2021, às 18h00, na arena Multivozes, conforme regular 
processamento nos autos do Processo administrativo n° 2021/1339497.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 023/2021.
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: ZENEida liMa dE araÚJo– cPf Nº: 210.654.202-00
ENdErEÇo: r SEGUNda, 264, cENTro, cEP: 68.870-000, SoUrE-Pa
ordENadora: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 738210
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

Portaria
Portaria Nº 1.364 de 2 de deZeMBro 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/ 
1335353
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “UM SHoW 
dE cUlTUra Pai d’ÉGUa” referente à iN 697/2021 - fcP, fiscal Titular, 
a servidora: Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº: 32026/1, 
cargo: agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fis-
cal 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: 737883
Portaria Nº 1.365 de 2 de deZeMBro 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 
2021/1321725
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNS dE 
BElÉM 4” referente à iN 696/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora: SaN-
dra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto a 
servidora: MarcEla cÔrrEa fraNco, matrícula nº: 5934241, cargo: as-
sessora Especial 1, Setor/local de Trabalho: daf
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 737885
Portaria Nº 1.367 de 3 de deZeMBro 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 
2021/1335426
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTiVaN-
do cUlTUra” referente à iN 699/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor: 
José augusto rodrigues da Silva, matrícula nº: 57205072 /2, cargo: aux. 
operacional, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substituto o ser-
vidor: Maria de fátima lima Barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: ag. 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 737879
Portaria Nº 1.366 de 3 de deZeMBro 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 
2021/1248333
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “dÓ, rÉ, MÍ 
cUlTUral” referente à iN 698/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora: Mar-
cEla cÔrrEa fraNco, matrícula nº: 5934241, cargo: assessora Especial 
1, Setor/local de Trabalho: daf, e como fiscal Substituto a servidora: 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 737877

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1369 - cGP/FcP de 03 de deZeMBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de 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, o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, e ainda os termos dos processos: PaE 2021/1371062 de 
01/12/2021 e PaE 2021/1375908 de 02/12/2021, respectivamente.
rESolVE:
aUToriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio às servidoras:
• CLAUDIA ARAUJO REGO BARROS, matrícula nº54180873/2, ocupante do 
cargo de TEcNico EM GESTao cUlTUral, lotada na coordENadoria dE 
arTES PlaSTicaS E aUdioViSUaiS, a gozar no período de 20/12/2021 
a 18/01/2022, correspondente ao triênio de 22/08/2014 a 21/08/2017.
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• ELAINE FERREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 2015900/5, ocupante do 
cargo de TEcNico EM GESTao cUlTUral, lotada na dirEToria dE ofici-
NaS cUlTUraiS E iNiciacao arTiST, a gozar no período de 15/12/2021 
a 13/01/2022, correspondente ao triênio de 03/03/2014 a 02/03/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 738207

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021 – FcP

 a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoei-
ro comunica que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na 
forma Eletrônico, do tipo menor preço global, modo de disputa “aberto”, 
conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE PEÇa dE rEPoSiÇÃo Para ProJETor da Marca 
Barco, ModElo dP2K-20c iNSTalado Na Sala dE ProJEÇÃo do ciNE 
lÍBEro lUXardo
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a hora e data de abertura do certame
UaSG: 925489
daTa dE aBErTUra: 16 de dezembro de 2021
HORA DE ABERTURA: 10h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital:  www.comprasgovernamentais.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8843.0000; 
Elemento de despesa: 339030; fonte:0101
ordenador:Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 737973

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 699/2021
Pae: 2021/1335426

objeto: ProJETo “cUlTiVaNdo cUlTUra” no qual os artistas MUKa, 
dENNEr ciGaNo, HEricK rafaEl, cÉZar fariaS, carMEN PENicHE, 
JoElSoN PaNToJa, MEll PiNHEiro, BaNda NicoBaTES E oS aMado-
rES, GrUPo Trio cHaMoTE, BiNo, BaNda PirÔ, MarQUiNHo MElodia 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
12/12/2021, no Município de Belém/Pa, das 09h às 20h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 891/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMG 
00409; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 03/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 699/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 699/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 03/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 737878
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 697/2021

Pae: 2021/ 1335353
objeto: ProJETo “UM SHoW dE cUlTUra Pai d’ÉGUa” no qual os artistas 
liNda Nil, caMaroTE ViP, fB MaNia, PEGada do aXÉ, alBErTo MorE-
No, EVErToN Mc, JoTaPÊ, NElYS, ViNiciUS HoNoraTo, aNdrEa MilEo 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
10/12/2021 das 09h às 18h, 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 890/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEMP 
00548; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 02/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 697/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 697/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 737882

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 696/2021
Pae: 2021/1321725

objeto: ProJETo “SoNS dE BElÉM 04” no qual os artistas: frEd E aroN, 
raZÃo Pra SEr, BrEGa folK, lEoZiNHo, alMa SoUl, JaQUEliNE Sca-
fUTo, ToNiNHo MaraJÓ, acÚSTico PoP, dE BoBEira, fErroVia TEX 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
10/12/2021, no Município de Belém/Pa das 12h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 885/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 20 dEMP 
00233; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: EXPErT EVENToS, inscrita no cNPJ 17.687.352/0001-60
Valor Total: r$ 80.000,00
data: 02/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 696/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 696/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 737886
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 698/2021

Pae: 2021/1248333
objeto: ProJETo “dÓ, rÉ, MÍ cUlTUral” no qual os artistas fraNcY 
liMa, NaNNa rEiS, PaTricia flEXa, SiMoNE E SUZaNa, rENaTo roSaS 
que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
03/12/2021, no horário de 10h às 14h, 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 892/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 df 
4049289; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: caSSEB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
34.367.199/0001-02
Valor Total: r$ 51.000,00
data: 03/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

Nº 698/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 698/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 03/12/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 737829

oUtras MatÉrias
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato: 15/2019

aTo: diSTraTo dE coNTraTo dE SErVidor TEMPorário
Motivo: diSTraTo a PEdido – a coNTar dE 02/12/2021 – Processo nº 
2021/1359940
SErVidor TEMPorario: aMaNda alVES GoNÇalVES
MaTricUla: 5952211/1 – carGo: TEcNico EM adMiNiSTraÇÃo E fi-
NaNÇaS
ordENador
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 738238

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 151/2021, 
PUBLicado No doe N° 34.762 de 11/11/2021. ProtocoLo: 

727055.
onde se lê: dESiGNar o servidor renan cardoso lima, Professor de Mú-
sica de instrumento, matrícula funcional no 5942742/1, para assumir a 
função de fiscal do Contrato no 30/2021,
.Leia-se: dESiGNar a servidora Natalia cristina oliveira Vidal, professora 
de música/violino, matrícula funcional nº 5956293/1 para assumir a função 
de fiscal do Contrato nº 30/2021.
Belém-Pa, 03 de dezembro de 2021.
Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente.

Protocolo: 738161
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diÁria
.

resUMo da Portaria Nº. 191/2021-FcG de 03.12.2021
fundamento legal: art. 6° da lei 5.939/96 e art.145, lei n° 5810/94.
objetivo: Participação da banca julgadora no festival de Música de Jacun-
dá.
destino: Jacundá/Pa
Período: 04.12.2021 a 05.12.2021- (1 e ½ diária - r$ 356,07)
Servidor: alvaro Humberto da costa dias – coordenador de i e ii Graus – 
if: nº. 57219964/4
autorização: Processo n°. 2021/1368308
Servidor: Tiago Nascimento costa - Técnico em Música/canto lírico – if: 
nº. 57190269/2
autorização: Processo n°. 2021/1368717
Servidor: denison ferreira Pastana – Professor de Música/Trombone – if: 
nº. 5911141/2
autorização: Processo n°. 2021/1368532
Servidor: david Pinheiro Queiroz – Motorista – if: nº. 5951595/1
autorização: Processo n°. 2021/1369288
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 738072

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 830 de 06 de deZeMBro de 2021.
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados, 
para a função de fiscal Titular e Suplente do contrato citado abaixo:

coN-
TraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

23/2021 lavagem de Veículos 
automotores.

3E SErViÇoS E coMEr-
cio dE aliMENToS EirEli.

Eraldo carloS TaVa-
rES cUNHa (TiTUlar)
ValdEMir cHaVES dE 
SoUZa (SUPlENTE)

5946555/1
7003447/1

 

Está Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira.
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 737951

diÁria
.

Portaria Nº 832 de 03 deZeMBro de 2021.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2021/1377840/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de acará no dia 04 de dezembro de 2021, para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 831 de 03 deZeMBro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2021/1377630/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 1 ½ (uma diária e meia), que irá se des-
locar para o município de Soure no período de 05 a 06 de dezembro de 2021, 
para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais do governo do Pará.
NoME: ana carla lima da conceição
MaTrÍcUla: 6402893
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 833 de 03 deZeMBro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2021/1377189/SEcoM.

rESolVE:
i-conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de acará no dia 04 de dezembro de 2021, para produção 
de conteúdo e cobertura nas redes sociais do Governo do Estado do Pará.
NoME: Juliana Martins lima
MaTrÍcUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 738320
aViso de cotaÇÃo eLetrÔNica

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 13/2021 – secoM
Processo N° 2021/218993

a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade cotação Eletrônica, conforme abaixo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral, para atender as necessidades da 
Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) Belém/Pa, de acordo com 
as especificações contidas no Termo de Referência.
daTa da aBErTUra: 07/12/2021.
Hora dE aBErTUra: 10h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://web.banparanet.com.br/cotacao
os interessados em participar da cotação eletrônica, deverão acessar o site 
na plataforma do site http://web.banparanet.com.br/cotacao e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará – coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
PEdro ViTor SilVa rodriGUES
coordenador – Portaria n° 716 de 04 de dezembro de 2020.

Protocolo: 738330

aViso de LicitaÇÃo 
PUBLicaÇÃo de eXtrato de editaL 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2021 – secoM
a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM, comunica que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, conforme abaixo: 
oBJETo: aquisição de equipamentos informática, para atender as neces-
sidades da Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) Belém/Pa, de 
acordo com as especificações contidas no Termo de Referência. 
daTa da aBErTUra: 16/12/2021. 
Hora dE aBErTUra: 10h00min (Horário de Brasília) 
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasnet.gov.br 
UaSG: 925887  - Secretaria de Estado de comunicação - SEcoM (ave-
nida doutor freitas, nº 2531, Pedreira, na cidade de Belém, Estado do 
Pará) 
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, no dia 06/12/2021 (Horário de Brasília – df). 
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.
comprasgovernamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de compras do 
Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no endereço www.compras-
para.pa.gov.br. 
PEdro ViTor SilVa rodriGUES 
Pregoeiro/SEcoM

Protocolo: 738331

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.°398/2021, de 02 de deZeMBro 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 ofício n°2.623/2021 – GaB.SEc/SEGUP, de 
23 de Novembro de 2021, constante nos auto do processo 2021/1337833 
de 24/11/2021;
coNSidEraNdo os termos do decreto Governamental n.º 795, de 29 de 
maio de 2020, art. 1º estabelecem normas sobre cessão de servidores de 
órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárquica 
e fundacional.
r E S o l V E:
i – cEdEr à SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa
Social, o servidor MarcoS aNToNio coSTa alEiXo, Matrícula nº 
3588145/1, ocupante do cargo de locutor Entrevistador, com ônus para 
o órgão cedente.
ii – os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 02 de dezembro 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 738156
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 397/2021, de 02 de deZeMBro 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 Oficio nº 64/2021– DTV/FUNTELPA, 
de 23/11/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/1335169, de 
23/11/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar VaNESSa MarTiNS froTa ViEira, matrícula 5939810/2, ocu-
pante do cargo de assistente iii, lotado na diretoria de TV em substituição 
as férias de VaNESSa corrÊa VaScoNcEloS, matrícula 5251753/4, ocu-
pante do cargo de diretor(a) lotado(a) na diretoria de TV, no período de 
20/12/2021 a 12/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 738147

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo

secretaria adJUNta de eNsiNo
Portaria Nº91/2021-saeN

 a Secretária adjunta de Ensino, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei n. 9394 de 20 dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBN);
coNSidEraNdo o §2º, do art. 4º da resolução n. 219 de 04 de abril de 
2019 do conselho Estadual de Educação;
coNSidEraNdo que a escola encontra-se com o status de “ParaliSa-
da” desde 2011, por falta de alunos;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do processo PaE n. 2021/535751.
rESolVE:
art. 1º - autorizar a Extinção da Escola Estadual de Ensino fundamental 
dos Tartarugueiros, código iNEP15031896, jurisdicionada à UrE-20, lo-
calizada no rio Tartarugueiro, cep.n. 68.830-000, município de Ponta de 
Pedras.
art. 2º - Para atender ao que dispõe o artigo 1º, a Secretária adjunta de 
Ensino/SAEN oficializa o ato de extinção através desta Portaria;
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
• DÊ-SE CIÊNCIA, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE da SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo
• Belém,01 de dezembrode 2021.
• Regina Lúcia de Souza Pantoja
• Secretária Adjunta de Ensino

Protocolo: 738077
Portaria de sUBst/redes. Nº 1728/2021-GaB/Pad.  

BeLÉM, 02 de deZeMBro de 2021.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1767/2021, de 30 de no-
vembro de 2021, da comissão Processante;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - SUBSTiTUir as servidoras criSTiaN KErlEEN cardoSo dE frEiTaS, 
Mat. nº 5500931-2, e Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, Mat. nº 
5890910-1, pelas servidoras aMÉlia daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. 
nº 57229140-2, e NaTHalia dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro, Mat. n° 
5897320-1, para atuarem no Pad Nº 285/2018-GaB/Pad de 29/10/2018, 
publicado no doE edição nº 33.731 de 31/10/2018, na qualidade de Presi-
dente e membros, nesta ordem;
ii – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 737971

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa Para cUrso
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs /sedUc

Portaria Nº 009858 / 2021 / saGeP
ProrroGar a licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
NEUrociÊNciaS E BioloGia cElUlar, Na UNiVErSidadE fEdEral do 
Pará, do (a) SErVidor (a) JoSÉ aUGUSTo do NaSciMENTo MoNTEiro, 
MaTrÍcUla Nº 5896318-1, ProfESSor claSSE i, loTado (a) No (a) 
diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadraMENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM, 
No PErÍodo dE 02/10/2021 À 31/12/2022

Protocolo: 737794
coNcessÃo de LiceNÇa cUrso

Portaria Nº 009859 / saGeP  de 03/12/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE doUTorado EM 
difUSÃo do coNHEciMENTo, Na UNiVErSidadE fEdEral da BaHia, 
No PErÍodo dE 11/09/2021 À 31/07/2025, a (o) SErVidor (a) JoSÉ 
aUGUSTo loPES da SilVa, MaTrÍcUla Nº 57220571-3, ProfESSor 
claSSE i, loTado (a) No (a) diViSÃo dE lEGiSlaÇÃo E ENQUadra-
MENTo, No MUNicÍPio dE BElÉM.

Protocolo: 738006

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1.689/2021-GaB/Pad, 
de 18/11/2021, PUBLicada No doe ediÇÃo Nº 34.770 

de 19/11/2021.
oNde se LÊ:
ii - rEdESiGNar
Leia-se:
ii - ProrroGar

Protocolo: 737962
errata da Portaria Nº 2174/2021-GaB/sedUc 

de 11.11.2021, PUBLicada No doe Nº 34.766 de 16.11.2021
oNde se LÊ: cPf: 461.214.802-97
NoME: roSilENa SilVa dE alcaNTara
MaTrÍcUla: 5809690
carGo: ProfESSor claSSE ii
Leia-se: cPf: 597.402.052-91
NoME: JoSEilda dE Maria do roSario SaNToS
MaTrÍcUla: 57211418
carGo: dirETor
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

errata da Portaria Nº 2192/2021-GaB/sedUc 
de 11.11.2021, PUBLicada No doe Nº 34.766 de 16.11.2021

oNde se LÊ: cPf: 370.938.279-34
NoME: aParEcida dE loUrdES PEdroSo dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57208581
carGo: ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii
Leia-se: cPf: 597.402.052-91
NoME: NEriValdo loPES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5900201
carGo: VicE-dirETor
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS dE araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738246

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo terceiro terMo aditiVo ao coNtrato 

Nº 317/2017.
Vigência: 12/01/2022 a 12/04/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Urbana Engenharia ltda. cNPJ Nº 04.488.941/0001-77.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 03 de dezembro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 738154
terMo aditiVo ao coNtrato

dÉciMo PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 377/2017.
Vigência: 23/10/2021 a 25/12/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: consórcio S2 cNPJ Nº 30.758.490/0001-50.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 21 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 738140



54  diário oficial Nº 34.786 Segunda-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 319/2017.

Vigência: 20/12/2021 a 20/03/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Urbana Engenharia ltda. cNPJ Nº 04.488.941/0001-77.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 03 de dezembro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 738168

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 50766/2021
OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
liMoEiro do aJUrU / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diá-
rias: 2
aBaETETUBa / liMoEiro do aJUrU / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: aNdErSoN coNcEicao dE MoraES aNdradE
MaTrÍcUla: 57220854
cPf: 70471037249
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738127
Portaria de diarias No. 50847/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
acara / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / acara / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila PaUla doS SaNToS fErrEira
MaTrÍcUla: 5935570
cPf: 65544536287
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738124
Portaria de diarias No. 50827/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MocaJUBa / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / MocaJUBa / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NaYaNE SaBa caSTElo BraNco
MaTrÍcUla: 5961657
cPf: 95033203215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738121
Portaria de diarias No. 50787/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
liMoEiro do aJUrU / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diá-
rias: 2
aBaETETUBa / liMoEiro do aJUrU / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: PEdro do Socorro aBrEU NoVaES
MaTrÍcUla: 57192626
cPf: 58078983204
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738122
Portaria de diarias No. 50837/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
liMoEiro do aJUrU / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diá-
rias: 2
aBaETETUBa / liMoEiro do aJUrU / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: Joao alfaia rodriGUES
MaTrÍcUla: 5961660
cPf: 01570686254
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738123
Portaria de diarias No. 50744/2021

oBJETiVo: iNSTrUir o ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar Pads. 
186/2019 E 239/2018. PErÍodo: 23/11 À 25/11/2021. MUNicÍPio: ca-
PaNEMa. MEMo. 1729/2021.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 23/11/2021 - 25/11/2021 Nº diárias: 2
caPaNEMa / BElEM / 25/11/2021 - 25/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria JoSE SilVa do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 5090580
cPf: 33052387200
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738110
Portaria de diarias No. 50543/2021

oBJETiVo: iNSTrUir a SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria iNSTaUrada Na 
PorTaria Nº 33/2020- GaB/SiNd, Para aPUrar dENÚNciaS NoS aUToS 
do ProcESSo 1354002/2019. MUNicÍPio: SaNTErÉM MEMoraNdo Nº 
01/2021-SiNd. iNV. 33/2020.
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: daYSE rUTH TaVarES da SilVa
MaTrÍcUla: 454680
cPf: 12816590291
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738118
Portaria de diarias No. 50764/2021

oBJETiVo: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
liMoEiro do aJUrU / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / liMoEiro do aJUrU / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS lEoNcio SilVa
MaTrÍcUla: 5479240
cPf: 37886681215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738169
Portaria de diarias No. 50754/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caMETa / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / caMETa / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BarroS caPEla
MaTrÍcUla: 57234656
cPf: 78481090204
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738174
Portaria de diarias No. 50833/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Baiao / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / Baiao / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: diEGo MaGNo loPES
MaTrÍcUla: 5948750
cPf: 02269403223
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738131
Portaria de diarias No. 50848/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
acara / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / acara / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lailiENE aZEVEdo dE SoUZa carValHo
MaTrÍcUla: 5910909
cPf: 71649174268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738251
Portaria de diarias No. 50681/2021

oBJETiVo: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caMETa / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / caMETa / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMarildo MarQUES rodriGUES
MaTrÍcUla: 54183497
cPf: 22279229234
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738257
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Portaria de diarias No. 50768/2021
OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caMETa / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / caMETa / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS BENiGNo SilVa MarTiNS
MaTrÍcUla: 57234569
cPf: 81993749268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738261
Portaria de diarias No. 50786/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
liMoEiro do aJUrU / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / liMoEiro do aJUrU / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: aNdrEi MoraES BarroS
MaTrÍcUla: 57234503
cPf: 74930834287
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738200
Portaria de diarias No. 50748/2021

oBJETiVo: coNdUZir o coordENador do EScriTÓrio dE ProJEToS, 
roNaldo BiTar, Na ViSiTa aS oBraS dE coNSTrUÇÃo E rEforMa/
aMPliaÇÃo da E. E. E. f. M. “BEliNa caMPoS coUTiNHo” EM caPiTÃo 
PoÇo E da E. E. E. M. “”Maria da coNcEiÇÃo MalHEiroS” EM iriTUia, 
diaS 25/11 E 26/11/2021. MEMoraNdo 1505/2021-EP/ GaB- SEdUc.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 25/11/2021 - 25/11/2021 Nº diárias: 0
caPiTao Poco / iriTUia / 25/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 1
iriTUia / BElEM / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738216
Portaria de diarias No. 50738/2021

OBJETIVO: Participação da 2ª etapa de implantação do Programa Novo 
Ensino Médio, no Pólo abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iGaraPE-Miri / aBaETETUBa / 24/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / iGaraPE-Miri / 26/11/2021 - 26/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria aNToNia rodriGUES GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5898000
cPf: 81651589291
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738220
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 51344/2021

PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
oBSErVaÇÃo: Solicitação de Suprimento de fundos para realização de 
despesas de pequenos vultos em material de consumo, para atender a 
diretoria administrativa e financeira.
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
cPf: 31959695215
NoME: TElMa lUcia da SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 5890577
ProGraMa dE TraBalHo: 1297
foNTE dE rEcUrSo: 102
NaTUrEZa dESPESa: 339030
Valor: r$ 2000,00
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 738290

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, 
designado através da Portaria de SUBSTiTUiÇÃo nº974/2021-GaB/Pad, 
de 01/07/2021, publicada no doE nº 34.626, de 02/07/2021 para dar 
continuidade a instrução do Pad instaurado através da PorTaria Nº nº 
293/2016-GaB/Pad, de 06/07/2016, publicada no doE nº 33.167, de 
12/07/2016, coNVoco na forma do art. 219, § único da lei nº 5.810/94-
rJU, a servidora Elizabeth Espírito Santo frança, matrícula nº 657000-1, 
que se acha em local incerto e não sabido, devendo se apresentar perante 
esta comissão Processante, no Núcleo de disciplina e Ética/NdE/SEdUc, 
térreo da Secretaria de Estado de Educação, situada na avenida augusto 
Montenegro, km 10, icoaraci/Belém/Pa.

considere a servidora NoTificada em razão das imputações contidas nos 
autos do Processo nº 862527/2015 e anexos 970854/2016, 1008277/2016 
datado de 04/03/2015, pelo cometimento, em tese, de transgressões tipi-
ficadas nos arts. 178, I, c/c 190, XII da Lei Estadual nº 5.810/94, sendo 
garantido a mesma, o direito à ampla defesa e ao contraditório.
fica ainda a servidora coNVocada pelo presente edital, para se apresentar 
no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação e, se não comparecer, 
será considerado rEVEl, prosseguindo os trabalhos da presente comissão. 
Não comparecendo a convocada, vem o Presidente da comissão requerer jun-
to à autoridade instauradora a designação de dEfENSor daTiVo, na forma 
do art. 220, § 1º e 2º, da lei Estadual nº 5.810/94, com objetivo de acompa-
nhar todos os procedimentos da comissão Processante referente a servidora 
Elizabeth Espírito Santo frança, matrícula nº 657000-1.
fábio Henrique Pavão freitas
Presidente da comissão
célia regina Souza da cruz
Membro
Silviane Batista Miranda
Membro/Secretária

Protocolo: 737899
editaL de NotiFicaÇÃo

Pelo presente edital, ficam os servidores JOSÉ CARLOS DE SOUSA CRUZ, 
KElEN KaTiaNE da SilVa, daNiEl caMPoS cEi e Horacio fErrEira 
CARDOSO, lotados na Secretaria de Estado de Educação, notificados a dá 
ciencia de suas absolvições da pratica das condutas objeto de apuração do 
Processo administrativo disciplinar nº 1063598/2016.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 738146

oUtras MatÉrias
desiGNar

Portaria Nº.: 9772/2021 de 25/11/2021
de acordo com o processo nº 898724/2021
designar WaldirENE carValHo aNToNio JoSE, Matrícula nº 5558654/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Padre Jose Gismont/Belém, durante o impedimento do titular, no pe-
riodo de 01/12/2021 a 14/01/2022.

Portaria Nº.: 9771/2021 de 25/11/2021
de acordo com o processo nº 1238770/2021
designar JaQUEliNE aNUNciaÇÃo roSario dE MoUra, Matrícula nº 
5742161/2, Professor, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) 
da EEEM Nossa Senhora do rosario/Marituba,durante o impedimento do 
titular, no periodo de 01/12/2021 a 14/01/2022.

Portaria Nº.: 9773/2021 de 25/11/2021
de acordo com o processo nº 1053261/2021
designar cirlENE da SilVa MENdES, Matrícula nº 5861128/2, Espec. em 
Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEETEPa. 
Profº francisco das chagas azevedo (cacaU)Belém, durante o impedi-
mento do titular, no periodo de 01/12/2021 a 14/01/2022.

Portaria Nº.: 9722/2021 de 23/11/2021
de acordo com o processo nº 1230114/2021
designar NoElia dE Sa rEGo, Matrícula nº 57210526/1, Espec. em Edu-
cação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEfM rio Tapajos/Satarem, a contar de 16/08/2021..

Portaria Nº.: 9774/2021 de 25/11/2021
de acordo com o processo nº 527408/2021
designar aNdrEia EliSa TaBoSa PErEira, Matrícula nº 5342031/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da 
EEEfM dr antonio Teixeira Gueiros/ananindeua, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 01/12/2021 a 30/12/2021..

Portaria Nº.: 9719/2021 de 23/11/2021
de acordo com o processo nº 1305717/2021
designar JoSiaNE MacHado daHaS, Matrícula nº 57197223/2, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEf Stelio Maroja/Belém, a contar de 24/11/2021.

Portaria Nº.: 9721/2021 de 23/11/2021
de acordo com o processo nº 1230321/2021
designar arlETE MENEZES PorTEla, Matrícula nº 57208421/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEM rodrigues dos Santos/Santarem, a contar de 25/06/2021.

Portaria Nº.: 9833/2021 de 01/12/2021
de acordo com o processo nº 347904/2021
designar JoSiaNE dE JESUS aMoriM MoraiS, Matrícula nº 57209187/1, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Maguari/ananindeua, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/09/2021 a 15/10/2021.

Portaria Nº.:9720/2021 de 23/11/2021
de acordo com o Processo nº 1217650/2021
designar SUZaNa MoNTEiro da rocHa, Matrícula nº 55112913/3, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEfM. Brigadeiro fontenelle/Belém, a contar de 24/11/2021

Portaria Nº.:9797/2021 de 26/11/2021
de acordo com o Processo nº 1230072/2021
designar ElaiNE criSTiNa dE VaScoNcEloS alcaNTara, Matrícula nº 
57174719/1, Professor, para responder interinamente pela função de dire-
tor ii (GEd-3.1) da EEEfM. rio Tapajós/Santarém, a contar de 30/11/2021

Portaria Nº.:9792/2021 de 26/11/2021
de acordo com o Processo nº 1305667/2021
designar lUZia BarroS da SilVa, Matrícula nº 6400879/2, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEfM. rio Tapajós(anexo i )Santarém, a contar de 01/12/2021
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Portaria Nº.:9791/2021 de 26/11/2021
de acordo com o Processo nº 896659/2021
designar ociMar alVES roSa, Matrícula nº 5530792/2, Espec. em Edu-
cação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEf. Satelite frei Gil de Vila Nova/conceição do araguaia, a contar de 
01/12/2021

Portaria Nº.:9802/2021 de 29/11/2021
de acordo com o Processo nº 1136347/2021
designar aNdrEa MoNTEiro doS SaNToS, Matrícula nº 5900198/1, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEf.canarinho/Belém, a contar de 19/01/2022.

Portaria Nº.:9801/2021 de 29/11/2021
de acordo com o Processo nº 962705/2021
designar fraNciNETE dE JESUS PaNToJa QUarESMa, Matrícula nº 
57188702/1, Professor, para responder pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEf. caldeira castelo Branco/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 06/12/2021 a 19/01/2022.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.:9717/2021 de 23/11/2021

de acordo com o Processo nº 12177650/2021
dispensar JoSÉ carloS VilHENa caSTro, Matrícula nº 57225736/2, Es-
pec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM. Brigadei-
ro fontenelle/Belém, a contar de 24/11/2021.

Portaria Nº.9828/2021 de 30/11/2021
de acordo com o Processo nº 753549/2020
dispensar, a pedido, ilMa dE faTiMa da SilVa TaVarES ,Matrícula Nº 
57210420/1, Espec. em Educação, da função de Secretária (GEd-1) da 
EEEM.Magalhães Barata/Sede/chaves, a contar de 30/11/2021.

Portaria Nº.9788/2021 de 26/11/2021
de acordo com o Processo nº 878234/2021
dispensar, a pedido, caNdido EdiSoN SoarES, Matrícula nº 220124/1, 
Professor, da função de Secretário (GED-1) da EEEM.Profª Antônia Rosa/
Sede/São João da Ponta, a contar de 11/11/2021.

Portaria Nº.9731/2021 de 23/11/2021
de acordo com o Processo nº 1290443/2021
dispensar, a pedido, SoraYa PaUla fraNciNETH SoUSa coUTiNHo,Ma-
trícula nº 57218037/2, Espec. em Educação, da função de diretor ii(-
GEd-3.1) da EEEfM.Nossa Senhora do carmo/icoaraci/Belém, a contar de 
11/01/2022.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 9832/2021 de 01/12/2021

Nome: SilVio fErrEira riBEiro JUNior
Matrícula:5891279/1 cargo:assist.administ.
lotação:depto. de inspeção e docum. Escolar/Belém
Período:15/12/21 a 13/01/22
Triênios:25/07/14 a 24/07/17

Portaria Nº. 9843/2021 de 01/12/2021
Nome: NildirENE SoarES da SilVa
Matrícula:5684706/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE Prof Ester Nunes Bibas/Vigia
Período:10/01/22 a 10/03/22
Triênios:10/11/16 a 09/11/19

Portaria Nº. 9842/2021 de 01/12/2021
Nome:orlaNdiNa PErEira da SilVa
Matrícula:198226/1 cargo:Escrev.datil.
lotação:c de Educ de Jov e adul Prof luiz octavio Per/Belém
Período:03/01/22 a 01/02/22
Triênios:25/03/99 a 24/03/02

Portaria Nº. 9852/2021 de 02/12/2021
Nome: daNiElla dE alMEida MoUra
Matrícula:57176507/3 cargo:Professor
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:23/12/21 a 20/02/22 – 21/02/22 a 21/04/22
Triênios:28/08/08 a 27/08/11 – 28/08/11 a 27/08/14

Portaria Nº. 9850/2021 de 01/12/2021
Nome: lUcilEia da coSTa SilVa
Matrícula:5716853/1 cargo:Professor
lotação:EE Prof Santana Marques/Belém
Período:28/12/21 a 25/02/22
Triênios:30/08/16 a 29/0819

Portaria Nº. 9851/2021 de 02/12/2021
Nome: Maria EMilia doS SaNToS alVES
Matrícula:5471249/1 cargo:Espec. em Educação
Lotação:EEEM Profª Francisca Gomes/Medicilandia
Período:17/12/21 a 14/02/22
Triênios:20/11/14 a 19/11/17

Protocolo: 737967

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

Portaria

deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
E- Protocolo: 2021/1362870

Portaria N° 2540/21, de 30 de NoVeMBro de 2021
dElEGar coMPETÊNcia a servidora ilMa PaSTaNa fErrEira, id. fun-
cional nº 5429137/ 2, na função de VicE-rEiTora, para outorgar grau a 
turma dos cursos desta iES, conforme abaixo.
cUrSo daTa MUNicÍPio
dESiGN 01/12 (QUarTa-fEira) BElÉM
TEcNoloGia dE aliMENToS
coMÉrcio EXTErior
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738155
coordeNadora do cUrso de LiceNciatUra 

iNtercULtUraL iNdÍGeNa/UePa.
E-Protocolo: 2021/1325433

Portaria N° 2575/21, de 02 de deZeMBro de 2021.
art. 1º - dESiGNar a servidora aliNE da SilVa liMa, id. funcional nº 
5905465/ 1, cargo de Professor auxiliar, para exercer a função não comis-
sionada de coordENadora do cUrSo dE licENciaTUra iNTErcUlTU-
ral iNdÍGENa/UEPa, a contar de 01.12.2021.
art. 2º - ficam revogadas as demais disposições em contrário, em especial 
a PorTaria Nº 2087/11, de 21 setembro de 2011.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738159
coMissÃo de aVaLiaÇÃo e acoMPaNHaMeNto do cUrso de 

MediciNa da UNiVersidade do estado do ParÁ.
E-Protocolo: 2021/1367467

Portaria N° 2553/21, de 01 de deZeMBro de 2021.
dESiGNar, os servidores desta iES abaixo relacionados para comporem a 
coMiSSÃo dE aValiaÇÃo E acoMPaNHaMENTo do cUrSo dE MEdici-
Na da UNiVErSidadE do ESTado do Pará.
PrESidENTE: ilMa PaSTaNa fErrEira
MEMBroS:
Maria cÉlia BarroS VirGoliNo PiNTo
darlY rodriGUES PoMPEU
BiaNca caMPoS ValENTE
EMaNUEl dE JESUS SoarES dE SoUSa
SiMoNE BEVErlY NaSciMENTo da coSTa
aNa VirGÍNia SoarES VaN dEN BErG
PaTrÍcia dE caSTro BEGoT BarroS
NÉlSoN aNTÔNio BailÃo riBEiro
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738164
cessar LiceNÇa e BoLsa estadUaL Para PÓs-GradUaÇÃo

E-Protocolo: 2021/854793
Portaria N° 2574/21, de 02 de deZeMBro de 2021

cESSar, a contar de 01.08.2021, os efeitos da PorTaria N° 1445/20 de 
24.07.2020, publicada no d.o.E nº 34.299 de 03.08.2020 que concedeu 
licENÇa E BolSa ESTadUal dE PÓSGradUaÇÃo ao servidor THiaGo 
NicolaU MaGalHÃES dE SoUZa coNTE, id. funcional nº 57173986/3, 
cargo de ProfESSor aUXiliar, lotada no caMPUS dE caSTaNHal.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738166
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NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
E-Protocolo: 2021/1173995

Portaria N° 2198/21, de 02 de deZeMBro de 2021.
NoMEar, o(a) servidor(a) Maria MariZE dUarTE, id. funcional nº 
5075890/ 1, para exercer o cargo em comissão de cHEfE dE dEParTa-
MENTo 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: 738175
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- 

editaL Nº 018/2021.
E-Protocolo: 2021/1261167

Portaria N° 2568/21, de 02 de deZeMBro de 2021
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títu-
los, rENaTa MiE oYaMa oKaJiMa, para exercer o cargo de ProfESSor 
aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento dermatologia, lotado(a) no 
departamento de Saúde Especializada / dSES.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
E-Protocolo: 2021/1308385

Portaria N° 2569/21, de 02 de deZeMBro de 2021.
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
Sara raiSSa SilVa rodriGUES, para exercer o cargo de ProfESSor 
aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento Matemática, lotado(a) no de-
partamento de Matemática, Estatística e informática / dMEi.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
E-Protocolo: 2021/1308135

Portaria N° 2570/21, de 02 de deZeMBro de 2021.
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
aNiElSoN coSTa fErrEira, para exercer o cargo de ProfESSor aU-
Xiliar i - 40H, na área de conhecimento Percepção e Harmonia, Prática 
Musical em conjunto: regência coral e instrumental, lotado(a) no darT / 
campus de Bragança.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
E-Protocolo: 2021/1308436

Portaria N° 2571/21, de 02 de deZeMBro de 2021.
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títu-
los, JESSiKa rodriGUES da SilVa, para exercer o cargo de ProfESSor 
aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento didática, Métodos Técnicas 
e Materiais em Educação Musical Geral e inclusiva, lotado(a) no darT / 
campus de Bragança.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738170
eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido

E-Protocolo: 2021/1369854
Portaria N° 2572/21 de 02 de deZeMBro de 2021

EXoNErar, a pedido, o servidor alESSaNdra iSaBElla coElHo SaNToS 
MoNTEiro, id. funcional nº 57201199/ 1, cargo de aGENTE adMiNiS-
TraTiVo c, lotada no coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, 
a contar de 01.12.2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738172

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
LiceNÇa saÚde

E- Protocolo: 2021/1331249
laUdo Nº 506/21 dE 05 dE NoVEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: SoNia rEGiNa rodriGUES
id.fUNcioNal: 57202020/ 2
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo B
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PEriodo: 26 .10.2021 a 09.12.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

E- Protocolo: 2021/1331249
laUdo Nº 8197/21 dE 10 dE NoVEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: EliSETH coSTa oliVEira dE MaToS
id.fUNcioNal: 5755220/ 2
carGo: ProfESSor adJUNTo
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE PaToloGia
PEriodo: 06.10.2021 a 04.12.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
E- Protocolo: 2021/1350099
laUdo Nº 82390/21 dE 22 dE NoVEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: EliaNE criSTiNa MarTiNS
id.fUNcioNal: 54194792/ 2
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo B
loTaÇÃo: dirEToria dE adMiNiSTracao dE SErVico
PEriodo: 12 .08.2021 a 09.11.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
E- Protocolo: 2021/1372661
laUdo Nº 79899/21 dE 19 dE NoVEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: aNToNio cESar MaTiaS dE liMa
id.fUNcioNal: 5349001/ 4
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
loTaÇÃo: dEParTaMENTo dE dESPorTo
PEriodo: 16 .06.2021 a 30.06.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.
E- Protocolo: 2021/1372661
laUdo Nº 79899/21 dE 19 dE NoVEMBro dE 2021
NoME do SErVidor: aNToNio cESar MaTiaS dE liMa
id.fUNcioNal: 5349001/ 4
carGo: ProfESSor claSSE iii
loTaÇÃo: coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii
PEriodo: 16 .06.2021 a 30.06.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738148
readaPtaÇÃo FUNcioNaL deFiNitiVa

E- Protocolo: 2021/1331249
laUdo Nº 506/21 dE 28 dE oUTUBro dE 2021
NoME do SErVidor: liGia Maria doS aNJoS SilVa
id.fUNcioNal: 57203014/ 1
carGo: aUXiliar dE SErVico c
loTaÇÃo: caMPUS dE SaNTarEM
PEriodo: a partir de 30.10.2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738152

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo n° 2021/482005
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 54/2021/UEPa, cujo objeto é aquisição de Material 
de consumo e Permanente para atender as necessidades do campus de 
Tucuruí nas disciplinas que contenham práticas e durante os estágios su-
pervisionados.
as empresas vencedoras do certame foram:
• 02.835.723/0001-36 – FSA MEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE E PRODU-
ToS HoSPiTalarES, itens 2. Valor da proposta r$ 1.500,00.
• 21.589.394/0001-35 – IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEI-
raS EirEli, itens 33 e 34. Valor da proposta r$ 3.848,00
• 29.043.834/0001-66 – 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
lTda, item 20. Valor da proposta r$ 792,80.
• 29.906.123/0001-78 – BMaXX coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES EirEli, 
itens 4 e 35. Valor da proposta r$ 1.060,00.
• 32.708.161/0001-20 – ProliNE MaTErial HoSPiTalar EirEli, itens 
14 e 46. Valor da proposta r$ 9.655,00.
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• 32.737.279/0001-87 – NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
dE ProdUToS MÉdicoS, itens 7, 8, 39, 40 e 41. Valor da proposta r$ 
4.850,50.
• 33.762.284/0001-02 – SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E 
MEdicaMENToS, itens 5, 6, 10 e 48. Valor da proposta r$ 1.723,80.
• 40.838.415/0001-53 – ENTROPIA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ProdUToS MEdic, item 36. Valor da proposta r$ 558,00.
itens cancelados: 1, 24, 25, 32, 37 e 44.
itens desertos: 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 38, 42, 43, 45, 47 e 49.
Belém, 03 de dezembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 738005
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo

Processo nº 2021/90070
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 53/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
de consumo e permanente (vidrarias, acessórios e equipamentos), para 
manter as atividades do laboratório de física do campus Viii – Marabá da 
Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 01.199.377/0001-84 – aZEHEB iNdÚSTria dE EQUiPaMENToS lTda, 
itens 13, 16 e 18. Valor da proposta r$ 2.963,19.
2- 09.614.581/0001-26 – VolTcoM do BraSil lTda, itens 04 e 10. Valor 
da proposta r$ 2.299,98.
3- 10.698.323/0001-54 – BaSPriX coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, itens 
02, 19, 20, 21 e 22. Valor da proposta r$ 1.700,00.
4- 12.134.879/0001-43 – aiQ fErraMENTaS E iNSTrUMENToS lTda, 
item 12. Valor da proposta r$ 1.558,68.
5- 14.562.232/0001-48 – laBNor coMÉrcio E SErViÇoS lTda, item 29. 
Valor da proposta r$ 69,00.
6- 16.576.583/0001-33 – rEVo fErraMENTaS dE corTE lTda. item 06. 
Valor da proposta r$ 1.090,00.
7- 22.268.224/0001-11 – Vida dE Silicio lTda. item 17. Valor da pro-
posta r$ 1.200,00.
8- 32.501.141/0001-84 – cESar rUBENS VarGaS doS SaNToS, item 08. 
Valor da proposta r$ 9.499,50.
9- 35.257.760/0001-63 – laB ViSioN coMÉrcio dE ProdUToS laBo-
raToriaiS lTda. itens 11, 24, 26, 27, 28, 30, 31 e 32. Valor da proposta 
r$ 7.147,51.
10- 38.419.205/0001-89 – caTioNlaB EQUiPaMENToS E ProdUToS 
Para laBoraTÓrio EirEli. itens 01 e 03. Valor da proposta r$ 4.778,00.
11- 41.161.887/0001-87 – rE2 fErraMENTaS E EQUiPaMENToS lTda. 
item 05. Valor da proposta r$ 916,26.
itens cancelados: 07, 09, 14, 15, 23 e 25.
Belém, 03 de dezembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 738057

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2587/2021, de 03 de deZeMBro 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: aNToNio carloS BraGa SilVa
Matrícula funcional: 5804124/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738049

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
Portaria N° 2576/2021, de 03 de deZeMBro 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: Santarém/Pa
NoME do SErVidor: ilMa PaSTaNa fErrEira
fUNÇÃo: VicE-rEiTora
id. fUNcioNal: 5429137/ 2
daTa iNÍcio: 13.01.2022
daTa TÉrMiNo: 14.01. 2022
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia)diárias

Portaria N° 2577/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: Visita técnica
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
NoME do SErVidor: aNa VirGÍNia SoarES VaN dEN BErG
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 3266095/ 2
daTa iNÍcio: 07.12.2021
daTa TÉrMiNo:08.12.2021
QUaNTidadE:1,5 (uma e meia)diárias

Portaria N° 2578/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: altamira/Pa
NoME do SErVidor: HEBE SiMoNE SoUSa riPardo
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 57193257/ 1
daTa iNÍcio: 02.01.2022
daTa TÉrMiNo: 16.01.2022
QUaNTidadE:14,5 (quartoze e meia)diárias

Portaria N° 2579/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Muaná/Pa
NoME do SErVidor: MarilENE doS SaNToS MarQUES
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 662631/ 2
daTa iNÍcio: 09.01.2022
daTa TÉrMiNo: 16.01.2022
QUaNTidadE: 7,5 (sete e meia) diárias

Portaria N° 2580/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Portel/Pa
NoME do SErVidor: TErEZiNHa SirlEY riBEiro SoUSa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 304018/ 3
daTa iNÍcio: 09.01.2022
daTa TÉrMiNo: 16.01.2022
QUaNTidadE: 7,5 (sete e meia) diárias

Portaria N° 2581/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: cametá/Pa
NoME do SErVidor: PriScYla criSTiNNY SaNTiaGo da lUZ
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 55587223/ 3
daTa iNÍcio: 09.01.2022
daTa TÉrMiNo: 19.01.2022
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia) diárias

Portaria N° 2582/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplinas.
oriGEM: Belém/Pa
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dESTiNo: cametá/Pa
NoME do SErVidor: SiNaida Maria VaScoNcEloS
carGo: ProfESSor adJUNTo
id. fUNcioNal: 5061784/ 2
daTa iNÍcio: 09.01.2022
daTa TÉrMiNo: 19.01.2022
QUaNTidadE: 10,5 (dez e meia) diárias

Portaria N° 2583/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: outorga de Grau
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Santarém/Pa
NoME do SErVidor: oScar ViEira riBEiro
carGo: TEcNico a
id. fUNcioNal: 5898982/ 4
daTa iNÍcio: 13.01.2022
daTa TÉrMiNo: 14.01.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)diárias

Portaria N° 2584/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplinas
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: igarapé-Miri/Pa
NoME do SErVidor: aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia
carGo: ProfESSor aUXiliar
id. fUNcioNal: 5836760/ 3
daTa iNÍcio: 09.01.2022
daTa TÉrMiNo: 16.01.2022
QUaNTidadE: 7,5 (sete e meia)diárias

Portaria N° 2585/2021, de 03 de deZeMBro 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: Santarém/Pa
NoME do SErVidor: aNa VirGÍNia SoarES VaN dEN BErG
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 3266095/ 2
daTa iNÍcio: 13.01.2022
daTa TÉrMiNo: 14.01.2022
QUaNTidadE: 1,5 (uma e meia)diárias

Portaria N° 2586/2021, de 03 de deZeMBro de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: atividades técnico-administrativas.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Bragança/Pa
NoME do SErVidor: cláUdio da coSTa TriNdadE
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5433100/ 2
daTa iNÍcio: 03.01.2022
daTa TÉrMiNo: 08.01.2022
QUaNTidadE: 5,5 (cinco e meia)diárias
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 737889

torNar seM eFeito

torNar seM eFeito Portaria de coMissÃo de Processo 
adMiNistratiVo disciPLiNar

E-Protocolo: 2018/157449
Portaria N° 2530/21, de 30 de NoVeMBro de 2021

TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 683/20 de 28.02.2020, publicada no 
d.o.E nº 34.133 de 04.03.2020 que designou a coMiSSÃo dE ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, para apurar os fatos supramencionados, 
composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE id. fUNcioNal  carGo
alBa lUcia riBEiro raiTHY PErEira 5519616/ 1  ProfESSor aSSiSTENTE
MEMBroS
cHriSTiaN laUro do coUTo 55588279/ 2  MoToriSTa
EliZa SoUZa da SilVa 57193311/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 738158

oUtras MatÉrias
.

i terMo aditiVo ao editaL Nº 083/2021-UePa
seLeÇÃo do ProGraMa de PÓs-GradUaÇÃo eM BioLoGia 

ParasitÁria Na aMaZÔNia Mestrado - aNo acadÊMico de 2021
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa torna público a pror-
rogação do Edital 083/2021-UEPa, referente a inscrição para a Seleção 
do Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária na amazônia - Ní-
vel Mestrado do centro de ciências Biológicas e da Saúde da Universi-
dade do Estado do Pará, conforme a seguir especificado, permanecen-
do inalterados os demais itens e subitens do edital.
da ProrroGaÇÃo ii . das iNscriÇÕes
1. Parasolicitar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte maneira:
1.1- a inscrição ocorrerá somente por meio do formulário eletrônico dis-
ponível na página http://www3.uepa.br/selecao/inscricoes/ no período 
de 08/11/2021 a 21/01/2022 e constará de:
•-Preenchimento do formulário eletrônico de requerimento de inscri-
ção dentro do período
•-Emissão do boleto (DAE – Documento de Arrecadação Fiscal) para pa-
gamento da taxa de inscrição.
1.4- Pagamento da Taxa de inscrição, no valor de r$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais), no período de 08/11/2021 a 21/01/2022, obedecendo 
ao horário bancário, no BaNPará ou em qualquer outro estabelecimento 
credenciado, por meio do boleto (daE – documento de arrecadação fis-
cal) emitido no ato de requerimento da inscrição.
As inscrições serão efetivadas após a entrega ou encaminhamento da fi-
cha de inscrição devidamente preenchida (anexo iV) e da comprovação do 
pagamento do boleto, na Secretaria do Mestrado BPa, situada à Trav. Pe-
rebebuí, 2623. Bloco B - 1º andar – no horário de 08:00hs às 14:00hs ou 
através do e-mail ppgbpa@yahoo.com.br.
iX - croNoGraMa do Processo seLetiVo 

Período de inscrições 08/11 a 21/01/2022

data limite para o pagamento do boleto (daE) 21/01/2022

divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 24/01/2022

recurso das inscrições 26/01/2022

resultado do recurso das inscrições 27/01/2022

Entrega do projeto de pesquisa (1ª fase) 28/01/2022
Resultado da 1ª fase 11/02/2022
Recurso da 1ª fase 15/02/2022

Resultado do recurso da 1ª fase 16/02/2022

Entrega de documentos e currículo lattes (2ª fase) 17/02/2022

resultado da análise do currículo lattes 23/02/2022

Recurso da 2ª fase 25/02/2022

Resultado do recurso da 2ª fase 28/02/2022

Entrevista (3ª fase) 04 e 07/03/2022

Resultado da 3ª fase 08/03/2022

Recurso da 3ª fase 10/03/2022

Resultado do recurso da 3ª fase 11/03/2022

resultado Preliminar 14/03/2022

recurso do resultado Preliminar 16/03/2022

resposta do recurso do resultado Preliminar 17/03/2022

resultado final 18/03/2022

Período de matricula 21 e 22/03/2022

Belém, 03 de dezembro de 2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 737862
resULtado FiNaL do editaL N° 64/2021 – UePa

PrÊMio MeLHor tcc – 2020/2021 ccBs
FisioteraPia

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°

isabe-
la lima 

cavalcante e 
christian da 
Silva costa

aValiaÇÃo da SoBrEcarGa E 
doS SiNToMaS oSTEoMUScUlarES 
EM cUidadorES dE idoSoS coM 

alZHEiMEr

luciane lo-
bato Sobral

Saul rassy 
carneiro BElÉM
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2º

Bárbara 
cristina Sou-
sa da Silva e 
anne Beatriz 
duarte da 
conceição

corrElaÇÃo da PrESSÃo PlaNTar 
E EQUilÍBrio ESTáTico dE criaNÇaS 
coM HiV EXPoSTaS a TEraPia aNTir-

rETroViral

lucieny da 
Silva Pontes

Soanne chyara 
Soares lira BElÉM

3º Gabriel Paz 
de lima

SaÚdE da PoPUlaÇÃo lGBT+: a 
forMaÇÃo EM fiSioTEraPia No cE-

Nário doS dirEiToS HUMaNoS

ana cris-
tina Vidigal 

Soeiro

Soanne chyara 
Soares lira BElÉM

teraPia ocUPacioNaL

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°

fábio 
ramon de 
oliveira 
lobato

fENoMENoloGia da EXPEriÊNcia 
rEliGioSa dE criSTÃoS lGBTs: UMa 

aNáliSE SoB a PErSPEcTiVa do 
aParTHEid ocUPacioNal

lucivaldo da 
Silva araújo  BElÉM

2º

Hélida caro-
line Marinho 
dutra e Hilda 
Eleticia Silva 

e Silva

o crEr E o EXiSTir: UMa iMErSÃo 
ETNoGráfica SoB aS áGUaS do rio 

TocaNTiNS

lucivaldo da 
Silva araújo  BElÉM

3º

alane 
Marques 
lima e

carla 
larissa costa 

ferreira

corPo fEMiNiNo Na TErcEira 
idadE E o cUidado TEraPÊUTico 
ocUPacioNal: ENSaioS/iNSiGHTS 
dE aUTocoNHEciMENTo E HiSTo-

ricidadE

ingrid Berg-
ma da Silva 

oliveira

debora ribeiro 
da Silva campos 

folha
BElÉM

edUcaÇÃo FÍsica

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°

ailane 
Suienne 

lisboa e Silva 
assis

aS PráTicaS PEdaGÓGicaS ViVEN-
ciadaS No ProGraMa rESidÊNcia 
PEdaGÓGica E oS BENEfÍcioS Para 

a forMaÇÃo do ProfiSSioNal 
dE EdUcaÇÃo fÍSica: rElaTo dE 

EXPEriÊNcia

rosângela 
lima da 
Silva

 BElÉM

2º

camila 
damasceno 
ferreira e
layce Bian-

ca Pereira da 
Silva

SÍNdroME METaBÓlica E fUNcioNa-
lidadE: dUaS GraNdEZaS iNVErSa-

MENTE ProPorcioNaiS

Josiana Kely 
rodrigues 
Moreira da 

Silva

 BElÉM

3º

Williane 
Gonzaga 
lopes e
caroline 

lopes de 
Barros

o TraNSTorNo do ESPEcTro 
aUTiSTa E aTiVidadE fÍSica Na 

iNfÂNcia

Maria 
Goretti Sousa 

lameira
 TUcU-

rUÍ

 
MediciNa

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°

andressa 
costa de 
Sousa e
Maria alice 

alves fernan-
des Souza

PErcEPÇÃo dE acadÊMicoS dE 
MEdiciNa SoBrE a rElaÇÃo ENTrE 
ESPiriTUalidadE, rEliGioSidadE 

E SaÚdE

claudia 
dizioli franco 

Bueno

leandro almeida 
assunção MaraBá

2º

ana Sabrina 
Soares fer-
nandes e
iago Braga 
Terceiro

PNEUMoNia coMUNiTária EM PEdia-
Tria: oS GUidEliNES aTUaiS ESTÃo 

SENdo SEGUidoS?

claudia 
dizioli franco 

Bueno
 MaraBá

3º

amanda 
lopes Maia 
rodrigues  
e daniel 

Macedo do 
Nascimento

SafETY aNd fEaSiBiliTY of oUTPa-
TiENT HiGH-doSE cYTaraBiNE for 
acUTE MYEloid lEUKEMia iN THE 

BraZiliaN aMaZoN

Thiago 
Xavier 

carneiro
 BElÉM

BioMediciNa

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1° daniela Pe-
reira lopes

aNáliSE EPidEMiolÓGica E 
diNÂMica dE circUlaÇÃo dE cEPaS 
do VÍrUS rESPiraTÓrio SiNcicial 

HUMaNo iSoladaS NoS ESTadoS do 
acrE E da ParaÍBa No PErÍodo dE 
JaNEiro dE 2018 a JUNHo dE 2020

luana 
Soares Bar-
bagelata

carlos alberto 
Marques de 
carvalho

BElÉM

2º
daniele 

carvalho 
Miller

aValiaÇÃo farMacolÓGica do 
EXTraTo liofiliZado dE oenocarpus 
distichus Mart. (BacaBa-dE-lEQUE) EM 

ModEloS dE aNalGESia

anderson 
Bentes de 

lima
 BElÉM

3º daniel Jun 
Hayashi

PadroNiZaÇÃo dE ProTocolo dE 
rT-QPcr dUPlEX Para dETEcÇÃo 
doS flEBoVÍrUS ToScaNa E rifT 

VallEY fEVEr

alice 
louize Nunes 

Queiroz

ana cecília 
ribeiro cruz BElÉM

ccNt

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTador cooriENTador caMPUS

1°

Beatriz 
alves 

carrera e
Thays 

da Silva 
Monteiro

caracTEriZaÇÃo dE BriQUETES 
ProdUZidoS a ParTir dE lodo dE 

ETa, fiBraS dE coco (cocos nucifera 
l.) E SErraGEM dE MaNGUEira 

(Mangifera indica l.)

Marcelo José 
raiol Souza  BElÉM

2º

Vanessa 
Silva olivei-

ra e
Virginia 

Bezerra 
rodrigues

GESTÃo dE iNforMaÇÃo EM PlaNo 
dE SaNEaMENTo BáSico: adEQUaÇÃo 
METodolÓGica Para aPoio Na aTUa-

liZaÇÃo do PMSB dE MaraBá, Pa

francianne 
Vieira Mourão  MaraBá

3º
felipe da 
costa da 

Silva

SaNEaMENTo BáSico E SaÚdE PÚ-
Blica: VUlNEraBilidadE À PaNdEMia 

dE coVid-19 No BraSil

andréa fa-
gundes ferreira 

chaves
 BElÉM

eNGeNHaria aMBieNtaL
eNGeNHaria de ProdUÇÃo

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°
Gabriel 
correa 

Bandeira

aNáliSE do PoTENcial dE EficiÊN-
cia ENErGÉTica NaS rESidÊNciaS da 

rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM

Hélio 
raymundo 

ferreira 
filho

renata Melo 
e Silva de 
oliveira

BElÉM

2º

Jamilly 
Priscila 
Gomes 
Pantoja

SiSTEMa iNTEGrado dE coNTrolE 
dE iNdicadorES dE coNTiNUidadE 
dE forNEciMENTo dE ENErGia ElÉ-
Trica BaSEado NoS coNcEiToS dE 
BUSiNESS iNTElliGENcE E PMBoK

José alberto 
Silva de Sá  BElÉM

3º

José Pedro 
Gomes da 
cruz e Joao 

Gabriel 
freire da 
Silveira 
Vida

aValiaÇÃo dE dESEMPENHo dE ES-
TraTÉGiaS dE coNTrolE dE ESToQUE 
EM cadEiS dE SUPriMENToS dE doiS 

NÍVEiS: UMa aNáliSE BaSEada EM 
SiMUlaÇÃo

denilson 
ricardo 

de lucena 
Nunes

 caSTa-
NHal

tecNoLoGia de aLiMeNtos

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°

Erica Teixei-
ra Soares e 

lanna Helem 
Guimarães da 

fonseca

dESENVolViMENTo dE EMBalaGEM 
BiodEGradáVEl Para faST food a 
ParTir dE rESÍdUoS do ProcESSa-

MENTo dE aÇaÍ

adriano ce-
sar calandrini 

Braga
 caSTa-

NHal

2º

ana Vitória 
ribeiro do 

Nascimento e 
Wenda rafa-
ela dos anjos 

Souza

ElaBoraÇÃo dE EMBalaGEM BiodE-
GradáVEl Para coMErcialiZaÇÃo dE 
oVoS, a ParTir dE SEMENTES dE aÇai 

E fiBraS dE caSca dE coco

Silvana 
Neves de 

Melo
 caSTa-

NHal

 
eNGeNHaria FLorestaL

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor
caM-
PUS

1° raul Negrão 
de lima

PoTENcial dE USo da ESPÉciE 
PoUTEria MacroPHYlla (laM.) EYMa: 
EcoloGia E TEcNoloGia da MadEira

Madson alan 
rocha de 
Souza

Sabrina 
Benmuyal Vieira

Para-
GoMi-
NaS

2º
laise de 

Jesus dos 
Santos

USo da MadEira Na cUlTUra dE 
PoVoS iNdÍGENaS do SUdESTE do 

Pará, BraSil

luiz Eduar-
do de lima 

Melo

Javan Pereira 
Motta

Mara-
Bá

3º

Gabriele Melo 
de andrade e

Thayrine 
Silva Matos

diVErSidadE arBÓrEa da florESTa 
NacioNal do TaPiraPÉ-aQUiri, Pará, 
BraSil: ESTUdo daS ProPriEdadES 
da MadEira coMo SUBSÍdio Para 

UTiliZaÇÃo E fiScaliZaÇÃo

luiz Eduar-
do de lima 

Melo

andré luis 
Macedo Vieira

Mara-
Bá
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desiGN

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1° felipe Brito 
Monteiro

ProPoSTa dE rEdESiGN do SiSTEMa 
SiPaMHidro: SiSTEMa iNTEGrado dE 
MoNiToraMENTo E alErTa HidroME-

TEoro da aMaZÔNia

Brena 
renata Maciel 

Nazaré
 BElÉM

2º
Mércia 

Mendonça 
da Silva

HodiPlaST: o dESiGN dE ProdUToS 
coMo fErraMENTa Na rEdESTiNaÇÃo 

do PláSTico PÓS-coNSUMo

Núbia Suely 
Silva Santos  BElÉM

3º

Juliana de 
Vilhena ro-
drigues e
letícia faria 
Teixeira

rESSiGNificaÇÃo dE MaTEriaiS: 
UTiliZaÇÃo do aMido dE MaNdioca 

E rESÍdUoS cElUlÓSicoS No 
dESENVolViMENTo dE ProdUToS 

SUSTENTáVEiS

Núbia Suely 
Silva Santos  BElÉM

 
ccse

PedaGoGia

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°

débora 
Kátia 

ferreira do 
carmo

EdUcaÇÃo iNclUSiVa: o ProcESSo 
dE alfaBETiZaÇÃo dE alUNoS/

aS coM aUTiSMo Na PErSPEcTiVa 
EdUcacioNal frEirEaNa

ivanilde 
apoluceno de 

oliveira
 BElÉM

2º
rafael luiz 
Pessoa de 

freitas

PEdaGoGia E SaÚdE iNfaNTil: 
contribuições pedagógicas no atendi-

mento de crianças no Hospital amigo da 
criança em Belém do Pará

Jacirene 
Vasconcelos 
de albuquer-

que

 BElÉM

3º
Waléria 
duarte 
Silva

aS coNTriBUiÇÕES do cUrrÍcUlo 
EScolar Para a coNSTrUÇÃo da 

idENTidadE QUiloMBola: analisando 
o contexto de uma escola na comunida-

de de Macapazinho – castanhal/Pa

Maria do 
Socorro cas-

tro Hage
 iGaraPÉ

-aÇU

 
MateMÁtica

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°

Thainá 
castro 

de Brito 
e Thays 

de Souza 
Borges

GEoMETria aNalÍTica NoS liVroS 
didáTicoS: UMa aNáliSE á lUZ 
da TEoria aNTroPoloGica do 

didáTico

acylena co-
elho costa  BElÉM

2º

adriele 
Mourão 

Maia e dar-
lan douglas 

Barros 
Pereira

TradUÇÃo MaTEMáTica: o Elo 
ENTrE a liNGUaGEM MaTEMáTica E a 

liNGUaGEM VErNácUla No ENSiNo dE 
MaTEMáTica

Emerson 
Batista 
Gomes

 iGaraPÉ
-aÇU

3º

felipe Nar-
cisa corrêa 

e Breno 
renan Mon-

teiro dos 
Santos

PriNciPaiS coNTriBUiÇÕES da 
MaTEMáTica Para a criPToGrafia 
E SEGUraNÇa dE dadoS: aSPEcToS 

HiSTÓricoS E MaTEMáTicoS

rodrigo 
Erasmo da 
conceição 

Silva

carlos alberto 
de Miranda 
Pinheiro

SÃo 
MiGUEl do 

GUaMá

FiLosoFia

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°
fábio luís 
lima da 
Silva

crÍTica À coNcEPÇÃo dE rEliGiÃo 
EM ZYGMUNT BaUMaN

GUSTaVo 
SoldaTi 

rEiS
 BElÉM

ciÊNcias da reLiGiÃo

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°
Mateus 
Batista 

figueiredo

HiEroBoTÂNica NUMa riTUalidadE 
UrBaNa dE UMBaNda: USoS E 

SENTidoS daS PlaNTaS No “TEMPlo 
UMBaNdiSTa doS TUPiNaMBáS”, 

crEMaÇÃo, BElÉM - Pa

Manoel 
ribeiro de 

Moraes 
Júnior

 BElÉM

2º
Marcelo 
coelho 

campos

dEVoToS E TUriSTaS: o USo do 
ESPaÇo da caTEdral METroPoliTaNa 

dE BElÉM

daniela cor-
dovil correa 
dos Santos

 BElÉM

3º
Marcelo 

Vitor Branco 
de lima

MaÇoNaria VirTUal: aS adaPTa-
ÇÕES TEcNolÓGicaS da GraNdE 

loJa MaÇÔNica do ESTado do Pará 
dUraNTE o iSolaMENTo Social dE-

corrENTE da PaNdEMia dE coVid-19

daniela cor-
dovil corrêa 
dos Santos

 BElÉM

secretÁrio eXecUtiVo triLÍNGUe

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°
carla lue-

ne Pantoja 
de Souza

o SEcrETário EXEcUTiVo coMo 
MEdiador dE rElaÇÕES PolÍTicaS 

Na UNiVErSidadE fEdEral rUral da 
aMaZÔNia

Priscila 
Eny Souza 
oliveira

 BElÉM

2º

Wheeler 
Wallace 

levy Sine-
zio costa

dirEiTo À dEScoNEXÃo No HoME 
officE

Marcelo 
de Souza 
correia

 BElÉM

3º
Thamyres 
ferreira 
costa

afroEMPrEENdEdoriSMo: SEUS 
iMPacToS SociaiS E EcoNÔMicoS Na 

coMUNidadE NEGra PErifÉrica

Marcelo 
de Souza 
correia

 BElÉM

ciÊNcias NatUrais - BioLoGia

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°
Matheus 

de oliveira 
andrade

diVErSidadE SEXUal E dE GÊNEro 
No ENSiNo dE ciÊNciaS E Biolo-
Gia: Para alÉM dE UM (ciS)TEMa 

EdUcacioNal

luciana 
de Nazaré 

farias
 BElÉM

2º

Gabrielle 
Sousa 

Matos e
lilian de 

lima caval-
cante

aNáliSE da QUalidadE dE áGUaS 
SUPErficiaiS Na orla dE coNcEi-

ÇÃo do araGUaia – Pará, UTiliZaN-
do ParÂMETroS fÍSico-QUÍMicoS E 

MicroBiolÓGicoS

Benedito 
Tavares 
Bechara 
resque 
Júnior

 
coNcEi-
ÇÃo do 

araGUaia

3º

Shara Ste-
fany oliveira 
de Sousa
e Shirlany 
Tomas de 

Souza

dETEcÇÃo dE focoS dE QUEiMa-
daS No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia – Pa, ENTrE oS aNoS 

dE 2010 a 2020

Benedito 
Tavares 
Bechara 
resque 
Júnior

 
coNcEi-
ÇÃo do 

araGUaia

 
ciÊNcias NatUrais - FÍsica

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°
danniel 

de oliveira 
Santana

JoGo SiSTEMa Solar EM liBraS 
coMo MÉTodo dE ENSiNo dE fÍSica 

Para alUNoS SUrdoS

airton 
dos reis 
Pereira

 MaraBá

2º

rosineide 
lima dos 
Santos e

Sara Eva de 
almeida

PErcEPÇÃo a rESPEiTo dE 
aSTroNoMia No ENSiNo dE fÍSica 

UM ESTUdo coM alUNoS do ENSiNo 
MÉdio EM SalVaTErra-Pa

izabel 
Santos da 

cruz

Thiago andré 
Nunes da cruz

SalVa-
TErra

3º Joás Murilo 
Nunes

HiSTÓria da ciÊNcia EM QUadri-
NHoS: UMa ProPoSTa didáTica a 

ParTir do EPiSÓdio HiSTÓrico dE 
JÚlio cEZar riBEiro dE SoUZa E a 

diriGiBilidadE aÉrEa

Erick Elis-
son Hosana 

ribeiro
 caSTa-

NHal

 
ciÊNcias NatUrais - QUÍMica

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°
andrew 
Magno 

Teixeira

ESTUdo fiToQUÍMico E aValiaÇÃo 
da caPacidadE aNTioXidaNTE daS 

folHaS dE “SaNGUE-dE-criSTo” 
(ariSToloSHia SP.)

abraão 
de Jesus 
Barbosa 

Muribeca

 Barca-
rENa

2º
lucas 

Botelho 
Jerônimo

aTiVidadES aNTioXidaNTE E ciTo-
TÓXica doS ÓlEoS ESSENciaiS dE 
MYrTacEaE ricoS EM TErPENoidES 

do BraSil

Pablo luis 
Baia figuei-

redo

Jamile Silva da 
costa

Barca-
rENa

3º
Waldemir 

Magno da Sil-
va andrade

coMPoSiÇÃo QUÍMica doS ÓlEoS 
ESSENciaiS dE ESPÉciES dE MYrTa-
cEaE do MUNicÍPio dE BaiÃo, No 

BaiXo rio TocaNTiNS

Pablo luis 
Baia figuei-

redo

Jamile Silva da 
costa caMETá

 
Letras  iNGLÊs

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°
Manuella 

Braga de 
almeida

THE MalE GaZE iN THE HoUSE THaT 
JacK BUilT: aN aNalYSiS of larS 
VoN TriEr’S iNTErMEdial STYlE

Sandra 
Mina 

Takakura
 BElÉM

 
Letras  LiBras

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1° denis de 
Melo ferreira

aSPEcToS SociocUlTUraiS da 
liBraS: SiNaiS rEGioNaiS iNTrÍN-

SEcoS a cidadE dE BElÉM/Pa

letícia 
Silva dos 
Santos

 BElÉM
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2º
andrea 
Pereira 
ribeiro

lENdaS aMaZÔNicaS: UMa ESTra-
TÉGia dE ENSiNo da liTEraTUra 

Para alUNoS SUrdoS UTiliZaNdo o 
VÍdEodcaST

rita de 
cássia 

almeida 
Silva

 BElÉM

3º
anelise 

Soares Silva 
Pinheiro

o lÉXico Na liBraS: UM ESTUdo 
acErca da VariaÇÃo rEGioNal do 

SiNal c-U-P-U-a-Ç-U

Marilene 
dos Santos 
Marques

ozivan Perdigão 
dos Santos BElÉM

 
Letras PortUGUÊs - LiNGUÍstica

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°
lorena de 
andrade 
lama

GloSSário SocioTErMiNolÓGico 
do MiriTi do MUNicÍPio dE aBaE-

TETUBa/Pa

Eliete 
de Jesus 
Bararuá 
Solano

Jaqueline de 
andrade reis BElÉM

2º
ana cleide 

Santiago de 
lima

riQUEZa lEXical EM lEaGUE of lE-
GENdS: UMa aNáliSE doS ProcESSoS 

dE criaÇÃo dE PalaVraS

Eliete 
de Jesus 
Bararuá 
Solano

 BElÉM

3º

Naír 
Miranda da 

costa e
Emanoely 

Quaresma 
Nascimento

dENoMiNaÇÕES Para lEXia cÓrrE-
Go No aTlaS GEoSSocioliNGUÍSTico 
QUiloMBola do NordESTE do Pará 
& Na carToGrafia liNGUÍSTica dE 

iGaraPÉ-Miri/Pa

Talita 
rodrigues 

de Sá
 MoJU

 
Letras PortUGUÊs - LiteratUra

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°
ana cassia 
ribeiro da 

Silva

a fUNÇÃo PoÉTica dE HUMaNiZaÇÃo 
da liTEraTUra: frUiÇÃo E lETra-

MENTo liTErário coMo UM caMiNHo 
Para a “fElicidadE claNdESTiNa”

carla Melo 
de Vascon-

celos
 MoJU

 
iNtercULtUraL iNdÍGeNa - ciÊNcias sociais e HUMaNas

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor cooriENTador caMPUS

1°
ana lucia 

dos Santos 
Pereira

o ProcESSo dE forMaÇÃo HiSTÓri-
ca da TErra iNdÍGENa MUNdUrUKU 

TaKUara

Tony leão 
da costa  SaNTa-

rÉM

2º domingos 
de Jesus

a PalMEira do cUrUá: SUSTEN-
TaBilidadE E idENTidadE do PoVo 

araPiUN aldEia KarUcY

Hellen re-
gina Martins 

rocha
 SaNTa-

rÉM

3º
Nilson 

correa da 
Silva

carToGrafia Social do TErriTÓ-
rio KUMarUara

Hellen re-
gina Martins 

rocha
 SaNTa-

rÉM

iNtercULtUraL iNdÍGeNa - ciÊNcias da NatUreZa e 
MateMÁtica

1° Muretehoa 
assurini

coNHEciMENToS TradicioNaiS 
SoBrE coNTaGEM do PoVo aSSUrUNi 

do Trocará

osvando 
dos Santos 

alves
 TUcUrUÍ

2º
celina 

Santos 
Tembé

oS MaMÍfEroS da TErra iNdÍGENa 
alTo rio GUaMá: coNSTrUÇÃo 

dE MaTEriaiS didáTicoS Para aS 
EScolaS do PoVo TEMBÉ TENETEHar 

a ParTir do ETNocoNHEciMENTo 
iNdÍGENa

claudio 
Emidio 
Silva

Eliana ruth Silva 
Sousa

ParaGo-
MiNaS

3º
Maridiuza 
carneiro 
Tembé

a SaUdE da MUlHEr iNdÍGENa E 
o ETNocoNHEciMENTo do PoVo 

TEMBÉ TENETEHar: ProPoSTaS Para 
TraBalHar o ENSiNo dE ciÊNciaS Na 

EdUcaÇÃo EScolar iNdÍGENa

claudio 
Emidio 
Silva

rita de cassia 
almeida Silva

ParaGo-
MiNaS

 
iNtercULtUraL iNdÍGeNa - LiNGUaGeNs e artes

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1° ronaldo 
Tembé

daS NarraTiVaS oraiS ÀS HiSTÓ-
riaS EM QUadriNHoS: PráTicaS dE 
liNGUaGEM Na lÍNGUa TENETEHar

antonia 
Zelina 

Negrao de 
oliveira

 ParaGo-
MiNaS

2º
Geovanne 

dos Santos 
Pereira

GrafiSMo iNdÍGENa – SiGNoS E 
SiMBoloGia: UMa aBordaGEM Para o 

lETraMENTo iNTErcUlTUral

Edilene 
furtado da 

costa
 SaNTa-

rÉM

3º Paturina 
assurini

a coNSTrUÇÃo dE MaTErial didáTi-
co Para aQUiSiÇÃo E USo da lÍNGUa 

aSSUriNi: oS PriMEiroS PaSSoS

rita de 
cássia 

almeida 
Silva

Bruna fernanda 
Soares de lima 

Padovani
TUcUrUÍ

 
MÚsica

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°

Wellington 
luís dos 

Santos da 
Silva

o ENSiNo dE MÚSica dUraNTE a 
PaNdEMia No coNSErVaTÓrio dE 

MÚSica do colÉGio adVENTiSTa dE 
SaNTarÉM-Pa

Edmárcio 
da Paixão 
araújo

renata Souza 
da Silva

SaNTa-
rÉM

2º

luis darlan 
Gomes faria 

filho e
Thalison 
Mykhael 
de Sousa 
Santos

EdUcaÇÃo MUSical E EXTENSÃo 
UNiVErSiTária: UMa PESQUiSa-aÇÃo 
SoBrE a iMPlEMENTaÇÃo da EdUca-
ÇÃo MUSical EM UMa coMUNidadE 

EM ViGia-Pa

carlos 
augusto 
Pinheiro 
Souto

 ViGia

3º
davi 

de lima 
Pimente

EdUcaÇÃo MUSical E o dESENVolVi-
MENTo daS HaBilidadES SociaiS Na 

EScola:UMa EXPEriÊNcia a ParTir do 
ENSiNo colETiVo dE iNSTrUMENToS

carlos 
augusto 
Pinheiro 
Souto

cristina rolim 
Wolffenbüttel BElÉM

 
ciÊNcias sociais

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°
luana 
Nery 

fonseca

“SÓ aS MENiNaS rESPEiTaM aS 
rEGraS, SÓ ElaS faZEM dirEiTiNHo”: 

idENTidadE dE GÊNEro ENTrE 
criaNÇaS E PráTicaS docENTES EM 
UMa EScola PÚBlica No MUNicÍPio 

dE iGaraPÉ-aÇU/Pa

lana clau-
dia Macedo 
da Silva

 iGaraPÉ
-aÇU

2º rayres 
Silva reis

Maria MUcoiM, a MUlHEr idoSa 
Na oBra oiTocENTiSTa dE iNGlÊS 

dE SoUSa

carla 
figueiredo 
Marinho 

Saldanha

 iGaraPÉ
-aÇU

3º

aline 
fernanda 
Pereira da 

Silva

JoGoS oNliNE ciBErcUlTUra: UMa 
aBordaGEM SociolÓGica rEaliZada 
coM JoVENS JoGadorES dE lEaGUE 

of lEGENdS E frEE firE

Mário 
Jorge Brasil 

Xavier
 iGaraPÉ

-aÇU

 
HistÓria

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°
laise 

Evangelista 
de Miranda

ENTrE a EdUcaÇÃo E o TraBalHo: 
oS ProcESSoS dE EMaNciPaÇÃo 
JUdicial dE MUlHErES EM BElÉM 

(1945-1964)

Telmo 
renato da
Silva araújo

 BElÉM

 
GeoGraFia

or-
dEM aUTor TÍTUlo oriENTa-

dor
cooriENTa-

dor caMPUS

1°

Ester Brito 
Parente e 

Marta Maia 
da Silva

o VEraNEio dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia: iMPacToS SÓcio-ESPaciaiS 
diaNTE do cENário dE PaNdEMia

dérick lima 
Gomes  

coNcEi-
ÇÃo do 

araGUaia

2º

Brenda 
almeida de 
almeida e

luiz 
Gustavo 

Barbosa de 
oliveira

aNTiGoS ProBlEMaS, “NoVaS” 
SolUÇÕES: a diNÂMica UrBaNa Na 
aVENida aUGUSTo MoNTENEGro E a 

iMPlaNTaÇÃo do BrT BElÉM

léa Maria 
Gomes da 

costa
 BElÉM

3º
felipe 

inacio Melo 
andrade

ElaBoraÇÃo dE rEcUrSoS didá-
TicoS No ENSiNo dE GEoGrafia Na 
rEGiÃo GEoGráfica iMEdiaTa dE 

caSTaNHal

carlos Jorge 
Nogueira de 

castro
 BElÉM

 
Belém, 06 de dezembro de 2021.
claY aNdErSoN cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 738114
eXtrato do editaL Nº 95/2021-UePa

coNVocatÓria 2022 Para aPreseNtaÇÃo de ProJetos 
Para o ProGraMa de aÇÃo coMUNitÁria ProeX-Pac

o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, por meio da Pró-rei-
toria de Extensão, objetivando a execução do Programa de ação comuni-
tária - ProEX-Pac, torna público e convoca a comunidade acadêmica des-
ta instituição a apresentar Projetos de Extensão para obtenção de apoio 
financeiro, de acordo com as condições estabelecidas no presente edital.
Período de inscrições: 06 a 31/12/2021
Maiores informações: fone: (91) 3299-2279 / 32992262 / 3299-2264
Belém, 06 de dezembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 738104
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

errata
.

errata
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 38/2020/seaster
Publicano no doE nº 34.782 de 01/12/2021
Protocolo nº 735732
onde-se-lê: Processo nº 2021/995613
Leia-se: Processo nº 2021/1222784

Protocolo: 737826

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 55/2021/seaster
Processo nº2021/274772
Objeto: prestação de serviços educacionais de qualificação social e profis-
sional voltados ao atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito 
do Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER.
Vigência: 01/12/2021 à 30/11/2022.
data da assinatura: 01/12/2021
Unidade orçamentária: 43105
funcional Programática: 11.333.1504.8948
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101
ação detalhada: 266.729
Valor Global: r$1.892.986,98
contratado: aSSociaÇÃo Para o dESENVolViMENTo da aMaZÔNia lE-
Gal - adaM
cNPJ: 23.408.418-0001-38
Endereço: Travessa Petrolina de Sá, 1125, Sagrada família, Santa isabel 
do Pará – Pará,
cEP: 68.790-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 737795
coNtrato adMiNistratiVo Nº 56/2021/seaster
Processo nº2021/274772
Objeto: prestação de serviços educacionais de qualificação social e profis-
sional voltados ao atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito 
do Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER.
Vigência: 01/12/2021 à 30/11/2022.
data da assinatura: 01/12/2021
Unidade orçamentária: 43105
funcional Programática: 11.333.1504.8948
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101
ação detalhada: 266.729
Valor Global: r$2.100.155,93
contratado: iNSTiTUTo EfraiN lEÃo
cNPJ: 18.449.805/0001-82
Endereço: rua Jerusalém, 18, Vila de itupanema, Barcarena-Pará
cEP: 68.447-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 737796
coNtrato adMiNistratiVo Nº 56/2021/seaster
Processo nº2021/274772
Objeto: prestação de serviços educacionais de qualificação social e profis-
sional voltados ao atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito 
do Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER.
Vigência: 01/12/2021 à 30/11/2022.
data da assinatura: 01/12/2021
Unidade orçamentária: 43105
funcional Programática: 11.333.1504.8948
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101
ação detalhada: 266.729
Valor Global: r$2.100.155,93
contratado: iNSTiTUTo EfraiN lEÃo
cNPJ: 18.449.805/0001-82
Endereço: rua Jerusalém, 18, Vila de itupanema, Barcarena-Pará
cEP: 68.447-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 737797
coNtrato adMiNistratiVo Nº 52/2021/seaster
Processo nº2021/274772
Objeto: prestação de serviços educacionais de qualificação social e profis-
sional voltados ao atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito 
do Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER.
Vigência: 01/12/2021 à 30/11/2022.
data da assinatura: 01/12/2021
Unidade orçamentária: 43105
funcional Programática: 11.333.1504.8948
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101
ação detalhada: 266.729

Valor Global: r$12.705.928,94
contratado: aSSociaÇÃo BraSilEira dE dESENVolViMENTo SUSTEN-
TáVEl da aMaZÔNia - aBradESa
cNPJ: 08.334.896/0001-57
Endereço: rua dos Mundurucus, 1482, Bairro Batista campos – Belém/Pa,
cEP: 66.033-716
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 737782
coNtrato adMiNistratiVo Nº 53/2021/seaster
Processo nº 2021/274772
Objeto: Prestação de serviços educacionais de qualificação social e profis-
sional voltados ao atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito 
do Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER.
Vigência: 01/12/2021 à 30/11/2022.
data da assinatura: 01/12/2021
Unidade orçamentária: 43105
funcional Programática: 11.333.1504.8948
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101
ação detalhada: 266.729
Valor Global: r$ 13.507.660,50
contratado: EXcElÊNcia SErViÇoS E coNSUlToria lTda
cNPJ: 15.768.648/0001-80
Endereço: rua alferes alves rodrigues, km 02, distrato de Jambuaçú, 
Zona rural, Bairro Santa luzia, São francisco do Pará.
cEP: 68.748-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 737783
coNtrato adMiNistratiVo Nº 54/2021/seaster
Processo nº 2021/274772
Objeto: Prestação de serviços educacionais de qualificação social e profis-
sional voltados ao atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito 
do Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER.
Vigência: 01/12/2021 à 30/11/2022.
data da assinatura: 01/12/2021
Unidade orçamentária: 43105
funcional Programática: 11.333.1504.8948
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101
ação detalhada: 266.729
Valor Global: r$ 4.705.077,78
contratado: instituto de desenvolvimento do Pará - idEP
cNPJ: 07.794.756/0001-07
Endereço: avenida Governador José Malcher, nº 168, centro Empresarial 
Bolonha, sala 110, Nazaré, Belém – Pa, cEP: 66.040-281
cEP: 66.040-281
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 737793
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

12º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
76/2011/seter
objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12(doze) meses.
Vigência: 05/12/2021 à 04/12/2022
assinatura: 03/12/2021
orçamento: funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338
fonte: 0101
Elemento de despesa: 3390.36
acão detalhada: 189.517
Valor mensal: r$6.310,79
Valor Global: r$75.729,48
contratado: BENEdiTo riBEiro dE oliVEira
End. Tv. Quintino Bocaiúva 1249, aptº 401, Ed. Venetia, reduto, Belém/Pa.
cEP 66.053,240
ordenador de despesa iNocENcio rENaTo GaSPariM

Protocolo: 737929
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 61/2018/
seaster
objeto: o presente Termo aditivo terá sua vigência prorrogada pelo perío-
do de 06 (seis) meses.
Vigência: 05/12/2021 à 04/06/2022
data da assinatura: 02/12/2021
dotação orçamentária: 43.101 / 87.101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338 / 
87.101.08.244.1505.8860
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0101 / 0107
Valor Global: r$ 54.999,90
contratado: Polo coMÉrcio rEfriGEraÇÃo E rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 03.202.674/0001-67
Endereço: Travessa Humaíta, 91 – Pedreira - Belém/Pa, cEP: 66.083-340
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 737945
.

diÁria
.

Portaria Nº 1269/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/1368990
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 E ½ (dUaS E meia) diária Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo,SEcrETario adJUNTo dE TraBa-
lHo,EMPrEGo E rENda, matrícula nº 5996201/1,TadEU dE JESUS car-
ValHo loBaTo,2025183,GErENTE,MaYra HElENa GaliZa loPES aZEVE-
do,colaBorador EVENTUal, com objetivo de participar do Projeto Pelo
Pará: agenda do desenvolvimento, Emprego e renda com objetivo de 
viabilizar parcerias com poder Publico municipal, setores produtivos, Em-
presas, entidades empresarias com foco ao desenvolvimento, emprego e 
renda em igarapé-Miri/Pa no período de 13/12 a 15/12/2021. cUJo Mo-
ToriSTa MaNoEl JoaQUiM MaUES fErrEira, matrícula nº 5938894/1, 
rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43.105- 11.333.1504.8946 0101006357/0101 266.721 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de dezembro 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 737848

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1264 de 02 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a) JoSÉ MariValdo aldo da coNcEiÇÃo, 
Matrícula n° 63207/3 lotado(a) na dQPE/cQP, ocupante do cargo de assis-
tente administrativo para atuar como fiscal Titular e os servidora, ViTÓria
caroliNa ValENTE BarroS, Matrícula 5956215/1 lotada na cEES/dQPE
ocupante do cargo de Gerente, para atuar como Suplente do contrato ad-
ministrativo nº 54/2021, celebrado com a empresa iNSTiTUTo dE dE-
SENVolViMENTo do Pará - idEP, cujo objeto é a prestação de serviços 
educacionais de qualificação social e profissional voltados ao atendimento 
do “PROJETO QUALIFICA PARÁ” no âmbito do Plano Estadual de Qualifica-
ção Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER para atender as solicitações 
elencadas na ata de registro de Preço nº 003/2021, conforme
Pregão Eletrônico nº 12/2021 - SEaSTEr.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1266 de 02 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a) GiSElE TEiXEira GardEliNE lira, Matrí-
cula n° 57191737/01 lotado(a) na dQPE/cQP, ocupante do cargo de Téc-
nica em gestão do Trabalho – Pedagogia, para atuar como fiscal Titular e o 
Servidor raoNi raiol TorrES, Matrícula 5946866/1, lotado na coPEPi/
dQPE ocupante do cargo de Gerente de projetos, para atuar como Suplen-
te do contrato administrativo nº 56/2021, celebrado com a empresa iNS-
TiTUTo EfraiN lEÃo cujo objeto é a prestação de serviços educacionais 
de qualificação social e profissional voltados ao atendimento do “PROJETO 
QUALIFICA PARÁ” no âmbito do Plano Estadual de Qualificação Social e 
Profissional–PQSP/PA– SEASTER para atender as solicitações elencadas 
na ata de registro de Preço nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico nº 
12/2021 - SEaSTEr.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1263 de 02 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo,
EMPrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas atra-
vés do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, 
de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a) fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHE-
co, Matrícula n° 55589512/1 lotado(a) na dQPE/cQP, ocupante do cargo 
de assistente administrativo para atuar como fiscal Titular e os servido-
res(as) ViTÓria caroliNa ValENTE BarroS, Matrícula 5956215/1 lotada 
na cEES/dQPE ocupante do cargo de Gerente e HidElBraNdo fErrEira 
dE fraNÇa, Matrícula 51231951/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado 

na cQP/dQPE, para atuarem como Suplentes do contrato administrativo 
nº 53/2021, celebrado com a empresa EXcElÊNcia SErViÇoS E coN-
SUlToria lTda, cujo objeto é a prestação de serviços educacionais de 
qualificação social e profissional voltados ao atendimento do “PROJETO 
QUALIFICA PARÁ” no âmbito do Plano Estadual de Qualificação Social e 
Profissional–PQSP/PA– SEASTER para atender as solicitações elencadas 
na ata de registro de Preço nº 002/2021, conforme Pregão Eletrônico nº 
12/2021 - SEaSTEr.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1262 de 02 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a) rEGiNa GUadalUPE doS SaNToS Mora-
ES, Matrícula n° 3193926/1 lotado(a) na dQPE/cQP, ocupante do cargo de
Professora para atuar como fiscal Titular e os servidores(as) SilVia 
criSTiNa dE oliVEira PESSoa, Matrícula 5962728/1, lotado na dQPE/
cQP ocupante do cargo de coordenadora e HidElBraNdo fErrEira dE 
fraNÇa, Matrícula 51231951/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na 
dQPE/cQP, para atuarem como Suplentes do contrato administrativo nº 
52/2021, celebrado com a empresa aSSociaÇÃo BraSilEira dE dESEN-
VolViMENTo SUSTENTáVEl da aMaZÔNia - aBradESa, cujo objeto é 
a prestação de serviços educacionais de qualificação social e profissional 
voltados ao atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito do Pla-
no Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER para 
atender as solicitações elencadas na ata de registro de Preço nº 001/2021, 
conforme Pregão Eletrônico nº 12/2021 - SEaSTEr.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1265 de 02 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a) JoSÉ MariValdo aldo da coNcEiÇÃo, 
Matrícula n° 63207/3 lotado(a) na dQPE/cQP, ocupante do cargo de as-
sistente administrativo para atuar como fiscal Titular e o servidor raoNi 
raiol TorrES, Matrícula 5946866/1, lotado na coPEPi/dQPE ocupante 
do cargo de Gerente de projetos, para atuar como Suplente do contrato 
administrativo nº 55/2021, celebrado com a empresa aSSociaÇÃo Para 
o dESENVolViMENTo da aMZÔNia - adaM, cujo objeto é a prestação 
de serviços educacionais de qualificação social e profissional voltados ao 
atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito do Plano Estadual 
de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER para atender as 
solicitações elencadas na ata de registro de Preço nº 004/2021, conforme 
Pregão Eletrônico nº 12/2021 - SEaSTEr.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 02 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1267 de 02 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a) fraNciSco dE aSSiS rodriGUES PacHE-
co, Matrícula n° 55589512/1 lotado(a) na dQPE, ocupante do assistente
administrativo, para atuar como fiscal Titular e o servidor raoNi raiol 
TorrES, Matrícula 5946866/1, lotado na coPEPi/dQPE ocupante do cargo 
de Gerente de projetos, para atuar como Suplente do contrato adminis-
trativo nº 57/2021, celebrado com a empresa aSSociaÇÃo aMaZÔNia dE 
adMiNiSTraÇÃo dE TalENToS – aMaZoNicaT, cujo objeto é a prestação 
de serviços educacionais de qualificação social e profissional voltados ao 
atendimento do “ProJETo QUalifica Pará” no âmbito do Plano Estadual 
de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER para atender as 
solicitações elencadas na ata de registro de Preço nº 006/2021, conforme 
Pregão Eletrônico nº 12/2021 - SEaSTEr.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
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Belém (Pa), 02 de dezembro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1231/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, Publicado no doE nº 33.771 de 01 de 
janeiro de 2019.
rESolVE:
PUBlicar a lista Provisória de Habilitados do chamamento Público nº 
002/2021 /SEaSTEr - 21º fEira NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNaTo 
– fENEarTE – oliNda – PErNaMBUco, para tornar público o processo de 
seleção das Entidades representativas de artesãos, artesãos/MEi e artesãos/ 
individual, com suas respectivas produções para ocupação de um espaço co-
letivo de 35m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais 
do Pará, e conforme o item 5.6 do edital houve remanejamento de outros 
artesãos estabelecidos no tem 3.1 onde consta que deverá ser atingido o 
quantitativo de oportunidades disponibilizados no item 2.1 na lista 21º fEira 
NacioNal dE NEGÓcioS do arTESaNaTo – fENEarTE – oliNda – PEr-
NaMBUco, que acontecerá no período de 10 a 19 de dezembro de 2021, no 
Pavilhão do centro de convenções de Pernambuco, olinda - PE.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
13 de setembro de 2021.
iNocÊNcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Matrícula 5945555/1
GoVErNo do ESTado do Pará
SEcrETaria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
dirEToria dE QUalificaÇÃo ProfiSSioNal E EMPrEENdEdoriSMo

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto PÚBLico 
N° 002/2021/seaster/ 21º Feira NacioNaL de NeGÓcios do 

artesaNato – FeNearte – oLiNda – PerNaMBUco-
ENTidadES

or-
dEM ENTidadE cNPJ ToTal dE 

PoNTUaÇÃo
claSSifica-

ÇÃo

1.
cooPEraTiVa doS MicroS ProdUTorES 
arTESÃoS da árEa METroPoliTaNa dE 

BElÉM - coMiP
22.988699/0001-43 108   claSSifi-

cado

2. aSSociaÇÃo doS arTESÃoS ProdUTo-
rES dE arTESaNaTo dE MiriTi - aaPaM 37741395/0001-20 108 claSSifi-

cado

3. coNSElHo SUPErior dE arTESÃo do 
Pará - coSaPa 02.120698/0001-04  106,66 claSSifi-

cado

4. aSSociaÇÃo doS arTESÃoS E EXPoSiTo-
rES do Pará- aMaZoNia arTEPaM 01.965506/0001-06 105,33 claSSifi-

cado

5. SociEdadE dE aMiGoS dE icoaraci 
SoaMi 00.772267/0001-05 105,33 claSSifi-

cado

6.    claSSifi-
cado

7.    claSSifi-
cado

8.    claSSifi-
cado

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de assistÊNcia sociaL, traBaLHo, eMPreGo e reNda

  diretoria de QUaLiFicaÇÃo ProFissioNaL e eMPreeNdedorisMo

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto PÚBLico 
N° 002/2021/seaster/ 21º Feira NacioNaL de NeGÓcios do 

artesaNato – FeNearte – oLiNda – PerNaMBUco-

arTESÃo - iNdiVidUal

NoME cPf ToTal dE PoNTUaÇÃo claSSificaÇÃo

NElcilENE dE carValHo MarTiNS 
fErrEira 728.452.602-53 108 claSSificado

iVaN TEiXEira lEal 367.332.292-34 106 claSSificado
 

resULtado ProVisÓrio do editaL de cHaMaMeNto PÚBLico 
N° 002/2021/seaster/ 21º Feira NacioNaL de NeGÓcios do 

artesaNato – FeNearte – oLiNda – PerNaMBUco-
arTESÃo - Microempreendedor individual (MEi):

NoME cNPJ/cPf ToTal dE PoNTUaÇÃo claSSificaÇÃo
aNToNio carloS dE oliVEira 

cordEiro
17.301.53/0001-

17 106 claSSificado

Protocolo: 737860

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

da PUBLicaÇÃo do dia 23/11/2021, doe 34773
onde se lê: NoVo coNTraTaTo , autorizado....
Leia-se: em substituição ao servidor temporário aNaNiaS Maia do aMaral
onde se lê: NoVo coNTraTo, autorizado.....
Leia-se: em substituição ao servidor temporário EricSSoN rodriGUES MoraES
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa - Presidente
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 737851

.

.

diÁria
.

Portaria: 626 -do dia 02/12/2021
oBJETiVo: acompanhar adolescente custodiado no ciaM MaraBa, para ser 
entregue a família, cumprindo determinação judicial (Proc. 1371794/2021-
Mem 513/2021)
SErVidor: alEX BarBoSa doS SaNToS
carGo: MoNiTor - MaTricUla : 5938825/ 1
SErVidor: HErNaNdES dE liMa PriMo
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 55586277/ 5
oriGEM:MaraBá/Pa- dESTiNo:BrEU BraNco/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 02/12/2021 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 737812
Portaria: 627- do dia 02/12/2021
oBJETiVo:realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando, cus-
todiado na UaSE BENEVidES (Proc. 1361874/2021-Mem 650/2021)
SErVidora: iVoNEidE SalES dE QUEiroZ
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 5923375/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :rio VErdE/Go
PEriÓdo dE ViaGEM: 08 a 10/12/2021 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 737813
Portaria: 625 -do dia 02/12/2021
oBJETiVo: acompanhar adolescente custodiado no cESEBa, que recebeu 
progressão de MSE de internação para liberdade assistida, cumprindo de-
terminação judicial (Proc.1368848/2021-Mem 593/2021)
SErVidora: aldiENE Maria fErrEira SoUSa
carGo: aSSiSTENTE Social  - MaTricUla: 5103355/ 4
SErVidor: rafaEl caMPoS corrEa
carGo: MoToriSTa- MaTricUla: 5956567/ 1
oriGEM:SaNTarÉM/Pa- dESTiNo:alTaMira/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 02 a 03/12/2021 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 737810
Portaria: 624- do dia 02/12/2021
oBJETiVo: acompanhar adolescente custodiado centro de internação de 
adolescente Masculino-ciaM BElEM, para ser entregue a família, cumprin-
do determinação judicial (Proc. 1366721/2021-Mem 850/2021)
SErVidor: PaUlo roBErTo da SilVa MiraNda
carGo: MoNiTor-  MaTricUla: 5920221/ 2
SErVidor : PaUlo ViTor SoUSa E SilVa
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5956512/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo: acará/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 01/12/2021 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 737806

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

  diÁrias
Portaria Nº 646/2021
Processo: 1363344/2021
oBJETiVo: realização da caravana de cidadania e direitos Humanos da 
SEJUdH, por meio do Projeto cidadania, como emissão de rg`s e atendi-
mento jurídico e psicossocial.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas, São félix do Xingu e curionópolis/Pa
SErVidor:
•DAMÁSIO ALVES DOS SANTOS; CARGO: Monitor; MAT: 55586314/1; PE-
rÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•MARCOS ROGÉRIO BRITO DE ASUNÇÃO; CARGO: Coordenador; MAT: 
5958989/1; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•EDAILTON DE OLIVEIRA CASTRO: CARGO: Assistente Administrativo; MAT: 
5050405/3; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•SANDRA MARIA DOS SANTOS NOBRE; CARGO: Auxiliar Administrativo; 
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MaT: 5050723/4; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•ROBERTO CARLOS VULCÃO GAMA; CARGO: Assistente Administrativo; 
MaT: 5227801; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•PRISCILA MENDES TAVEIRA DA SILVA; CARGO: Psicóloga; MAT: 
57217096/1; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•FLÁVIO MARCELO CAVALCANTE MOTA; CARGO: Papiloscopista; MAT: 
57215792; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•RAIMUNDO RUY HOLANDA DOS SANTOS; CARGO: Papiloscopista; MAT: 
5703964; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•LEONILSON FRANCISCO RODRIGUES DE MELO; CARGO: Papiloscopista; 
MaT: 700487/1; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•ANTÔNIO RIBEIRO PIEDADE; CARGO: Agente de PORTARIA; MAT: 
5179955/1; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•JONAS SALVIANO DA SILVEIRA; CARGO: Motorista; MAT: 57216173; PE-
rÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•ROBERTO CARLOS BOA MORTE GARCEZ; CARGO: Assessor de Gabinete; 
MaT: 565058/3; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•ANTÔNIO CARLOS VULCÃO GAMA, CARGO: Assistente Administrativo; 
MaT: 40371/1; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•DUCIVALDO REIS DA COSTA; CARGO: Papiloscopista; MAT: 700096; PE-
rÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
•WEALEY DA SILVA ARAÚJO; CARGO: Assistente de informática; MAT: 
5898744/2; PErÍodo: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 738096
  diÁrias
Portaria Nº 647/2021
1363344/2021
oBJETiVo: realização da caravana de cidadania e direitos Humanos da 
SEJUdH, por meio do Projeto cidadania, como emissão de rg`s e atendi-
mento jurídico e psicossocial.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM:  Belém/Pa
dESTiNo: Parauapebas, São félix do Xingu e curionópolis/Pa
colaBorador EVENTUal
•LETIERE SANTOS NASCIMENTO; CARGO: Colaborador Eventual; PERÍO-
do: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5
•JOSÉ ROBERTO CHAVES PAES; ; CARGO: Colaborador Eventual; PERÍO-
do: 04 a 18/12/2021; Quantidade de diárias: 14,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 738097
  diÁrias
Portaria Nº 645/2021
ProcESSo: 1363365/2021
oBJETiVo: realizar capacitação/formação sobre direitos Humanos e di-
reito da Juventude, bem como atendimento e orientação a jovens sobre as 
políticas públicas para juventudes.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: anapu, altamira, Vitória do Xingu, Gurupá/Pa
SErVidor:
•FLÁVIO MOREIRA DE PAULA; CARGO: Gerente da GPDJ; MAT: 5956831/1; 
PErÍodo: 15 a 23/12/2021; Quantidade de diárias: 8,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 738130
  diÁrias
Portaria Nº 638/2021
1335670/2021
OBJETIVO: Realizar ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais, 
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: Viseu/Pa
SErVidor:
•CÍCERO DA PAIXÃO RIBEIRO FILHO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 1335670; PErÍodo: 06 a 12/12/2021; Quantidade de diárias: 6,5
•MANOEL SERGIO BORGES; CARGO: Motorista; MAT: 5807239/2; PERÍO-
do: PErÍodo: 06 a 12/12/2021; Quantidade de diárias: 6,5
•JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES; CARGO: Assistente Ad-
ministrativo; MaT: 57195607/2; PErÍodo: 06 a 12/12/2021; Quantidade 
de diárias: 6,5
•FRANCISCO BENTEMILLER MONTEIRO SOUSA; CARGO: Assessor de Gabinete; 
MaT: 5960072/1; PErÍodo: 06 a 12/12/2021; Quantidade de diárias: 6,5
•DEYVID HENRIQUE MARQUES DE LIMA; CARGO: Gerente de Educação e Proje-
tos; MaT: 5939635/3; PErÍodo: 06 a 12/12/2021; Quantidade de diárias: 6,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 737966
  diÁrias
Portaria Nº 644/2021
1363365/2021
oBJETiVo: realizar capacitação/formação sobre direitos Humanos e di-
reito da Juventude, bem como atendimento e orientação a jovens sobre as 
politicas publicas para juventudes.
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: anapu, altamira, Vitória do Xingu, Gurupá/Pa
colaBoraddor EVENTUal:
•MOISÉS DA COSTA RIBEIRO; CARGO: Colaboradora Eventual ; PERÍODO:  
15 a 23/12/2021; Quantidade de diárias: 8,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 738134

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 453/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, 03 de deZeMBro de 2021.
Nome:lUZiaNE SENa aBrEU/Matricula:n° 5946200/3/cargo:coor-
dENadora/origem:Belém-Pa/destino:São João de Pirabas-Pa/Perio-
do:07/12/2021/diária:0,5 (meia)/objetivo:representar a SEdEME em visi-
ta técnica para direcionamento e ações para o fortalecimento e qualificação 
de cadeias produtivas locais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 452/2021 - daF/sedeMe  BeLÉM, 03 de deZeMBro de 2021.
Nome:aHiaNa cáSSia dE oliVEira PEdrEira/Matricula:n° 5962601/1/
cargo:coordENadora/origem:Belém-Pa/destino:São João de Pirabas-
Pa/Periodo:07/12/2021/diária:0,5 (meia)/objetivo:representar a SEdEME 
em visita técnica para direcionamento e ações para o fortalecimento e 
qualificação de cadeias produtivas locais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 738038

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 249/2021, GaB/iMetroParÁ, 1º de dezembro de 2021.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º– coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servido-
res abaixo relacionados:

MaT. SErVidor (a) PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

016 aUGUSTo cEZar da SilVa 10/01/2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

032 alEXaNdrE SoUSa coSTa 14/04/2017/2018 03/01/2022 a 
01/02/2022

009 daGoBErTo JorGE da coSTa 01/12/2019/2020 20/12/2021 a 
18/01/2022

003 EdilMa lEá aMaZoNaS dE SoUZa 01/12/2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

018 JorGE lUiZ alVES dE alBUQUErQUE 01/03/2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

252 JoSE roBErTo alVES GoMES 17/05/2018/2019 20/12/2021 a 
18/01/2022

407 lUcaS HENriQUE UcHoa MiraNda 31/01/2020/2021 15/12/2021 a 
13/01/2022

256 MEliSSa raMoS foNSEca 23/05/2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

021 PEdro alEXaNdrE BaTiSTa dE liMa 02/05/2018/2019 03/01/2022 a 
01/02/2022

023 raiMUNdo BarBoSa ESTEVÃo 11/06/2020/2021 03/01/2022 a 
01/02/2022

254 roSÂNGEla MaGNo SilVa 17/05/2019/2020 03/01/2022 a 
01/02/2022

art. 2º - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
  Gabinete, Belém/Pará, 1° de dezembro de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 737910
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..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
contrato: 31/2021 – JUcePa.
Termo aditivo n° 02
PaE n° 2021/992465.
data da assinatura: 03/12/2021.
1. objeto: alteração de cláusula do contrato.
1.1 1.1 a cláusula sexta do contrato foi alterada, pois houve readequação 
dos auxiliares administrativos. Assim, ficará lotada na Sede 34 (trinta e 
quatro) auxiliares administrativos e nas Unidades Desconcentradas ficará 
lotado 04 (quatro) auxiliares administrativos.
1.2 A cláusula sexta ficará redigida da seguinte forma:
“as despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dota-
ção orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício 
de 2021, na classificação abaixo:
04 (quatro) aUXiliarES adMiNiSTraTiVoS Ud’S, valor unitário r$ 3.338,70 
x 4 = 13.354,80 ( valor mensal) x 12 = r$ 160.257,60 ( valor anual):
72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso ao registro Mercantil 
Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão de obra fonte: 0261 / 
0661 rec da adm indireta (próprios) Pi: 2070008783c
34 (trinta e quatro) aUXiliarES adMiNiSTraTiVoS para SEdE, valor 
unitário r$ 3.338,70 x 34 = r$ 113.515,80 (valor mensal) x 12 = r$ 
1.362.189,60 (valor anual):
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão de obra fonte: 0261 / 
0661 rec da adm indireta (próprios) Pi: 4120008338c
02 rEcEPcioNiSTaS para SEdE, valor unitário r$ 3.350,00, valor mensal 
r$ 6.700,00, e valor anual r$ 80.400,00, conforme dotação abaixo:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrati-
vas Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão- de- obra fonte: 
0261/0661 recursos da adm indireta ( próprios) Pi: 4120008338c
contratado: STYlE ViGilaNcia E SEGUraNca PriVada lTda, inscrita no 
cNPJ sob o n° 26.906.920/0001-67.
Endereço: Travessa São roque, nº 112 - altos, cruzeiro-icoaraci, Belém/
Pará, cEP: 66.810-020.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 737824
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
contrato: 005/2021 – JUcePa.
termo aditivo n° 01.
PaE n° 2021/988535.
data da assinatura: 03/12/2021.
1. objeto: Prorrogação de contrato.
1.1 de acordo com o art.57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combinado 
com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato nº 
005/2021, por 12 (doze) meses, no período de 04/02/2022 a 03/02/2023.
contratado: ElEVaTEX MaNUTENcao dE ElEVadorES lTda, inscrita no 
cNPJ sob o n° 16.956.136/0001-00.
Endereço: PSG GaSTao 166, SacraMENTa, BElÉM -Pa, cEP:66120-310
orçamento:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339039.00 Serv de Terceiros - PJ fonte: 0261 rec 
da adm indireta (próprios) Pi: 4120008338 c.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 737816

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 119/2021 – 03 de dezembro 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 e colaborador eventual abaixo, de acordo 
com as bases vigentes, no trecho Belém/Terra alta/capanema/augusto cor-
rea/Belém, com o objetivo de realizar visitas aos futuros microempreendedo-
res dos municípios acima mencionados, no programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nºdiá-
rias

TErcio JUNior SoUSa NoGUEira 57199036 dirETor GEral 03 a 
05/12/2021 2 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315 GErENTE rE-

GioNal
03 a 

05/12/2021 2  1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEcrETário dE 
GaBiNETE

03 a 
05/12/2021 2 1/2

faUSTo BoTElHo dE carValHo 837.863.092-
72

colaBorador 
EVENTUal

03 a 
05/12/2021 2  1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 738132

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

8° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 12/2016
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de ananindeua – cNPJ 05.058.441/0001-68
Objeto: Drenagem superficial e pavimentação asfáltica em vias públicas – 
projeto parque sertanejo.
Justificativa: Reformulação do Plano de Trabalho do Convênio.
data da assinatura: 03/12/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 737787

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º tac Nº 20/2019 – tP Nº 21/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
opus construtora Eireli – ME – cNPJ 04.660.153/0001-16
objeto: Execução da recuperação de Encosta, Urbanização e drenagem de 
236,00m da orla da Vila de Marudazinho, no Município de Marapanim/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 8.666/93.
Vigência: 01/12/2021 a 30/01/2022
data da assinatura: 01/12/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 737798

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PUBLicaÇÃo de correÇÕes do editaL cPi N°026/2021, 
coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria Para eXecUÇÃo de 

serViÇos terraPLeNaGeM, PaViMeNtaÇÃo e dreNaGeM PLUViaL 
Nos MUNicÍPios de BrasiL NoVo. MediciLÂNdia e seNador Jose 

PorFÍrio, No estado do ParÁ-BrasiL,  reLatiVos ao saLdo 
reMaNesceNtes do coNtrato Nº 05/2019,  coNForMe coNdiÇÕes, 

QUaNtidade , PLaNiLHas, terMo de reFerÊNcia e aNeXo.
considerando as recomendações do NdB, efetuasse correções na redação de algu-
mas cláusulas do referido ato convocatório de forma a lhe dar maior transparência.
considerando que as alterações recomendadas não afetam em hipótese 
alguma as propostas já formuladas pelos licitantes, pois são de natureza 
meramente formais.
considerando que as correções suscitadas podem e devem ser incluídas ou 
inseridas na formalização do instrumento de contrato, conforme manifes-
tação jurídica nº 042/2021.
considerando que todo material técnico de engenharia, projetos, licenças 
etc. São preexistentes e oriundos da contratação anterior.
Torna público a republicação do edital devidamente corrigido, mantidos todos 
os procedimentos anteriores, inclusive datas de abertura e julgamento da lici-
tação, pois as recomendações não justificam sua revogação ou anulação por 
total ausência de motivação, e no interesse público a ser atendido.
Belém – Pa, 03 de dezembro de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da cPl

Protocolo: 737974
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
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1.Processo: 2021/1000553
2.licitação nº: 025/2021
3.Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4.data da adjudicação: 03/12/2021
5.data da Homologação: 03/12/2021
objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para a rEQUalifica-
ÇÃo E UrBaNiZaÇÃo da orla do MUNicÍPio dE BarcarENa No TrE-
cHo ENTrE TraV. SÃo fraNciSco E aV. GErÔNiMo PiMENTEl, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
20.Empresa vencedora adjudicada: Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS lTda 
cNPJ: 20.792591/0001-94, com o valor total de r$ 10.583.977,25 (dez 
milhões, quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e sete reais 
e vinte e cinco centavos).
Belém/Pa, 03 de dezembro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 737964
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: 2021/402750
2.licitação nº: 016/2021
3.Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica
4.data da adjudicação: 02/12/2021
5.data da Homologação: 02/12/2021
6.objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para EXEcUÇÃo da oBra dE MacrodrENaGEM da Bacia 
do TUcUMdUBa da Bacia – caNaiS da UNiÃo E TÍMBo, no Município de 
Belém, neste Estado
7.Empresa vencedora adjudicada: coNSÓrcio TUcUMdUBa – EMPrESaS: 
lUcENa iNfraESTrUTUra EirEli cNPJ: 03.992.929/0001-32 / Jordal iN-
fraESTrUTUra E SErViÇoS GEraiS EirEli cNPJ: 03.621.575/0001-10, 
com o valor total de r$ 47.681.949,03 (Quarenta e sete milhões seiscentos e 
oitenta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e três centavos).
Belém/Pa, 02 de dezembro de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 737972

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 39/2020 cP-01/2020 – Serviços de Pavimentação para revita-
lização asfáltica do Pátio de Trafego da SEfa-iTiNGa com implantação de 
Balança de controle de Pesagem de Veículos em itinga, no Município de 
dom Eliseu, neste Estado
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/
Percentual do reajuste: 14,6251%
Período de execução: 12/05/2021 a 11/05/2021
dotação orçamentária: 17101.04.451.1508-7552 4490151 0376
data de assinatura: 03/12/2021
contratada: círio construtora e Serviços
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 737778

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

7° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 31/2016
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá – cNPJ 84.263.862/0001-05
objeto: construção de 01 canteiro central, no Bairro do aeroporto, no Mu-
nicípio de Nova Esperança do Piriá, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 05/12/2021 a 05/12/2022
data da assinatura: 03/12/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 737821
7° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 31/2016
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá – cNPJ 84.263.862/0001-05
objeto do convênio: construção de 01 canteiro central, no Bairro do ae-
roporto, no Município de Nova Esperança do Piriá.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 05/12/2021 a 05/12/2022
data da assinatura: 03/12/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 737836

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 915/2021, de 01 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNci-
dadES/Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa e PPa/aÇÃo 8463; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2021/1365611 de 30/11/2021 
– coNci/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr à servidora EdiNa criSTiNa Baia GoMES, Matrícula nº 
5926737/2, cargo/função: Secretário de diretoria, Suprimento de fundos 
no valor de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8463 0101 339030 150,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
15 (quinze) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 737912
..

diÁria
.

Portaria Nº. 916/2021, de 02 de deZeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1369882, de 01/12/2021 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual relacionado:
NoME: Mauro ferreira andrade, cPf: 488.891.482-68; cargo/função: co-
laborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da 19º reunião ordinária do concidades/Pa, a ser 
realizada no Auditório da Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA.
dESTiNo: Belém/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 24 a 26/11/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 737915
Portaria Nº. 902/2021, de 30 de NoVeMBro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1356466, de 29/11/2021 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual relacionado:
NoME: Elizeth cristina Vieira costa, cPf: 258.257.042-72; cargo/função: 
colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da audiência Pública de revisão e atualização do Pla-
no diretor, e reunião com a Prefeitura e conselho Municipal das cidades, 
no Município de Bujaru/Pa.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PEriodo: 08 a 10/12/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 737792
..

oUtras MatÉrias
.

1º terMo de coNFissÃo de dÍVida reFereNte ao coNtrato Nº 
01/2015 - cP Nº 14/2014
JUSTIFICATIVA: Confissão da dívida, por parte do DEVEDOR, em decorrên-
cia de reajuste ao contrato administrativo nº 01/2015.
Valor da dÍVida: r$ 483.314,46
doraÇÃo orÇaMENTária: 07101.17.512.1489.7567 0101/0301 449051
daTa da aSSiNaTUra: 26/11/2021.
crEdor: Tractebel Engineering ltda
dEVEdor: Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 737808
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..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

..

terMo aditiVo a coNtrato
.

4° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 53/2017
objeto: Prorrogação dos prazos de vigência contratual e de execução dos 
serviços por mais 90 (noventa) dias, ambos iniciando em 15.11.2021, en-
cerrando em 12.02.2022. Substituição da CONTRATADA em conseqüência 
da incorporação, sendo a TElEMar NorTE lESTE S/a. (EMrEcUPEraÇÃo 
JUdicial), inscrita no cNPJ sob o n° 33.000.118/0001-79, com sede na rua 
do lavradio, n° 71, 2° andar, bairro centro, rio de Janeiro – rio de Janeiro, 
cEP: 20.230-070, telefone: (21) 9333-6398, incorporada por oi S.a. – EM 
rEcUPEraÇÃo JUdicial, inscrita no cNPJ sob o n° 76.535.764/0001-43, 
sociedade anônima, com sede na rua do lavradio, n° 71, 2° andar, bairro 
centro, rio de Janeiro – rio de Janeiro, cEP: 20.230-070, telefone: (21) 
3131-3100, como parte no contrato em epígrafe.
data da assinatura: 11/11/2021.
contratada: TElEMar NorTE lESTE S/a – EM rEcUPEraÇÃo JUdi-
cial, cNPJ: 33.000.118/0001-79.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 738314
.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa Processo saNcioNatÓrio.
objeto: a coMPaNHia dE SaNEaMENTo do Pará - coSaNPa, usando 
das atribuições conferidas por lei rESolVE rESciNdir UNilaTEral-
MENTE, o Contrato n° 31/2017, firmado com o CONSÓRCIO ALENQUER, 
cujo objeto é a EXEcUÇÃo dE oBraS E SErViÇoS PElo coNTraTado, 
iNclUiNdo a ElaBoraÇÃo do ProJETo EXEcUTiVo E o forNEciMEN-
To dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS, Para a aMPliaÇÃo do SiSTEMa 
dE aBaSTEciMENTo dE áGUa da SEdE do MUNicÍPio dE alENQUEr, 
ESTado do Pará.rESolVE: i- rescindir unilateralmente o contrato n. 
31/2017 firmado com o CONSÓRCIO ALENQUER, com fundamento no art. 
78, Xii e art. 79, i, da lei nº 8.666/1993, c/c cláusula décima primeira, 
Xi, do contrato originário, com o registro de que foi resguardado o direito 
constitucional de defesa disposto no Parágrafo único do art. 78 da lei 
8.666/1993, conforme discriminado: Multa de 20% no valor total global 
atualizado de r$8.022.106,30 (oito Milhões e Vinte e dois Mil, e cento e 
Seis reais e Trinta centavos), entre as empresas consorciadas de acordo 
com percentual de participação; Suspensão Temporária de Participação e 
contratação. MUlTa dE 20%: a) calcar coNSTrUÇÕES lTda- Multa de 
r$ 4.011.053,15 (Quatro Milhões e onze Mil e cinquenta e Três reais 
e Quinze centavos); b) carMoNa caBrEra coNSTrUTora E iNcor-
Poradora lTda- r$ 160.442,13 (cento e Sessenta Mil e Quatrocentos 
e Quarenta e dois reais e Treze centavos); c) aQUaMEc iNdUSTria E 
coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda- r$ 3.850.611,02 (Três Milhões e 
oitocentos e cinquenta Mil e Seiscentos e onze reais e dois centavos). 
SUSPENSÃo TEMPorária dE ParTiciPaÇÃo E coNTraTaÇÃo: a) cal-
car coNSTrUÇÕES lTda, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; b) 
carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S/a, 14 (quatorze) dias; 
c) aQUaMEc iNdÚSTria E coMÉrcio dE EQUiPaMENToS lTda, 350 (tre-
zentos e cinquenta) dias.
data da assinatura: 03/12/2021.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 738213
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 163/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 120/2021 – PrESidÊNcia/cEaSa, 
de 23.09.2021, da centrais de abastecimento do Pará S/a, que originou o 
Processo Eletrônico nº 2021/1058997, que trata sobre solicitação de ces-
são de empregado desta companhia;
coNSidEraNdo o que presa o regulamento de Pessoal desta companhia 
no artigo 117, alínea “b”, c/c ao artigo 118, parágrafo 2º.
r E S o l V E:
1.aUToriZar a cessão do empregado alBaNo BUlHoES lEiTE, cargo de 
Economista, matrícula nº 57194889/1, para a centrais de abastecimento 
do Pará S/a, no período de 06.12.2021 a 06.12.2023, com ônus para o ór-
gão cessionário, nos termos do regulamento de Pessoal desta companhia.
2.ESTa PorTaria ENTra EM ViGor a coNTar dE 06.12.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de dezembro de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 738298

..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

Portaria Nº 621 de 03 de deZeMBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
r E S o l V E:
i – rEVoGar a PorTaria nº 019, de 13/01/2021, publicada no doE nº 
34.459, de 14/01/2021, e republicada no doE nº 34.600, de 01/06/2021, 
que cedeu a servidora WalQUiria carrEra BErNardo riBEiro, 
identidade funcional nº 5900563/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública – Estatística, à fundação amazônia Paraense de amparo à 
Pesquisa – faPESPa, a contar do dia 01 de dezembro de 2021.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos a data de 01/12/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de dezembro de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 738004

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 622 de 03 de deZeMBro 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 disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2019/573072.
rESolVE:
coNcEdEr à servidora lYaNNY araÚJo fraNcÊS, identidade funcional 
nº 57208209/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvol-
vimento, ciência, Tecnologia e inovação - Pedagogia, lotada na diretoria 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica - DETEC, 30 (trinta) dias 
de licença prêmio, no período de 06/12/2021 a 04/01/2022, referente ao 
triênio 15/12/2014 a 16/09/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de dezembro de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 738092

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 036
eXercÍcio: 2021
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente instrumento é o rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal coNfEcÇÃo dE MaTErial Gráfico, que será 
fornecido nas condições estabelecidas no Termo de referência, anexo do 
Edital e processo nº 2021/1316280.
daTa dE aSSiNaTUra: 02/12/2021
Valor: r$ 521.436,50 (Quinhentos e vinte e um mil e quatrocentos e 
trinta e seis reais e cinquenta centavos)
ViGÊNcia: 02/12/2021 a 01/02/2022.
orÇaMENTo: funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338, Elemen-
to de despesa: 339039, ação: 272004, fonte: 0101 e Pi: 412.000.8338cc
coNTraTado: EMPrESa lMG Gráfica EirEli EPP (cNPJ/Mf sob o nº 
18.709.499/0001-76).
ENdErEÇo: legalmente sediada na cidade de Belém do Pará.
ordENador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 737854

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 243/2021 – GaBiNete, de 03 de dezembro 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, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual 
nº 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo  os fatos constante nos autos do Processo Eletrônico n. 
2014/151517;
coNSidEraNdo o contrato de subvenção econômica n.010/2014 vincula-
do ao Edital n.003/2014 - Programa de incentivo à inovação em Microem-
presas  e  Empresas de Pequeno Porte-iNoVaPará/TEcNoVa;
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CONSIDERANDO os termos do Relatório Final de análise da execução fi-
nanceira do projeto de subvenção n.010/2014, emitido pela área técnica, 
seq. 10, concluiu pela irregularidade da prestação de contas em face às im-
propriedades cometidas durante a execução do instrumento n° 010/2014;
coNSidEraNdo a manifestação n.751/2021 da coordenadoria de contro-
le interno da faPESPa, constante à seq. 18, concluiu com fundamento no 
art. 22, da resolução n.18.784/2016 quanto a necessidade de  instauração 
de Tomada de contas Especial;
coNSidEraNdo que embora tomadas as medidas administrativas, as pen-
dências ainda permanecem assinaladas, fazendo-se necessário a instau-
ração de Tomada de contas Especial, conforme estabelecidas em leis e 
especificamente nas instruções contidas na Resolução 18.784/2016-TCE/
Pa c/c manual da financiadora de Estudos e Projetos-fiNEP.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores MicHEllE TaVarES MalcHEr, matrícula 
n. 5924182 , JoHN aSSUNÇÃo dE SoUZa, matrícula n.5918280 e fraN-
cEMarY SaraiVa doS SaNToS, matrícula 57189894 para, sob a presidên-
cia do primeiro, compor a coMiSSÃo dE ToMada dE coNTaS ESPEcial 
na Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa, com a finali-
dade de apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração 
pública, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos 
responsáveis e obter o respectivo ressarcimento relacionado ao Projeto de 
Subvenção n. 010/2014, do Edital 003/2014-TEcNoVa, com fundamento 
nas resolução n. 18.784/2016-TcE/Pa e nas orientações consoante carta 
da fiNEP apensada ao seq. 14, dos autos do processo administrativo ele-
trônico n.2014/151517.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 03 de dezembro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 738127

.

.

coNtrato
.

termo de outorga nº 056/2021
chamada: 001/2021 – faPESPa/cNPQ ProGraMa dE aPoio a NÚclEoS 
EMErGENTES - ProNEM.
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Levando Einstein ao 
limite: Testando teorias alternativas da gravitação na era da astronomia 
com ondas gravitacionais”, aprovado na chamada nº001/2021 – Pro-
GraMa dE aPoio a NÚclEoS EMErGENTES - ProNEM - faPESPa/cNPq, 
coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo entender de 
processos envolvendo gravitação forte e objetos compactos que possam 
elucidar possíveis teorias da gravitação.
outorgado: caio filiPE BEZErra MacEdo
Valor Total: r$ 181.784,98 (cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta 
e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme abaixo:
1ª Parcela FAPESPA:
dotação orçamentária : 19.571.1490.8698
fonte : 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 7.015,40 – odc
449020 - Valor: r$ 16.615,40 – odK
339018 - Valor: r$9.600,00 - Bolsa
1ª Parcela CNPQ:
dotação orçamentária : 19.571.1490.8698
fonte : 0660
Natureza de despesas: 339020 - Valor: r$ 33.335,40 – odc
Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua assi-
natura.
data da assinatura: 03/12/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 738054
termo de outorga nº 047/2021
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Pesquisa e desenvolvi-
mento de fitoterápicos para tratamento de lesões dérmicas”, aprovado na 
chamada nº001/2021 – ProGraMa dE aPoio a NÚclEoS EMErGENTES 
- ProNEM - faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem 
por objetivo desenvolver formulações fitoterápicas de uso tópico contendo 
bioativos oriundos de espécies de plantas da biodiversidade amazônica, 
e avaliar a atividade cicatrizante em diferentes tipos de feridas dérmicas.
outorgado: aNToNio HUMBErTo HaMad MiNErViNo
Valor Total: r$ 182.577,98 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e seten-
ta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme abaixo:
1ª Parcela 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
1ª Parcela CNPq:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 33.335,38 – odc
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 03/12/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 738295

termo de outorga nº 045/2021
Objeto: O auxílio da FAPESPA e CNPq, através da concessão de recursos fi-
nanceiros, para a realização do Projeto intitulado “aprendizado de máquina 
para otimizar sistema de gestão de relacionamento com os clientes nas mí-
dias sociais”, aprovado na chamada no 001/2021 – ProGraMa dE aPoio a 
NÚclEoS EMErGENTES - ProNEM - faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oU-
TorGado(a), que tem por objetivo investigar, propor e implementar técnicas 
de aprendizado de máquina para a extração de conhecimento e automação de 
tarefas na gestão de relacionamento com clientes, além da disponibilização de 
um serviço contendo os principais métodos resultantes da pesquisa.
outorgado: fáBio MaNoEl fraNÇa loBaTo
Valor Total: r$ 175.420,14 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e 
vinte reais e quatorze centavos), conforme abaixo:
1a Parcela faPESPa:
dotação orçamentária : 19.571.1490.8698
fonte : 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 2.215,38 – odc
449020 - Valor: r$ 16.615,38– odK
339018 - Valor: r$ 14.400,00 - Bolsa
1a Parcela cNPQ:
dotação orçamentária : 19.571.1490.8698
fonte : 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 33.335,38 – odc
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.
data da assinatura: 03/12/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPESPa

Protocolo: 738162

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de doaÇÃo Nº 2021/2 – FaPesPa/GiLeade
orGÃo doador: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisa – faPESPa.
ENTidadE rEcEBEdora: cENTro Social, ESPorTiVo, cUlTUral daS 
adVErSidadES – GilEadE.
– O presente termo tem como objeto a Doação de bens móveis na classifi-
cação de inservíveis antieconômicos, conforme o processo nº 2021/27500. 
os bens móveis passarão a ser de propriedade do órgão recebedor.
– o instrumento tem como embasamento legal o Processo nº 2021/27500 
e o TErMo dE doaÇÃo dE BENS Nº 2021/2.
– descrição dos Bens e sua respectiva Quantidade:

dEScriÇÃo doS BENS QUaNT.
NoBrEaKS 61

fraGMENTadora 01
coNdicioNador dE ar 12

iMPrESSoraS 08
ProJETor 01

NoTE BooK 04
SErVidorES 03

SUPorTE Para cPU 01
MicrofoNE coNdENSador 01

MoNiTor 02
TElEViSÃo 01

TElEfoNES HP 03
coNdENSadora dE ar 01

coMPUTador dESKToP 2.8GHZ, 4GB, Hd 500GB 01
ESTaBiliZador dE VolTaGEM, 1KVa 01

cPU 1.86GHZ 04
PolTroNa EST. fiXa 01

calcUladora ElETrÔNica 01
BEBEdoUro doMÉSTico ElÉTrico 03

data de assinatura: 02/12/2021
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho/diretor-Presidente da faPESPa.

Protocolo: 738046

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº. 184, 03 de deZeMBro de 2021 -  
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que 
lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r E S o l 
V E: art.1º designar lUiZ carloS HENdErSoN GUEdES dE oliVEira, 
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matrícula 73.348, diretor da diretoria de Projetos Especiais - dPE, para 
responder pela Presidência desta Empresa, acumulando funções, nos dias 
07 a 10/12/2021. art. 2º Esta PorTaria entra em vigor nesta data. art. 
3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa 
– Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do 
Pará, 03 de dezembro de 2021. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 737869
..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 017/2021
Processo Pae nº 2021/1.347.282
objeto: Prestação de serviço de locação de veículos, com fornecimento de motoristas.
com fulcro no art. 29, inciso XV, da lei nº 13.303/2016
Data da Ratificação: 03/12/2021
orçamento: 23.122.1297.8338 - 33.90.33 / 33.90.37– fonte: 0261
Valor Global: r$ 460.618,86
Prazo do contrato: 6 meses
contratada: iGor rUSEf roSa EirEli
cNPJ: 12.040.805/0001-48
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
Presidente da ProdEPa

Protocolo: 738091

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 589, de 2 de deZeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 13/12/2021 a 17/12/2021, à Belém-Pa/
Salvaterra/Bragança/Sta.Maria/Belém-Pa, para Manutenção preventiva/
corretiva de cidade digital. Salvaterra, Bragançã e Santa Maria. região 
Marajó, rio caeté e Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 590, de 2 de deZeMBro de 2021 -  
dária ao(à) colaborador(a) MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 06/12/2021 a 10/12/2021, à Belém-Pa/
Sta.isabel/Vigia/Maracanã/TucuruíBelém-Pa, para Manutenção preventiva/
corretiva de cidade digital. Santa isabel, Vigia ,Maracanã eTucurui. 
região Guamá e lago Tucuru. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 591, de 2 de deZeMBro de 2021 -  
diária ao(à) colaborador(a) WilfraN JoSÉ cardoSo, assessor ii, 
matrícula 5949772, 08/12/2021 a 10/12/2021, à Belém-Pa/ViTÓria-ES/
Belém-Pa, para ParTiciPar SEcoP 2021. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 737776

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria
Portaria Nº 432/2021-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar o servidor (a) lairSoN da cUNHa faro, MaTrÍcUla 
57190527/2 para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada 
com a aSSociaÇÃo arTE SUaVE, cNPJ:16.924.772/0001-50, referente à 
lavratura de Termo de fomento a realização do ProJETo – rEiS TaTaME 
UTiMEaTE BlacK BElT 9° EdiÇÃo.
Belém, 02 de dezembro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 737804

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico reGistro de PreÇos seeL N° 09/2021
a Secretária de Estado de Esporte e lazer-SEEl, após análise das peças 
contidas nos autos do processo no 2021/872510, cujo objeto é aquisição 
de consumo esportivo visando atender as demanda e fomentar o esporte 
nos programa e projetos desta Secretaria, além de emendas parlamenta-
res de execução direta e apoio a diversas comunidades esportivas no Esta-
do de Pará, pelo período de doze (12) meses, de acordo com as normas e 
diretrizes estabelecidas no Edital. rESolVE:
Homologar o procedimento licitatório, conforme art. 45 do decreto Estadual no 
534, de 04 de fevereiro de 2020, em favor da empresa abaixo relacionadas:

 Grupo 01
Empresa: rBMf coMErcio aTacadiSTa ProdUToS aliMENTÍcioS E 
SErViÇoS EirEli
cNPJ:06.916.722/0001-77
Valor total do grupo: r$3.546.150,00
Grupo 02
Empresa: frEiTaS GUiMaraES cia lTda
cNPJ:04.895.405/0001-96
Valor total do grupo: r$2.663.618,00
Grupo 03
Empresa: rBMf coMErcio aTacadiSTa ProdUToS aliMENTÍcioS E 
SErViÇoS EirEli
cNPJ:06.916.722/0001-77
Valor total do grupo: r$1.985.500,00
as aquisições acima serão utilizados no período de 12 (doze) meses, du-
rante a vigência da ata de registro de Preços.
Belém (Pa), 3 de dezembro de 2021.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 737892

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 433/2021-seeL, de 02 deZeMBro de 2021.
coNcEdEr, 01 e ½ diárias ao servidor aJaX dE alMEida BarrETo, matrí-
cula n° 5961899/1, para conduzir servidores ao município de Bragança – Pa, 
no período de 01/12/2021 à 02/12/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 737800
Portaria Nº. 434/2021-seeL, de 02 deZeMBro de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias aos servidores KáTia cilENE dE fariaS ro-
cHa, matrícula 5499119/2, BiaNca rodriGUES doS SaNToS, matricula 
nº 5946193/2 e aJaX dE alMEida BarrETo, matrícula n° 5961899/1, 
realizar visita técnica referente aos Xi Jogos abertos do Pará, no município 
de Soure – Pa, no período de 18/12/2021 à 22/12/2021. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 737801
Portaria Nº. 435/2021-seeL, de 02 deZeMBro de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias aos servidores KáTia cilENE dE fariaS ro-
cHa, matrícula 5499119/2 e BiaNca rodriGUES doS SaNToS, matricula 
nº 5946193/, com o objetivo de realizar visita técnica referente aos Xi 
Jogos abertos do Pará, no município de Santarém – Pa, no período de 
09/12/2021 à 11/12/2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 737802
Portaria Nº. 436/2021-seeL, de 02 deZeMBro de 2021.
coNcEdEr, 02 e ½ diárias ao servidor NiVaN SETUBal NoroNHa, ma-
trícula n° 5833841/2, com o objetivo de realizar visita técnica na arena 
fonte Nova, na cidade de Salvador – Ba, no período de 16/12/2021 à 
18/12/2021. ordenador: Vitor augusto da Silva Borges.

Protocolo: 738017

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 428/2021-seeL, 30 de NoVeMBro de 2021
 coNcEdEr, ao servidor aNdrE lUiZ corPES da SilVa, matrícula 
nº57202046/1, gozo de férias de 29 (vinte e nove) dias de férias no período 
de 16/11 a 14/12/2021, referente ao exercício 2018/2019. interrompidas 
conforme PorTaria Nº003/2021-SEEl, de 06/01/2021 publicada no doE 
Nº 34.458 de 13/01/2021.
ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 737992
 Portaria Nº 425/2021-seeL, 30 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr, a servidora ElENir da SilVa E cUNHa, matrícula 
nº5896777/1, gozo de férias de 29 (vinte e nove) dias de férias no período 
de 03/11 a 01/12/2021, referente ao exercício 2018/2019. interrompidas 
conforme PorTaria Nº237/2020-SEEl, de 05/11/2020 publicada no doE 
Nº 34.401 de 11/11/2020.
ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 737987
Portaria Nº 426/2021-seeL, 30 de NoVeMBro de 2021
 coNcEdEr, ao servidor ElBEr JoSÉ oliVEira Maia, matrícula 
nº54186051/2, gozo de férias de 29 (vinte e nove) dias de férias no período 
de 03/11 a 01/12/2021, referente ao exercício 2019/2020. interrompidas 
conforme PorTaria Nº006/2021-SEEl, de 12/12/2021 publicada no doE 
Nº 34.463 de 18/01/2021.
ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 737988
 Portaria Nº 424/2021-seeL, 30 de NoVeMBro de 2021
 coNcEdEr, ao servidor rUY GUilHErME aMaNaJáS MaUÉS, matrícula 
nº6320945/3, gozo de férias de 29 (vinte e nove) dias de férias no período 
de 03/11 a 01/12/2021, referente ao exercício 2019/2020. interrompidas 
conforme PorTaria Nº282/2020-SEEl, de 09/12/2020 publicada no doE 
Nº 34.433 de 11/12/2020.
ordenador: Nivan Setubal Noronha

Protocolo: 737985
..
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 59/2021
 EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/1179733 – SEEl/Pa
daTa dE raTificaÇÃo: 02/12/2021
oBJETo: cElEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para 
a rEaliZaÇÃo do ProJETo – rEiS TaTaME UTiMEaTE BlacK BElT 9° Edi-
ÇÃo (caMPEoNaTo dE JiU-JiTSU) da aSSociaÇÃo arTE SUaVE, BElÉM/Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 02/12/2021 a 02/02/2022.
oSc: aSSociaÇÃo BENEficiENTE E ESPorTiVa arTE SUaVE, cNPJ Nº 
16.924.772/0001-50.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8717c;
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 335041;
ação: 271835
Pi: 21dEMP00470
Valor: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
daTa da aSSiNaTUra: 02/12/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 737803
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 59/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/1179733
daTa dE raTificaÇÃo: 02/12/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 59/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo de parceria para a realização do ProJETo – rEiS TaTaME UTiME-
aTE BlacK BElT 9° EdiÇÃo (caMPEoNaTo dE JiU-JiTSU) já consagrado 
no senário nacional da associação arte Suave, na cidade de Belém/Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 59/2021, nos termos do art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 vi-
sando firmar parceria com a Associação Arte Suave.

Protocolo: 737799

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria 709/GePs/setUr de 03 de deZeMBro de 2021
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 
2021/414524; rESolVE: i - dESiGNar a servidora criSTiaNE dE SoUSa 
PiNHo MENdoNca, mat. 54197949/1, Téc. de Planej. e Gestão em 
Turismo, como fiscal do Contrato Administrativo nº 12/2021, celebrado 
entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo-SETUr 
e a roSSi E ZorZaNEllo lTda. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 738102
Portaria 710/GePs/setUr de 03 de deZeMBro de 2021
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 
2018/7471; rESolVE: SUBSTiTUir da PorTaria nº 472/2018/GEPS/
SETUr de 22/08/2018, publicada no doE nº 33.685, de 23/08/2018, a 
servidora, servidora JUliaNNa lEiTE SaraiVa da SilVa mat. 57174765/2, 
pelo servidor VicTor loPES dE SoUZa mat. 5955929/2, coord. de 
Marketing. Para acompanhar o contrato nº 20/2018, cujo este celebrado 
entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo – 
SETUr e a Empresa GMr inteligência de Mercado lTda. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 738107
Portaria 711/GePs/setUr de 03 de deZeMBro de 2021
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PorTaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 
2020/316367; rESolVE: i - dESiGNar a servidora PaTricia aNiTa 
rEZEGUE MENdES, mat. 2014386/ 1, assistente de Gestão em Turismo, 
como fiscal do Contrato Administrativo nº 09/2021, celebrado entre o 
Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo-SETUr e a 
EMPrESa claro S/a. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 738142

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 716/setUr de 03 de deZeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1378574. rESolVE: i – con-
ceder suprimento de fundos a servidora GiUlia GiordaNo do coUTo, 
Mat. 59604761, Gerente de Gestão de Turismo.ii – o valor do suprimento 
corresponde a r$ 161,52 (cento e sessenta e um reais e cinquenta e dois 
centavos), para atender a despesa de classificação: 339033 (Passagens e 
locomoção). a utilização do suprimento de fundos será no período de 30 
(trinta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de 
contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 738299

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 708/GePs/setUr de 03 de deZeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1311882. rESolVE: 
conceder 04 e ½ (quatro e meia) diária ao servidor aNdrÉ orENGEl 
diaS, mat. 5888072/4, Secretário de Estado de Turismo. oBJ: Participar 
do evento “United States Tour operators association – USToa. dESTiNo: 
San diego, ca – Estados Unidos. PErÍodo: 07 a 11/12/2022. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 737906
Portaria Nº 712/GePs/setUr de 03 de deZeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1344670; rESolVE: con-
ceder 05 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora caroliNa NaSciMENTo 
aBdoN, mat. 5948412/2, chefe de Gabinete. oBJ: Promoção e divulgação 
de Produtos Turísticos. dESTiNo: Pinhais/ Pr.PErÍodo: 08 a 13/12/2021. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 738178

Portaria 715/GePs/setUr de 03 de deZeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1375415; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diária ao servidor UlTiMo aUGUSTo corrEa dE 
MiraNda, mat. 55589514-1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: 
Visitas técnicas nas áreas de interesse turístico para composição de roteiro. 
dESTiNo: Mocajuba/Pa.PErÍodo: 17 a 20/12/2021. ordENador: aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 738268
Portaria 714/GePs/setUr de 03 de deZeMBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1372043; rESolVE: conce-
der 05 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora alESSaNdra PaMPloNa dE 
aZEVEdo, mat. 54197305/3, diretora de Produtos Turísticos. oBJ: Parti-
cipação no festival, visando a promoção dos produtos turísticos do Estado 
para o mercado nacional e internacional. dESTiNo: Pinhas/Pr. PErÍodo: 
08 a 13/12/2021.ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 738242

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 629/2021/GGP/dPG, de 24 de NoVeMBro de 2021
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando os artigos 20 e 21 da lei N° 8.107, de 
19 de fevereiro de 2015; considerando o enquadramento funcional dos 
servidores efetivos ao Pccr, por meio da PorTaria Nº 007/2018-GaB-
dPG/dPE, de 16 de janeiro de 2018; considerando os termos do Processo 
administrativo Eletrônico de nº 2021/269876; considerando que a 
servidora pública Maria rEGiNa lEÃo da SilVa encontrava-se afastada 
em gozo de licença para tratar de interesse particular e posteriormente em 
licença para acompanhar cônjuge, o que impediu o se enquadramento, à 
época; rESolVE:
art. 1º Enquadrar a servidora pública abaixo relacionada na tabela remu-
neratória do Plano de cargos, carreiras e remuneração dos Servidores da 
defensoria Pública do Estado do Pará constante do anexo ii da lei 8.107, 
de 19 de fevereiro de 2015, na forma discriminada a seguir:

Servidor efetivo –
concurso c-119

id. fun-
cional

cargo que ocupa
por advento da lei

8.107/2015

Natureza do
vínculo

Progressão:
art. 41, i, ii,
iii, iV da lei
8.107/2015.

Maria rEGiNa lEÃo da 
SilVa 57211848 Técnico de defensoria

Pública
Efetivo –
c-119

classe a -
referên-
cia iii

art. 2º fica garantida a revisão do presente enquadramento no prazo de 
sessenta dias a contar da publicação do presente ato, podendo a interes-
sada juntar documentos e elementos que comprovem os fatos objeto da 
revisão pretendida.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a contar de 01.01.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 738150
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.

errata
.

errata
coNtrato Nº: 038/2020 dPe/Pa
ProcESSo Nº: 2020/1012709- dPE/Pa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa nº 018/2020
oNde se LÊ: ViGÊNcia: 12 (doze) meses a parr da data de sua assinatu-
ra, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo por períodos iguais e 
sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.
Leia-se: o prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) 
meses, a partir da data da sua assinatura.
PUBlicado No doE Nº 34.425 dE 03/12/2020 ProTocolo Nº 608010

Protocolo: 737807

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 084/2018/tJPa. 
// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa e a empresa lanlink 
Soluções e comercialização em informática S.a., inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 19.877.285/0002-52. // objeto do contrato: contratação de serviços 
(assinatura/aluguel) de cessão de uso de licenças de software da Microsoft 
com padronização na modalidade contratual EaS. // origem: Pregão Ele-
trônico de nº. 093/TJPa/2018. // objeto do aditivo: prorrogação do prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses, com reajuste do valor contratual 
e acréscimo de serviços. // Vigência: início em 18/12/2021 e término em 
17/12/2022. // Valor:  r$ 4.942.552,01 (quatro milhões, novecentos e 
quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e um centavo). 
// dotação orçamentária: funcionais Programáticas 02.126.1417.8651, 
02.126.1417.8652 e 02.126.1417.8653; Elemento da despesa: 33.90.40; 
fonte: 0118. // data da assinatura: 03/12/2021. // foro: Belém/Pa. // 
responsável pela assinatura: andrey diego da Silva albuquerque – Se-
cretário de administração em exercício. // ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 737823

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 058/tJPa/2021
acolHo julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão Ele-
trônico Nº 058/2021/TJPa, que tem por objeto o registro de Preços para 
eventual prestação de serviços comuns de engenharia com fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos e, HoMoloGo a presente lici-
tação. Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis em 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 03/12/2021. Secretaria de 
administração do TJPa.

Protocolo: 738285

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo ParciaL
PreGÃo eLetrÔNico N° 049/tJPa/2021
Homologo os atos praticados no Pregão Eletrônico nº 049/TJPa/2021, cujo 
objeto é o registro de Preços para aquisição de equipamentos para a mo-
dernização e expansão da infraestrutura de Tecnologia da informação e 
comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no edital, com exceção ao 
item 9 que está em fase de recurso. Todas as informações a respeito do 
certame estão disponíveis em https://www.gov.br/compras/pt-br/. Belém, 
07/10/2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 738176

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 061/tJPa/2021
acolho o julgamento do Pregoeiro em relação ao Pregão Eletrônico nº 061/
TJPa/2021, e homologo o referido certame cujo objeto é o registro de Preços 
para aquisição de carimbos, para atender as necessidades do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Pará – TJPa, pelo período de 12 meses, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital. Todas as informações a res-
peito do certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Belém, 03/12/2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 737859

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.704, de 02 de deZeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 055/2021 – SETiN, protocolizado sob os 
Expedientes nº 015753/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor alEXaNdrE caMPElo coSTa, auditor de controle 
Externo, matrícula n° 0101055, para exercer em substituição a função 
gratificada de Coordenador de Infraestrutura e Segurança, durante o im-
pedimento do titular, KlEBEr da SilVa alBUQUErQUE, no período de 02 
a 16-12-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 738066
Portaria Nº 37.703, de 02 de deZeMBro de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 054/2021 – SETiN, protocolizado sob os 
Expedientes nº 015704/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor daNilo fraZÃo SoUSa, auditor de controle Exter-
no, matrícula n° 0101199, para exercer em substituição a função gratifica-
da de coordenador de Sistemas, durante o impedimento do titular, rENaTo 
diaS dE SoUZa, no período de 06 a 20-12-2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 738063
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, adJUdica o objeto do Pregão Eletrônico nº 07/2021 em fa-
vor da empresa coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda (cNPJ: 
00.489.015/0001-65), e, após constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, HOMOLOGA o resultado final do mencionado certame, que 
declarou vencedora a referida empresa, para efeitos legais.
Belém-Pa, 03 de dezembro de 2021.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 737841
.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia Nº 083/2021
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, NElSoN cHaVES, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor MariSValdo PErEira 
caMPoS (cPf: 561.627.822-04), Prefeito à época, para que, no prazo de 
quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo n°. 532399/2009, que trata da Prestação de contas da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia, referente ao con-
vênio SESPa nº 080/2008, o qual poderá ser consultado 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 comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia Nº 084/2021
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, NElSoN cHaVES, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, comunico a Senhora MarlENE corrÊa 
MarTiNS (cPf: 293.771.612-15), Prefeita à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias desta publicação, apresente razões de justificativas 
nos autos do Processo n°. 532399/2009, que trata da Prestação de con-
tas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo JoÃo do araGUaia, referente 
ao convênio SESPa nº 080/2008, o qual poderá ser consultado median-
te 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 comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, 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
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resoLUÇÃo Nº 19.332
(Processo nº tc/013346/2021)
autoriza a Presidência a celebrar acordo de cooperação Técnica com o 
instituto Brasileiro de auditoria de obras Públicas - ibraop, que tem por 
objeto o desenvolvimento de ações voltadas ao aprimoramento da gestão 
e do controle de obras públicas no Brasil.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 12, inciso ii, alínea “b”, do riTcE;
coNSidEraNdo o parecer nº 547/2021 da Procuradoria deste Tribunal de 
contas do Estado do Pará, manifestando-se favorável à celebração;
coNSidEraNdo ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata 
nº. 5.798, desta data.
rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica autorizada a Presidência a celebrar acordo de cooperação Téc-
nica com o instituto Brasileiro de auditoria de obras Públicas – ibraop, que 
visa o desenvolvimento de ações voltadas ao aprimoramento da gestão e 
do controle de obras públicas no Brasil, inclusive com a uniformização de 
entendimentos por meio de elaboração de orientações Técnicas e de Pro-
cedimentos de auditoria de obras e Serviços de Engenharia, bem como, 
com a realização conjunta de capacitações e eventos.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 1º de dezembro de 2021.
resoLUÇÃo Nº. 19.333
(Processo nº tc/014631/2021)
dispõe sobre a regulamentação do abono por Produtividade coletiva no 
âmbito do Tribunal de contas do Estado do Pará.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
coNSidEraNdo que os Tribunais de contas, no papel de instrumentos 
concretos de atuação do controle social, necessitam se aprimorar constan-
temente visando à entrega de serviços com nível de excelência em termos 
quantitativos e qualitativos;
coNSidEraNdo a produtividade e a qualidade do trabalho como a apre-
sentação de resultado direcionado à satisfação da sociedade e dos servido-
res, com incidência mínima de erros e adequada apresentação;
coNSidEraNdo a orientação para resultados como princípio norteador 
para obtenção de soluções que atendam de forma harmônica e balanceada 
as metas individuais e coletivas, que contribuem para o cumprimento da 
missão institucional deste Tribunal;
coNSidEraNdo o objetivo de incentivar e de auferir a produtividade in-
dividual e em equipe, mediante percepção de parcela financeira fixada em 
legislação pertinente;
coNSidEraNdo as emendas apresentadas pelos Excelentíssimos Senho-
res conselheiros cipriano Sabino de oliveira Junior e odilon inácio Teixeira;
Considerando finalmente a manifestação da Presidência constante da Ata 
n° 5.798, desta data.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º fica regulamentado o abono por Produtividade coletiva no âmbito 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, previsto no art. 27 da lei Estadu-
al nº 8.037, de 05 de setembro de 2014.
tÍtULo i
das deFiNiÇÕes
Art. 2º Para fins do que trata esta Resolução, entende-se por:
i – Produtividade: relação entre os recursos utilizados e os resultados ob-
tidos por um indivíduo ou uma organização. Em uma perspectiva mais 
voltada ao indivíduo, pode-se considerar produtividade como a quantidade 
de produtos ou serviços que um determinado indivíduo é capaz de fornecer 
a partir de suas competências técnicas, comportamentais e gerenciais.
ii – Sistema de gerenciamento, monitoramento e avaliação da Produtividade 
(Sigma): sistema institucional de gerenciamento, monitoramento, avaliação e 
aferição da meta individual e da meta das unidades organizacionais.
iii – abono por Produtividade coletiva - aPc: parcela de caráter eventual 
prevista no art. 27 da lei nº 8.037/2014, a ser paga proporcionalmente ao 
alcance da meta individual e da meta coletiva das unidades organizacionais.
iV – Meta das Unidades organizacionais: ações, programas e/ou projetos 
de cada unidade organizacional do Tribunal, a ser(em) publicada(s) em 
PORTARIA específica para este fim, no início de cada exercício.
V – Unidade organizacional: subdivisão administrativa do Tribunal de con-
tas do Estado do Pará dotada de gestor (Secretarias, Gabinete da Presi-
dência, Gabinetes de conselheiro, Gabinetes de conselheiro Substituto e 
a Procuradoria).
Vi – Meta individual: quantidade mínima de pontos necessários à percepção de 
90% (noventa por cento) do total do aPc, alcançada de acordo com a execução e 
homologação de atividades do servidor, segundo sua unidade de lotação.
Vii – Unidade de lotação: unidade de trabalho onde o servidor desempenha suas 
atividades, conforme organograma do Tribunal de contas do Estado do Pará.
Viii – registro de execução de Meta das Unidades organizacionais: lança-
mento do cumprimento de ações, programa(s) e/ou projeto(s), pelo titular 
da unidade organizacional no Sigma, com fins de cômputo anual.
iX – Homologação do cumprimento de Meta das Unidades organizacionais: 
ratificação, pelo Comitê Gestor da Produtividade, do cumprimento de meta 
da Unidade, com fins de cômputo anual.
X – registro de execução de Meta individual: lançamento do cumprimento de 
atividade pelo servidor, com fins de cômputo mensal e consolidação trimestral.
XI – Homologação do cumprimento de Meta Individual: ratificação, pela 
liderança hierárquica da unidade de lotação, do cumprimento de atividade 
pelo servidor, com fins de cômputo mensal e consolidação trimestral.
XII – Homologação parcial: ratificação do cumprimento parcial de atividade pelo 
servidor ou de ações, programas e/ou projetos pela Unidade organizacional.
Xiii – Homologação indeferida: rejeição integral das atividades registradas pelo 

servidor ou de ações, programas e/ou projetos pela Unidade organizacional.
XiV – Não Homologação: quando a liderança hierárquica deixa de avaliar 
as atividades do servidor ou as ações, programas e/ou projetos da Unidade 
organizacional, omitindo-se quanto a homologação.
XV – lideranças Hierárquicas: conselheiros, conselheiros Substitutos e 
servidores ocupantes de cargos comissionados ou de funções gratificadas 
de liderança, tais como: chefe de Gabinete, Secretário, Subsecretário, Pro-
curador, Subprocurador, diretor, controlador e coordenador.
XVi – comitê Gestor da Produtividade (cGPro): grupo de trabalho formal-
mente designado e representativo do Gabinete da Presidência, das Secre-
tarias e da Procuradoria do Tribunal.
XVii – ciclo avaliativo ou interstício avaliatório: compreende o período de 
03 (três) meses para a meta individual e de um ano para as metas das 
unidades organizacionais.
XViii – desempenho insatisfatório: desempenho inferior a 30% (trinta por 
cento) referente ao alcance da meta individual.
tÍtULo ii
do aBoNo Por ProdUtiVidade coLetiVa
art. 3º o abono por Produtividade coletiva-aPc constitui verba de caráter 
eventual e se destina aos servidores ativos, ocupantes de cargo de provimen-
to efetivo do quadro de pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, que 
estejam ou não no exercício de cargo comissionado ou de função gratificada.
§1º o aPc será pago mensalmente e corresponderá a até 80% do venci-
mento base percebido pelo servidor efetivo de que trata o art. 3º e não 
será considerado no cálculo dos proventos de aposentadoria.
§2º No início de cada exercício será deliberado pelo Plenário o percentual 
máximo do aPc a ser pago no ano em curso, de acordo com a disponibili-
dade orçamentária e financeira do Tribunal.
art. 4º o gerenciamento, o monitoramento e a homologação das ativida-
des executadas levarão em consideração a meta das unidades organiza-
cionais e a meta individual a serem estabelecidas, por ato da Presidência, 
para período não inferior a um ano.
tÍtULo iii
da Meta das UNidades
art. 5º a meta das unidades organizacionais será previamente estabeleci-
da pelo responsável da unidade e ratificada pelo Comitê Gestor da Produti-
vidade – cGPro, correspondendo a 10% (dez por cento) do total do aPc.
§1º Para percepção integral da parcela coletiva do aPc, as unidades organizacio-
nais deverão executar 100% (cem por cento) da meta estabelecida para o ano.
§2º o ciclo avaliativo da meta das unidades organizacionais é anual, com 
efeitos financeiros para o ano seguinte e proporcional ao seu cumprimento.
§3º a meta das unidades organizacionais compreenderá 02 (duas) ações, 
programas e/ou projetos de cada unidade do Tribunal, a serem publicadas 
em PORTARIA específica para este fim, no início de cada exercício.
§4º o cumprimento da meta das unidades organizacionais será avaliado e 
homologado anualmente pelo cGPro.
§5º os prazos de registro e homologação do cumprimento de meta das 
unidades organizacionais serão limitados, respectivamente, aos dias 10 
(dez) e 13 (treze) de janeiro.
ª6º O servidor que, no período de um ano, tenha atingido meta individual 
em percentual inferior a 30% (trinta por cento) em mais de um ciclo avalia-
tivo trimestral, de forma consecutiva ou não, perderá o direito à percepção 
do abono previsto no caput, nos meses remanescentes do ciclo avaliativo 
anual em curso.
§7º o disposto no caput e nos parágrafos anteriores igualmente se aplica 
à Escola de contas alberto Veloso - EcaV.
tÍtULo iV
da Meta iNdiVidUaL
art. 6º a meta individual é de 100 (cem) pontos mensais e/ou de 300 
(trezentos) pontos trimestrais, aferidos a partir da pontuação e do rol de 
atividades específico de cada unidade, a ser regulamentado em PORTARIA 
deste Tribunal.
§1º Quando se tratar do último trimestre do exercício, a meta individual será 
de 250 (duzentos e cinquenta) pontos, em face do recesso previsto regimen-
talmente, obedecidos os mesmos prazos do § 5º do art. 5º desta resolução.
§2º Para o alcance da pontuação citada no caput, as atividades individuais serão 
regulamentadas anualmente por meio de PORTARIA deste Tribunal de Contas e serão 
parametrizadas no Sigma de acordo com cada unidade de lotação.
§3º a soma da pontuação decorrente da execução e da homologação de 
cada atividade do servidor, segundo sua unidade de lotação, irá subsidiar 
o cumprimento da meta individual, a qual equivalerá a 90% (noventa por 
cento) do total do aPc.
§4º o registro de execução de atividade pelo servidor no Sigma deve ocor-
rer após a sua conclusão, e poderá ocorrer até o 4º (quarto) dia do mês 
subsequente à execução.
§5º a homologação da execução de atividade realizada pelo servidor, sob 
responsabilidade da respectiva liderança hierárquica, poderá ocorrer dia-
riamente ou até o 8º(oitavo) dia do mês subsequente.
§6º o cumprimento intempestivo dos prazos previstos nos parágrafos an-
teriores implicará a perda do cômputo da pontuação correspondente.
art. 7º a homologação do cumprimento das atividades relativas à meta 
individual dos servidores lotados nos Gabinetes de conselheiro e de con-
selheiro Substituto será de responsabilidade de seus respectivos gestores, 
salvo em caso de delegação.
Parágrafo único. o disposto neste artigo se aplica aos servidores lotados na 
ouvidoria e na corregedoria.
art. 8º a homologação do cumprimento das atividades relativas à meta 
individual dos servidores lotados nas subunidades das Secretarias e do 
Gabinete da Presidência caberá à respectiva liderança hierárquica, bem 
como ao titular da Secretaria, da Subsecretaria e da Chefia do Gabinete 
da Presidência.
Art. 9º O ciclo avaliativo da meta individual é trimestral, com efeitos finan-
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ceiros para o trimestre seguinte.
Art. 10. Poderá ser solicitada criação, exclusão e/ou modificação de ativi-
dade relativa à meta individual no Sigma, condicionada ao surgimento de 
novos deveres provenientes de leis, normas, reestruturações administrati-
vas, revisão de plano estratégico ou de gestão, dentre outros instrumentos 
de planejamento.
§1º A demanda de criação, exclusão e/ou modificação de atividade relativa 
à meta individual, por unidade de lotação, deverá ser encaminhada pelo 
titular da unidade organizacional ao cGPro, que emitirá parecer conclusivo 
para providências da Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGP, com efeitos 
a partir do ciclo avaliativo seguinte.
§2º Em caso excepcional e devidamente fundamentado pela unidade or-
ganizacional requerente, poderá ser alterada a valoração da pontuação de 
meta individual já cadastrada, com efeitos a partir do interstício avaliatório 
subsequente, conforme tramitação estabelecida no parágrafo anterior.
§3º o encaminhamento ao cGPro de que trata o § 1º deste artigo deverá 
ser feito até o final do 2º mês do ciclo avaliativo trimestral em curso.
Art. 11. Os efeitos financeiros da concessão do APC para os servidores 
efetivos, ocupantes dos cargos de chefe de Gabinete, Secretário, Subse-
cretário, Procurador e Subprocurador, levarão em consideração a média 
aritmética da pontuação alcançada pelos servidores sob sua tutela.
art. 12. afastamentos considerados como de efetivo exercício previstos 
nos incisos i, ii, iii, iV, Viii, Xii, Xiii, XiV, XVii do art. 72 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 alteram a quantidade de pontos necessários à percepção de 
100% (cem por cento) do aPc relativo à meta individual, proporcionalmen-
te aos dias efetivamente trabalhados.
§1º Em se tratando do previsto no caput, para percepção integral do aPc, 
a pontuação máxima do trimestre será reduzida na mesma proporção de 
dias que forem subtraídos do interstício avaliatório de 90 (noventa) dias.
§2º caso não haja lançamento de execução de atividade relativa à meta 
individual durante um interstício avaliatório, o servidor não fará jus à per-
cepção do aPc pelos 3 (três)meses seguintes.
art. 13. a cessão para outro órgão, a suspensão disciplinar, a licença sem 
vencimentos e a prisão decorrente de decisão judicial acarretarão, durante a 
sua vigência, a interrupção do ciclo avaliativo para fins de concessão do APC.
art. 14. Se durante o interstício avaliatório ocorrer a mudança de lotação 
do servidor, a produtividade individual e coletiva será aferida proporcional-
mente aos dias trabalhados em cada unidade de lotação.
Parágrafo único. a contar da data da relotação, o servidor passa a ter 
acesso somente às atividades da nova unidade organizacional, para fins 
de registro.
tÍtULo V
do deseMPeNHo iNsatisFatÓrio
art. 15. Será considerado insatisfatório o desempenho inferior a 30% (trin-
ta por cento) da meta individual.
Parágrafo único. ocorrendo o disposto no caput, o servidor não terá direito 
a perceber a parcela individual do aPc no ciclo subsequente.
tÍtULo Vi
dos desdoBraMeNtos do deseMPeNHo iNsatisFatÓrio
art. 16. Nos casos de desempenho insatisfatório serão adotadas medidas 
de recuperação do desempenho, pela liderança hierárquica da unidade de 
lotação do servidor, seguindo os seguintes procedimentos:
i – levantamento das possíveis razões para o desempenho insatisfatório;
II – Encaminhamento para avaliação biopsicossocial de profissionais do 
Tribunal, se verificada a necessidade conforme disposto no inciso anterior;
iii – reanálise acerca da quantidade e/ou da complexidade das atividades 
distribuídas ao servidor;
IV – Identificação de lacunas de competências a serem desenvolvidas por 
meio de ações específicas da SEGP e da ECAV;
V – Identificação de necessidade da realocação do servidor;
Vi – Em se tratando de servidor em estágio probatório, a ocorrência do desempe-
nho insatisfatório deverá repercutir na avaliação do fator Produtividade;
Vii – Para o servidor que se encontrar em processo de avaliação de de-
sempenho por merecimento, o desempenho insatisfatório poderá ensejar:
a) a revisão do Plano de Gestão de desempenho individual (PGdi), de 
acordo com os critérios estabelecidos pela resolução nº 18.768/2015;
b) critério a ser considerado na avaliação de desempenho do PGdi em curso.
tÍtULo Vii
das resPoNsaBiLidades
art. 17. os servidores de que trata o art. 3º desta resolução devem zelar pelo 
correto e tempestivo lançamento de informações no Sigma, relativo à meta 
individual, dedicando especial atenção para o caso de mudança de lotação.
art. 18. compete às lideranças hierárquicas:
i – Zelar pelo cumprimento tempestivo de prazos, sob pena de responsabilização;
ii – Manter distribuição equitativa do trabalho entre os servidores de sua unidade;
iii – Guardar especial atenção para os casos de mudança de lotação de 
seus liderados;
IV – Incentivar a capacitação profissional dos servidores sob sua respon-
sabilidade;
V – Estimular a melhoria contínua dos processos e metodologias de traba-
lho, e do desempenho dos servidores, que resultem em serviços modernos, 
eficazes e de qualidade compatível com as demandas da sociedade;
VI – Manter coerência técnica e administrativa quando da definição das 
metas individuais a título de aPc e de metas de Plano de Gestão de de-
sempenho individual (PGdi), quando se tratar de servidor em processo de 
progressão por merecimento;
Vii – Manter coerência quando da avaliação do cumprimento das metas 
individuais e avaliação de desempenho, em se tratando de servidores em 
estágio probatório e em processo de progressão por merecimento.
art. 19. compete ao comitê Gestor da Produtividade (cGPro):
i – deliberar sobre as metas das unidades organizacionais propostas pelo 
gestor da unidade, anualmente;

ii – Homologar o cumprimento das metas das unidades organizacionais;
iii – analisar e emitir parecer conclusivo sobre os pedidos de inclusão e/ou 
modificação de nova atividade relativa à meta individual;
iV – analisar e emitir parecer conclusivo sobre os pedidos de alteração de 
valor da pontuação de atividade relativa à meta individual;
V – analisar e emitir parecer conclusivo sobre os pedidos de recurso;
Vi – analisar e emitir parecer conclusivo sobre casos omissos.
Parágrafo único. os atos do comitê dispostos nos incisos anteriores serão 
submetidos à aprovação da Presidência do Tribunal.
art. 20. integram o cGPro como membros titulares:
i – 1 (um) representante do Gabinete da Presidência;
ii – 1 (um) representante da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP);
iii – 1 (um) representante da Secretaria de Tecnologia da informação (SETiN);
iV – 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento e Gestão Estra-
tégica (SEPGE);
V – 1 (um) representante da Secretaria de controle Externo (SEcEX);
Vi – 1 (um) representante da Procuradoria (ProJU);
Vii – 1 (um) representante da Secretaria Geral (SEGEr);
Viii – 1 (um) representante da Secretaria de administração (SEadM);
iX – 1 (um) representante da Secretaria de controle interno (SEciN); e
X – 1 (um) representante da coordenadoria de desenvolvimento de com-
petências (cdc).
§1º o comitê será coordenado pelo representante da SEGP, a quem compete 
realizar a convocação das reuniões ordinárias, que ocorrerão nas hipóteses 
dos incisos i e ii do art. 19, e das reuniões extraordinárias, que serão realiza-
das nos demais casos, de ofício ou a pedido de qualquer membro.
§2º Para cada membro titular do comitê será designado um membro suplente.
Art. 21. A Secretaria de Gestão de Pessoas ficará responsável pela implan-
tação, supervisão e coordenação do Sistema de gerenciamento, monitora-
mento e avaliação da Produtividade (Sigma).
§1º Na aplicação do caput deste artigo, compete à SEGP:
a) Efetuar a inclusão/modificação das metas das unidades organizacionais 
e das metas individuais, nos moldes do art. 5º;
b) receber os pedidos de recursos pelo e-TcE, submetendo-os à análise 
do comitê;
c) convocar o cGPro para reunião ordinária e extraordinária;
d) Prestar suporte técnico às unidades organizacionais para a operaciona-
lização da sistemática de avaliação da produtividade;
e) Propiciar e estimular a capacitação, o desenvolvimento de competências 
e o aperfeiçoamento profissional contínuos dos servidores, a partir das 
necessidades apontadas pelas lideranças hierárquicas;
f) apresentar e apreciar propostas de aperfeiçoamento do Sistema de ge-
renciamento, monitoramento e avaliação da produtividade (Sigma) e dos 
seus instrumentos.
§2º Para a implantação do sistema, a Secretaria de Gestão de Pessoas-SE-
GP, a Secretaria de Tecnologia da informação-SETiN e a Escola de contas 
alberto Veloso-EcaV promoverão mecanismos visando a orientação dos 
avaliadores sobre a operacionalização da sistemática de avaliação da pro-
dutividade, de modo a assegurar a uniformidade de critérios e de proce-
dimentos.
tÍtULo Viii
das iMPUGNaÇÕes
art. 22. o servidor poderá apresentar pedido de reavaliação no Sigma, 
relativo às atividades não homologadas, homologadas parcialmente ou in-
deferidas pela liderança hierárquica, no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
contados dos prazos de homologação previstos nos §§ 1º e 5º do art. 6º 
desta resolução.
Parágrafo único. o prazo para a liderança hierárquica reavaliar as ativida-
des no Sigma será de até 04 (quatro) dias úteis, contados dos prazos de 
homologação previstos no caput deste artigo.
art. 23. São garantidos ao servidor o direito ao pedido de reconsideração 
e ao recurso de decisões tomadas no Sigma, segundo os termos da lei 
Estadual nº 5.810/1994.
tÍtULo iX
das disPosiÇÕes FiNais
art. 24. a avaliação da produtividade individual objeto desta resolução 
não será utilizada para fins de progressão na carreira, e não se confunde 
com os demais instrumentos de planejamento, de controle e de avaliação 
do desempenho individual, estabelecidos nas resoluções nº 18.768/2015 
e nº 19.272/2021.
art. 25. No ano de 2022 haverá pagamento de abono relativo ao cum-
primento de meta das unidades organizacionais proporcional à média da 
produtividade individual dos servidores lotados na unidade de trabalho.
Parágrafo Único. o pagamento a que se refere o caput será trimestral.
Art. 26. Verificado excesso ou diminuição de arrecadação, a deliberação 
prevista no art. 3º, § 2º desta resolução poderá ser revisada.
art. 27. casos omissos serão resolvidos pela Presidência, ouvido o comitê 
Gestor da Produtividade.
art. 28. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 1º de dezembro de 2021.

Protocolo: 737820
No tribunal de contas do estado do Pará, foram registrados os pre-
ços da empresa abaixo identificada, em Sessão Pública ocorrida 
em 18 de novembro de 2021, para eventual contratação de suporte 
técnico, denominado SaP ENTErPriSE SUPPorT, para a suíte de softwa-
re SaP BUSiNESSoBJEcTS ENTErPriSE ProfESSioNal, com garantia de 
correção de erros e direito à atualização de versão dos softwares licencia-
dos – adquiridos de forma perpétua – e utilizados pelo Tribunal de contas 
do Estado do Pará, incluída a taxa de reativação do serviço, bem como 
a instalação, configuração, migração, consultoria e capacitação, conforme 
condições, especificações, detalhamentos e prazos constantes no Termo de 
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referência - anexo i do Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2021 - TcE/Pa.
As especificações constantes do Processo TCE/PA nº 011936/2021, assim 
como os termos da Proposta de Preços, integram esta ata de registro de 
Preços, independentemente de transcrição.
o contrato, na forma do art. 62, caput e § 4°, da lei n° 8.666/93, regulará 
as demais especificações e obrigações concernentes.
o presente registro terá a vigência de doze (12) meses, a contar da data 
de sua assinatura.
Será realizada pesquisa periódica de mercado para comprovação da vanta-
josidade dos preços registrados nesta Ata, a ser realizada pelos fiscais de 
contrato, constantes no item 8 do Termo de referência - anexo i do Edital. 

lote item descrição Unidade Quant. Valor Unitá-
rio (r$)

Valor Total 
(r$)

Úni-
co
 

01

reativação da Garantia de 
funcionamento, Suporte Técnico 

e atualização de Versão de 
licenças - Sessões concorrente 

(cBSl)

Bloco de 10 
(dez) Sessões 
concorrente 

(cBSl)

03 64.163,00 192.489,00

02

reativação da Garantia de 
funcionamento, Suporte Técnico 

e atualização de Versão de 
licenças - Usuário Nomeado 

(NUl)

Bloco de 01 
(um) Usuário 

Nomeado 
(NUl)

05 15.839,20 79.196,00

03

Garantia de funcionamento, 
Suporte Técnico e atualização 
de Versão de licenças por 12 

(doze) meses - Sessões concor-
rente (cBSl)

Bloco de 10 
(dez) Sessões 
concorrente 

(cBSl)

03 28.680,00 86.040,00

04

Garantia de funcionamento, 
Suporte Técnico e atualização 
de Versão de licenças por 12 

(doze) meses - Usuário Nome-
ado (NUl)

Bloco de 01 
(um) Usuário 

Nomeado 
(NUl)

05 4.555,00 22.775,00

05

Instalação, configuração e 
migração do software SaP 
Businessobjects Enterprise 

Professional com transferência 
de conhecimento

instalação de 
horas horas 
previstas

40 530,00 21.200,00

06 Serviço de consultoria espe-
cializada

Horas contra-
tadas 240 525,00 126.000,00

07 Serviço de capacitação perfil 
desenvolvedor

Turma com 
16 alunos com 
carga horária 

de 40 hs

01 52.800,00 52.800,00

08 Serviço de capacitação perfil 
Usuário final

Turma com 
16 alunos com 
carga horária 

de 20 hs

05 27.500,00 137.500,00

 Valor ToTal da ProPoSTa – loTE ÚNico  718.000,00

TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
SQl iNTElliGENcE coNSUlToria lTda
Belém, 03 de dezembro de 2021

Protocolo: 737856
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 280/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que o servidor cezar Barroso dos Santos, chefe do 
departamento de Tecnologia da informação e Telecomunicações - dTiT, 
estará em gozo de férias no período de 10 a 28/01/2022, conforme a 
PorTaria nº 273/2021/MPc/Pa, de 29/11/2021;
coNSidEraNdo o Memorando 61/2021/dTiT, de 02/12/2021 (Protocolo 
PaE n° 2021/1372039), pelo qual o servidor Walbert Emanuel da Silva 
Nascimento é indicado para exercer a chefia daquele departamento no 
referido período,
CONSIDERANDO, por fim, a PORTARIA nº 142/2018/MPC/PA, de 09/05/2018;
rESolVE:
designar o servidor efetivo WalBErT EMaNUEl da SilVa NaSciMENTo, 
matrícula nº 200265, para, de 10 a 28/01/2022, substituir o servidor cezar 
Barroso dos Santos na chefia do Departamento de Tecnologia de Informa-
ção e Telecomunicações - dTiT, em razão do afastamento do titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 03 de dezembro de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 738253

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo Nº: 2021/224413
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00015/2021- MPc/Pa
 eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
No dia 03 de dezembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sr. GUilHErME da coSTa 
SPErYY, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 2021/224413, 
Pregão nº 00015/2021 – MPc/Pa
OBJETO: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada-STFC (PABX em 
comodato), nas modalidades local, com discagem direta a ramal (ddr) e 
linhas diretas, longa distância Nacional (ldN – intra-regional e inter-re-
gional) para ligações originadas no edifício-sede do Ministério Público de 
contas do Estado do Para-MPc/Pa, ou a ele destinadas, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
adJUdicado para a empresa claro S.a, cNPJ nº 40.432.544/0001-47, 
vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, e 06, com valor total negociado 
de r$ 31.246,57 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e cin-
quenta e sete centavos). Tudo em conformidade com o disposto na ata da 
Sessão e Proposta comercial ajustada e resultado por fornecedor relativo 
ao Pregão Eletrônico Nº 15/2021 – MPc/Pa.
 * o procedimento em sua íntegra poderá ser acessado no site: https://
comprasnet.gov.br/

Protocolo: 738228

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4392/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a instauração do procedimento de apuração da respon-
sabilidade da empresa rEdE dE iNforMáTica lTda em sua atuação no 
contrato nº 095/2019-MP/Pa, cujo objeto consiste na licença de uso de 
sistema de gestão de pessoas que integra folha de pagamento, ponto ele-
trônico, cadastro e acompanhamento funcional, plano de cargos, carreiras 
e remuneração, e suporte técnico mensal, consubstanciado no Processo nº 
036/2021-SGJ-Ta (Protocolo SiP 3108/2021);
coNSidEraNdo que por meio do ofício nº 064/2021-MP/drH, o diretor 
do departamento de informática deste Órgão Ministerial sugeriu à autori-
dade competente a adoção de providências cabíveis relativas à conduta da 
empresa rEdE dE iNforMáTica lTda em razão de inúmeros problemas 
técnicos apresentados pelo sistema Gol-rH após a implantação do siste-
ma, ocorrida em dezembro de 2020; acrescentou, ainda, que foram rea-
lizados todos os procedimentos de acionamento da empresa às correções 
das falhas identificadas, através de aplicativo de mensagem e da utilização 
de ferramenta disponibilizada pela contratada;
coNSidEraNdo que, ao ser consultado, o fiscal do contrato discorreu exten-
sa lista de problemas técnicos decorrentes do mau funcionamento do sistema 
da Empresa contratada, asseverando que as referidas falhas causaram, além 
dos entraves ao desenvolvimento das atividades próprias do departamento 
de recursos Humanos, gastos excedentes de energia elétrica, papel, reim-
pressão de documentos, pagamento de horas de servidores para retrabalho 
desnecessário, não obstante as diversas comunicações à empresa;
coNSidEraNdo que no Parecer Jurídico nº 171/2021, emitido pela analis-
ta Jurídico da atividade de licitações e contratos deste Órgão Ministerial, 
concluiu-se que a conduta da empresa caracterizou o descumprimento das 
especificações técnicas contidas na Cláusula Terceira, item 3.2 e seus su-
bitens, além do descumprimento das obrigações fixadas nos itens 11.2.1, 
11.2.8, 11.2.10, 11.2.12 e 11.2.14 da cláusula décima Primeira do con-
trato nº 095/2019, o que impõe à aplicação da penalidade de MUlTa, com 
base no subitem 9.2.2, inciso ii, iV e V da cláusula décima Terceira do 
contrato em apreço c/c art. 87, ii, da lei 8.666/93;
coNSidEraNdo que foi expedido o ofício nº 49/2021-SGJ-Ta para comu-
nicar a Empresa rEdE dE iNforMáTica lTda acerca da instauração do 
processo de penalidade e para assegurar o direito à ampla defesa, tendo a 
empresa apresentado defesa prévia;
coNSidEraNdo que o departamento de recursos Humanos e o departa-
mento de informática se manifestaram acerca da defesa prévia da Empresa;
coNSidEraNdo que, por meio do Parecer Jurídico nº 350/2021-aSS/JUr/
PGJ, a assessoria Jurídica manifestou-se pela aplicação da sanção de MUl-
Ta, no valor de r$ 12.210,33 (doze mil, duzentos e dez reais e trinta e três 
centavos), em razão do descumprimento das obrigações fixadas nos itens 
11.2.1, 11.2.8, 11.2.10, 11.2.11, 11.2.12 e 11.2.14 da cláusula décima 
Primeira do contrato em apreço, com base no item 9.2.2, incisos ii, iV e V 
da cláusula décima Terceira do contrato nº 095/2019-MP/Pa, excluindo a 
aplicação da penalidade disposta no art. 87, § 2º da lei nº 8.666/93, ante 
a peculiaridade do caso concreto, considerando as atenuantes em favor da 
empresa e a não inviabilização da própria prestação contratual;
coNSidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da lega-
lidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
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r E S o l V E:
i – aPlicar à empresa rEdE dE iNforMáTica lTda a sanção de MUlTa, 
no valor de r$ 12.210,33 (doze mil, duzentos e dez reais e trinta e três 
centavos), com base no item 9.2.2, incisos ii, iV e V da cláusula déci-
ma Terceira do contrato nº 095/2019-MP/Pa, pelo descumprimento das 
obrigações fixadas nos itens 11.2.1, 11.2.8, 11.2.10, 11.2.11, 11.2.12 e 
11.2.14 da cláusula décima Primeira do contrato em apreço;
ii - rEVoGar a PorTaria Nº 4000/2021-MP/PGJ, publicada no diário 
Oficial do Estado do Pará nº 34.768 em 17/11/2021, sob o número de 
protocolo 728922, considerando que não constava o valor da multa 
aplicada à Empresa rEdE dE iNforMáTica lTda;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém/Pa, 03 de dezembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738081
..

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 4413/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e consi-
derando os termos do e-mail do centro de apoio operacional dos direitos Sociais 
(caodS), protocolizado no “SiP” sob o nº 13025/2021, em 03/09/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça MariEla corrÊa HaGE para, sem pre-
juízo de suas atribuições, exercer a função de Promotor de Justiça auxiliar 
do centro de apoio operacional dos direitos Sociais (caodS), a contar de 
02/09/2021, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 03 de dezembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738109
..

coNtrato
.

Núm. do contrato: 158/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação n. 039/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
SÃo MiGUEl TElEcoMUNicaÇÕES E iNforMáTica lTda EPP (cNPJ nº 
13.400.311/0001-90).
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de inhangapi/Pa.
data da assinatura: 02/12/2021
Vigência: 06/12/2021 a 06/12/2022.
Valor global: r$ 2.059,88 (dois mil, cinquenta e nove reais e oitenta e oito 
centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40.
fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 737958
Núm. do contrato: nº 151/2021-MP/Pa
Pregão eletrônico Nº 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
VolT MaTEriaiS ElETricoS EirEli (cNPJ/Mf nº. 26.507.653/0001-55)
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica.
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022.
Valor global: r$ 1.683,20 (hum mil, seiscentos e oitenta e três reais e 
vinte centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e 
Gestão; Elemento de despesa: 3390-30 – Material de consumo; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 738204
Nº. do contrato: 139/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e forTZ 
coMÉrcio dE MaTEriaiS ElÉTricoS lTda, portadora do cNPJ/Mf nº. 
43.098.231/0001-92
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022
Valor Global: r$ 27.113,90 (vinte e sete mil, cento e treze reais e noventa centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738177
Nº. do contrato: 140/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e EdEr 
JUNior G. loPES - ME, portadora do cNPJ/Mf nº. 15.579.052/0001-31
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica
data da assinatura: 03/12/2021.

Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022
Valor Global: r$ 10.578,00 (dez mil, quinhentos e setenta oito reais)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738179
Nº. do contrato: 143/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e EZ 
TEcHS iMPorTadora, EXPorTadora E rEPrESENTaÇÕES EirEli, porta-
dora do cNPJ/Mf nº. 09.473.928/0001-68
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022
Valor Global: r$ 98.899,44 (noventa e oito mil,
oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738184
Nº. do contrato: 141/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e liciTa 
oNliNE EirEli, portadora do cNPJ/Mf nº. 24.360.974/0001-44
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022
Valor Global: r$ 50.959,60 (cinquenta mil, novecentos e cinquenta e nove 
reais e sessenta centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738181
Nº. do contrato: 142/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará 
e J2T ENGENHaria E SolUÇÕES lTda, portadora do cNPJ/Mf nº. 
40.075.701/0001-04
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022
Valor Global: r$ 4.011,00 (quatro mil e onze reais)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738182
Nº. do contrato: 145/2021-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico n.º 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a c do 
a d rodriGUES EirEli, portadora do cNPJ/Mf nº. 28.037.573/0001-09
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022
Valor Global r$ 800,00 (oitocentos reais)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738186
Núm. do contrato: nº 148/2021-MP/Pa
Pregão eletrônico Nº 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa H 
l P coMErcio ElETro foNia EirEli (cNPJ/Mf nº. 16.866.828/0001-67)
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica.
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022.
Valor global: r$ 26.909,00 (vinte e seis mil, novecentos e nove reais)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e 
Gestão; Elemento de despesa: 3390-30 – Material de consumo; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 738197
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Núm. do contrato: nº 146/2021-MP/Pa
Pregão Eletrônico Nº 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa Gr 
coMErcio EirEli (cNPJ/Mf nº. 17.451.234/0001-58)
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica.
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022.
Valor global: r$ 5.879,36 (cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e 
trinta e seis centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e 
Gestão; Elemento de despesa: 3390-30 – Material de consumo; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 738195
Núm. do contrato: nº 147/2021-MP/Pa
Pregão eletrônico Nº 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa foX 
STorE lTda (cNPJ/Mf nº. 42.240.841/0001-16)
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica.
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022.
Valor global: r$ 14.281,60 (quatorze mil, duzentos e oitenta e um reais e 
sessenta centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e 
Gestão; Elemento de despesa: 3390-30 – Material de consumo; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 738196
Núm. do contrato: nº 149/2021-MP/Pa
Pregão eletrônico Nº 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa J. c. 
P. Prado coMErcio EirEli (cNPJ/Mf nº. 21.254.778/0001-05)
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica.
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022.
Valor global: r$ 3.971,60 (três mil, novecentos e setenta e um reais e 
sessenta centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e 
Gestão; Elemento de despesa: 3390-30 – Material de consumo; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 738199
Núm. do contrato: nº 150/2021-MP/Pa
Pregão eletrônico Nº 047/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
SZaTa coMErcio VarEJiSTa lTda (cNPJ/Mf nº. 42.883.960/0001-97)
objeto: aquisição de material para confecção e manutenção da rede elétrica.
data da assinatura: 03/12/2021.
Vigência: 06/12/2021 a 06/04/2022.
Valor global: r$ 8.481,00 (oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e 
Gestão; Elemento de despesa: 3390-30 – Material de consumo; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 738202

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 050/2016-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a aSSociaÇÃo do MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTado do Pará – aMPEP.
objeto do contrato: locação de imóvel situado à av. 16 de Novembro, nº 
130, Bairro: cidade Velha, cEP: 66015-160, Belém/Pa, com todos os me-
lhoramentos e benfeitorias, que será destinado ao departamento Médico e 
odontológico do Ministério Público do Estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais 36 (trinta e seis) meses, nos termos do artigo 62, §3º, i, 
da lei nº 8.666/1993 e também na lei nº 8.245/1991 (lei do inquilinato).
data de assinatura: 02/12/2021.
Vigência do aditamento: 03/04/2022 a 02/04/2025.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.126.1494.8943. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. antônio Eduardo Barleta de almeida, Procura-
dor Geral de Justiça, em exercício.

Protocolo: 737857
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 063/2021-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço, que tem como objeto, aquisição de webcam, 
microfones, fones de ouvido e caixas de som.
34.446.741/0001-12 - J r araUJo NordESTE coMErcial E diSTriBUi-
cao EirEli – ToTal: r$ 23.995,00:

item 07 – Valor Total .... r$ 23.995,00
Valor Total do certame: r$ 472.995,00
oBS1: os itens 3, 4, 5 e 6 foram homologados pelo Sistema comprasnet.
gov.br no dia 29/11/2021.
oBS2: os itens 1 e 2 encontram-se em fase recursal.
Belém (Pa), 03 de dezembro de 2021
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 737768
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2021-MP/Pa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE EXaMES laBoraToriaiS Para a coMProVaÇÃo dE 
PaTErNidadE PEla aNáliSE dE dNa, ViSaNdo SUBSidiar oS ProcE-
diMENToS EXTraJUdiciaiS dE rEcoNHEciMENTo dE PaTErNidadE, No 
ÂMBiTo do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará:
HoMoloGaÇÃo E adJUdicaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 051/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 031/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por 
lote, no tipo menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, designado 
pela PorTaria nº. 1965/2021-PGJ de 14/07/2021, adjudico e homologo o 
resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, para todos 
os efeitos previstos em lei:
33.543.219/0001-96- BiocHEMiE BioTEcNoloGia S/a. - ToTal r$ 
72.160,00
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 72.160,00
10.814.997/0001-77- BioVida dNa EXaMES dE PaTErNidadE E iMUNi-
ZacoES lTda- ToTal
r$ 101.600,00
GrUPo 01 – Valor Total .... r$ 101.600,00
Valor Total do certame: r$ 173.760,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 14 de setembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 737288
PreGÃo eLetrÔNico Nº 063/2021-MP/Pa
oBJETo: aquisição de webcam, microfones, fones de ouvido e caixas de som.
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 034/2020-SGJ-Ta que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 063/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela PorTaria 
nº. 3428/2021-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a 
favor da empresa abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
34.446.741/0001-12 - J r araUJo NordESTE coMErcial E diSTriBUi-
cao EirEli – ToTal: r$ 23.995,00:
item 07 – Valor Total .... r$ 23.995,00
Valor Total do certame: r$ 472.995,00
oBS1: os itens 3, 4, 5 e 6 foram homologados no dia 29/11/2021 pelo 
comprasnet.gov.br.
oBS2: os itens 1 e 2 encontram-se em fase recursal
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 03 de dezembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 738014

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0605/2021-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 o gozo de 30 (trinta) dias de férias aos servido-
res do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo

124503/2020 acacio PaUlo aMoriM da SilVa 2019/2020 19/11 a 18/12/2020

123034/2020 alicE rafaEla rodriGUES dE aZEVEdo 
MaGriNElli 2019/2020 19/10 a 17/11/2020

124440/2020 caSSia caroliNa GoMES dE araUJo 2019/2020 18/11 a 17/12/2020

111638/2021 faBricio dE NaZarE MoraES MacHado 2015/2016 23/06 a 02/07/2021

104542/2021 iViNa GirlaNi da SilVa SoUZa 2020/2021 22/02 a 23/03/2021

124107/2020 SaMMara ENiTa corrEa ViEira 2019/2020 19/11 a 18/12/2020

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 29 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 737755
Portaria Nº 0606/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:
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ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

127094/2020 acacio PaUlo aMoriM 
da SilVa 2019/2020 19/11 a 

18/12/2020 19/11/2020 30

128334/2020 alEXaNdrE liMa da 
Graca 2018/2019 17/11 a 

02/12/2020 30/11/2020 03

124740/2020
alicE rafaEla ro-

driGUES dE aZEVEdo 
MaGriNElli

2019/2020 19/10 a 
17/11/2020 19/10/2020 30

133587/2021 allaN rodriGo diaS 
MESQUiTa 2020/2021 15/10 a 

13/11/2021 25/10/2021 20

117467/2020 aMaNda MoraES da 
cUNHa 2019/2020 01 a 

30/09/2020 01/09/2020 30

117983/2021 aNdrE dE alMEida 
fErNaNdEZ da SilVa 2020/2021 07/06 a 

06/07/2021 18/06/2021 19

123802/2020 aNToNio doS SaNToS 
MoTTa 2019/2020 20/11 a 

19/12/2020 20/11/2020 30

117936/2021 caMila VaNdErlEi 
TaVEira araUJo 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

127611/2020 caSSia caroliNa 
GoMES dE araUJo 2019/2020 18/11 a 

17/12/2020 27/11/2020 21

114075/2021 claUdio SiQUEira 
aNdradE 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

121093/2021 criSTiNa Maia 
MUrriETa 2020/2021 15/07 a 

13/08/2021 15/07/2021 30

100244/2021 dioNiSio E SoUZa 
GoMES 2019/2020 07/01 a 

05/02/2021 07/01/2021 30

125723/2020 EdWiN HENNiNGToN 
PErEira MalHEiroS 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

137929/2021 EriKa PaTricia VaS-
coNcEloS oliVEira 2020/2021 01 a 

30/12/2021 01/12/2021 30

122879/2020 EVErToN da SilVa 
PiNHEiro 2019/2020 08/09 a 

07/10/2020 28/09/2020 10

107156/2021 faBio rEGaTEiro da 
SilVa 2013/2014 22/02 a 

23/03/2021 03/03/2021 21

117280/2021 HEloiSa HElENa 
oliVEira da SilVa 2020/2021 01 a 

30/06/2021 01/06/2021 30

118139/2020 iGor BarBoSa coSTa 2019/2020 01 a 
30/09/2020 01/09/2020 30

138028/2021 iSraEl doS SaNToS 
MENdoNca 2020/2021 16/11 a 

15/12/2021 26/11/2021 20

105289/2021 iViNa GirlaNi da SilVa 
SoUZa 2020/2021 22/02 a 

23/03/2021 22/02/2021 30

118693/2021 JaQUEliNE dE MoraES 
aNdradE 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

124770/2020 Joao lUiS calado 
araUJo 2019/2020 13/10 a 

11/11/2020 19/10/2020 24

122706/2020 KaTia criSTiNa MElo 
do NaSciMENTo 2019/2020 08/09 a 

07/10/2020 24/09/2020 14

114414/2021 KaTia criSTiNa MElo 
do NaSciMENTo 2020/2021 07/06 a 

06/07/2021 07/06/2021 30

135767/2021 lorENa BriTo caMara 2020/2021 08 a 
29/11/2021 12/11/2021 18

120919/2021 lorENa dE SoUZa 
MElo corrEa 2019/2020 28/06 a 

27/07/2021 13/07/2021 15

107654/2021 lUcaS PorTiNHo 
BUENo 2018/2019 18/02 a 

19/03/2021 05/03/2021 15

138168/2021 MEliNa MarTiNHo dE 
MaToS 2019/2020 04/11 a 

03/12/2021 26/11/2021 08

138124/2021 Naiara THaiS GUrGEl 
MaGalHaES airES 2020/2021 16/11 a 

15/12/2021 26/11/2021 20

110374/2020 roBErTo alEXSaNdro 
PiNHEiro BarroS 2019/2020 29/06 a 

28/07/2020 29/06/2020 30

121004/2021 roNilSoN BaraTa 
dUarTE 2020/2021 01 a 

30/07/2021 14/07/2021 17

117289/2020 roSEMaY dE SEiXaS 
BriTo 2019/2020 01 a 

30/09/2020 01/09/2020 30

119569/2021 SirlEY dE Maria 
SaNToS diaS 2020/2021 01 a 

30/07/2021 01/07/2021 30

119531/2020 TaYNara MarTiNS 
da SilVa 2019/2020 11/08 a 

09/09/2020 01/09/2020 09

123100/2020 THaNara MUNiZ 
aGUiar 2019/2020 01 a 

30/10/2020 01/10/2020 30

125905/2020 THaYS corrEa rocHa 2019/2020 02/11 a 
01/12/2020 02/11/2020 30

124432/2020 ValEria lUcia SilVa 
MilEo 2017/2018 07 a 

24/10/2020 13/10/2020 12

109122/2021 WESlEY riBEiro 
fErrEira 2020/2021 01 a 

30/04/2021 01/04/2021 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 29 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 737756
Portaria Nº 0607/2021-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

126342/2020 adoNiaS PiNHEiro PirES 2019/2020 13 09 a 21/11/2020

109895/2021 alEXaNdrE ViNiciUS oliVEira 
dUarTE 2020/2021 30 03/05 a 

01/06/2021

138331/2021 aNElicE foNSEca BElEM lEiTao 
SilVa 2020/2021 18 10 a 27/01/2022

128165/2020 BiaNca da coSTa PErEira 2019/2020 30 22/02 a 
23/03/2021

130502/2021 doUGlaS araUJo da PaZ 2018/2019 12 06 a 17/12/2021
117785/2021 EdNElSoN SilVa dE SoUSa 2020/2021 12 02 a 13/08/2021
108527/2021 EdUardo dE oliVEira dUarTE 2019/2020 12 11 a 22/03/2021

137051/2021 EliSaNGEla Maria PaiVa TorrES 
QUEiroZ 2020/2021 15 10 a 24/01/2022

128938/2020 fErNaNda liMa da cUNHa 2018/2019 09 10 a 18/12/2020
123795/2020 flaVia KlaUTaU acaTaUaSSU NUNES 2019/2020 15 07 a 21/01/2021

119795/2021 GETUlio aNdradE NaSciMENTo 
filHo 2020/2021 30 15/07 a 

13/08/2021

109464/2021 GilSoN diaS da SilVa 2020/2021 30 10/05 a 
08/06/2021

128128/2020 iracEMa JaNdira oliVEira da SilVa 2019/2020 28 07/01 a 
03/02/2021

115718/2020 iSaBElE caSTro da SilVa liMa 2019/2020 30 19/08 a 
17/09/2020

138160/2021 JoSE orlaNdo SENa do roSario 2018/2019 13 06 a 18/12/2021

122672/2020 KaTHia dE oliVEira Harada 2019/2020 14 19/10 a 
01/11/2020

122706/2020 KaTia criSTiNa MElo do NaSci-
MENTo 2019/2020 14 07 a 20/01/2021

117216/2020 Marcio aNToNio cUNHa SoliMoES 2019/2020 17 14 a 30/09/2020

125523/2020 Marcio roBErTo dE SoUZa 
daMaScENo 2019/2020 15 09 a 23/11/2020

138322/2021 PaTricia PaUliNa BorGES liMa 2020/2021 30 07/01 a 
05/02/2022

113179/2021 roSEMarY BarroS dE oliVEira 
E SilVa 2020/2021 15 01 a 15/07/2021

120653/2021 roSEMaY dE SEiXaS BriTo 2019/2020 30 02 a 31/08/2021

124355/2020 SUZY TaYriNE da SilVa NEVES 2019/2020 30 15/10 a 
13/11/2020

124439/2020 ValEria lUcia SilVa MilEo 2017/2018 12 16 a 27/11/2020

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 30 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 737757
Portaria Nº 0608/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

114132/2021 alEXaNdrE ViNiciUS 
oliVEira dUarTE 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 25/05/2021 08

108717/2021 EdUardo dE oliVEira 
dUarTE 2019/2020 11 a 

22/03/2021 16/03/2021 07

100709/2021 flaVia KlaUTaU aca-
TaUaSSU NUNES 2019/2020 07 a 

21/01/2021 11/01/2021 11

122619/2020 floriaNo KENJi 
YoKoYaMa 2019/2020 01 a 

30/10/2020 01/10/2020 30

111705/2021 GilSoN diaS da SilVa 2020/2021 10/05 a 
08/06/2021 10/05/2021 30

117958/2020 iSaBElE caSTro da 
SilVa liMa 2019/2020 19/08 a 

17/09/2020 27/08/2020 22

138465/2021 SiMoNE dE NaZarE 
BraGa diaS 2019/2020 16/11 a 

15/12/2021 29/11/2021 17
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138467/2021 THiaGo carValHaES 
PErES 2020/2021 24/11 a 

05/12/2021 29/11/2021 07

127879/2020 ValEria lUcia SilVa 
MilEo 2017/2018 16 a 

27/11/2020 23/11/2020 05

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 30 de novembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 737759
Portaria Nº 0609/2021-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

133960/2021 GilSoN diaS da SilVa 2020/2021 30 24/11 a 
23/12/2021

116498/2020 roSaNGEla fariaS doS SaNToS 2019/2020 08 10 a 17/08/2020

113138/2021 roSE aNNE caMPElo do NaSci-
MENTo 2020/2021 30 01 a 03/07/2021

126047/2020 THaliTa MoraiS MaraNHao BESSa 2016/2017 24 23/11 a 
16/12/2020

101545/2021 ValEria lUcia SilVa MilEo 2017/2018 05 01 a 05/03/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 01 de dezembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 737761
Portaria Nº 0610/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

138625/2021 claUdia rEGiNa 
GoMES PaNTalEao 2020/2021 22/11 a 

06/12/2021 30/11/2021 07

114724/2020 EdNa dE NaZarE 
BriTo liMa 2019/2020 20/07 a 

18/08/2020 20/07/2020 30

138854/2021 EWErToN alEXaNdrE 
caBral MEdEiroS 2020/2021 01 a 

30/12/2021 01/12/2021 30

116925/2020 roSaNGEla fariaS 
doS SaNToS 2019/2020 10 a 

17/08/2020 13/08/2020 05

121319/2021 roSE aNNE caMPElo 
do NaSciMENTo 2020/2021 01 a 

30/07/2021 19/07/2021 12

105537/2021 ValEria lUcia SilVa 
MilEo 2017/2018 01 a 

05/03/2021 01/03/2021 05

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 01 de dezembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 737763
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP nº 000850-003/2021-MP/2ªPJdM
Portaria nº 012/2021-MP/2ªPJdM
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio da Promotora de 
Justiça titular distrital de Mosqueiro, Belém/Pa, com fundamento no art. 
129, inciso iii, da constituição federal, art. 25, inciso iV, letra “b”, da lei 
nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público);
RESOLVE: CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO nº 000850-003/2021-MP/2ªP-
JdM EM ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, com o objetivo de acompanhar 
a situação do imóvel objeto da denúncia de invasão de terras públicas, lo-
calizado na avenida Beira Mar, Baía do Sol, neste distrito de Mosqueiro, e 
as medidas para mitigar danos ao meio ambiente eventualmente praticados.
Mosqueiro, Belém/Pa, 29 de novembro de 2021.
NaYara SaNToS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/PA
(PorTaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 737843
Portaria Nº 015/2021 – MP/2ªPJdM
Simp n° 000330-121/2021
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, pelo Promotor de Justiça 
Titular, no desempenho das atribuições constitucionais e legais que lhe são 
conferidas pelos arts. 127 e 129 da cf/88;
rESolVE:
coNVErTEr a NoTÍcia dE faTo Simp n° 000330-121/2021, EM ProcE-
DIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim específico de “acompanhar os ser-
viços públicos de saúde para garantia do tratamento necessário ao infante 
YTalo PiETro dE SoUZa fErrEira, que aguarda consulta ortopédica e 

início de tratamento de fisioterapia”.
registre-se. cumpra-se.
Mosqueiro-Pa, 27 de novembro de 2021.
NaYara SaNToS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/PA
(PorTaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 737863
Portaria Nº 013/2021 – MP/2º PJdM
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo
(SiMP nº 000849-121/2021)
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, pela Promotora de Justiça 
que esta subscreve, no desempenho das atribuições constitucionais e le-
gais que lhe são conferidas pelos arts. 127 e 129 da cf/88;
rESolVE
coNVErTEr a NoTÍcia dE faTo SiMP Nº. 000849-121/2021 EM Pro-
CEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim de acompanhar e fiscalizar o 
regular funcionamento do serviço público de coleta de resíduos sólidos nas 
praias do farol e chapéu, no distrito de Mosqueiro/Pa;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Mosqueiro/Pa, 29 de novembro de 2021.
NaYara SaNToS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/PA
(PorTaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 737873
Portaria Nº 006/2021 – MP/2º PJdM
iNQUÉriTo ciVil – SiMP n° 001004-121/2020
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por sua 2º Promotora de 
Justiça distrital, com fulcro no art. 129, ii, da constituição federal, c/c o 
art. 26, i, da lei federal nº 8.625/93 e art. 2°, § 6º c/c 7°, da resolução 
n° 23, de 17 de setembro de 2007, expedida pelo conselho Nacional do 
Ministério Público, rESolVE:
coNVErTEr o presente Procedimento Preparatório nº 001004-121/2021-MP
-2ª PJDM em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de “Apurar a responsabilidade 
dos proprietários pela não adequação dos imóveis às regras sanitárias, de 
convívio e de segurança estabelecidas na legislação municipal e a responsa-
bilidade do Município por omissão no dever de agir preventiva e repressiva-
mente no acompanhamento de tais determinações, impondo e executando 
sanções administrativas decorrentes do dever in vigilando e Poder de Polícia”.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Mosqueiro, Belém, 29 de novembro de 2021.
NaYara SaNToS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/PA
(PorTaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 737828
Portaria Nº 007/2021 – MP/2º PJdM
iNQUÉriTo ciVil – SiMP Nº 000761-121/2021
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotora de 
Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça Distrital de Mosqueiro, no de-
sempenho de suas atribuições legais, nos termos da resolução cNMP nº 
23, de 17 de setembro de 2007, e da resolução nº 020/2013 – cPJ;
rESolVE:
iNSTaUrar o presente iNQUÉriTo ciVil, a partir da Notícia de fato SiMP 
nº 000761-121-2021, com o fim de investigar a ocorrência de danos efe-
tivos ou potenciais a direitos coletivos, consistentes em irregularidades no 
processo eleitoral da diretoria Executiva do instituto ampliar – instituto de 
Assessoria, Pesquisa e Qualificação para os anos de 2021 a 2024;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Mosqueiro-Pa, 29 de novembro de 2021.
NaYara SaNToS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/PA
(PorTaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 737840
Portaria Nº 016/2021 – MP/2ªPJdM
Simp n° 000683-121/2021
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, pela Promotora de Justiça 
Titular, no desempenho das atribuições constitucionais e legais que lhe são 
conferidas pelos arts. 127 e 129 da cf/88;
rESolVE:
coNVErTEr a NoTÍcia dE faTo Simp n° 000683-121/2021 EM ProcEdi-
MENTO ADMINISTRATIVO, com o fim específico de acompanhar o serviço 
público de saúde fornecido a florÊNcio NaSciMENTo aNdradE, espe-
cificamente no que diz respeito ao fornecimento dos medicamentos que 
necessita para continuidade de seu tratamento.
registre-se. cumpra-se.
Mosqueiro-Pa, 29 de novembro de 2021.
NaYara SaNToS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/PA
(PorTaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 737837
Portaria Nº 014/2021 – MP/2ªPJdM
Simp n° 001097-121/2021
(ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo)
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, pelo Promotor de Justiça 
Titular, no desempenho das atribuições constitucionais e legais que lhe são 
conferidas pelos arts. 127 e 129 da cf/88;
rESolVE:
coNVErTEr a NoTÍcia dE faTo Simp n° 001097-121/2021 EM ProcEdi-
MENTO ADMINISTRATIVO, com o fim específico de “acompanhar a presta-
ção de serviço de saúde na Unidade Básica de Saúde do Bairr caranandu-
ba, especificamente quanto ao atendimento e procedimentos para fornecer 
o tratamento aos cidadãos”.
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registre-se. cumpra-se.
Mosqueiro-Pa, 29 de novembro de 2021.
NaYara SaNToS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/PA
(PorTaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 737834
Portaria Nº 011/2021 – MP/2ªPJdM
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo
Simp n° 001076-121/2021
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, pela Promotora de Justiça 
Titular, no desempenho das atribuições constitucionais e legais que lhe são 
conferidas pelos arts. 127 e 129 da cf/88;
rESolVE:
coNVErTEr a NoTicia dE faTo Simp n° 001076-121/2021, EM ProcE-
DIMENTO ADMINISTRATIVO, com o fim específico de “acompanhar e fisca-
lizar as políticas públicas voltadas à garantia de proteção à idosa idaliNa 
GoNÇalVES caMPoS, de 81 (oitenta e um) anos de idade, que se encontra 
em condições de vulnerabilidade física e psicológica”;
registre-se. cumpra-se.
Mosqueiro-Pa, 29 de novembro de 2021.
NaYara SaNToS NEGrÃo
Promotora de Justiça da 2ª PJ de Mosqueiro/PA
(PorTaria 0148/2021-MP/SUB-iJ)

Protocolo: 737831
Extrato para publicação do Arquivamento do Inquérito Civil nº 
000164-151/2016-MPPA, para fins ciência ficta dos interessados.
Sua Excelência o Senhor doutor rodiEr BaraTa aTaÍdE, 4º Promotor de Justiça 
de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém, no uso 
de suas atribuições constitucionais e legais, torna pública a Promoção de arqui-
vamento do Inquérito Civil nº 000164-151/2016-MPPA para fins de cientificação 
da interessada MaUra JaNETE caValcaNTE dE alMEida.
Procedimento: inquérito civil nº 000164-151/2016-MPPa
data do arquivamento: 15/09/2021
interessados: MaUra JaNETE caValcaNTE dE alMEida.
Informa: Os termos do arquivamento se encontra disponível na 4ªPJDPP-
Ma, facultando aos interessados apresentar razões escritas ou documentos 
ao Egrégio conselho Superior do Ministério Público, que serão juntados aos 
autos do inquérito civil, visando obstar o arQUiVaMENTo, até a sessão do 
cSMP para homologação ou rejeição da promoção de arquivamento, nos 
termos do art. 27, §§1º e 2 º da resolução 007/2019-cPJ.
Promotor de Justiça: rodiEr BaraTa aTaÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa (r. Ângelo custódio, 36 (anexo i), 
cidade Velha – cEP-66015-160 / Telefone: 3198-2651).

Protocolo: 737896
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 001-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo acolHEr, cNPJ: 11.481.130/0001-00.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737913
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 002-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo aGoSTiNHo MoNTEiro acorda Pa-
rá-faMaP, cNPJ: 05.394.539/0001-96.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737919

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 003-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo aldo dE carValHo dE coMUNica-
ÇÃo Social, cNPJ: 00.805.843/0001-65.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737922
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 004-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo alVES, foNTES, GoNÇalVES E SENa-
fUNafGS, cNPJ: 05.903.286/0001-39.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737925
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 010-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo caBocla dE cUlTUra aMaZÔNicadE 
coMUNicaÇÃo-fccac, cNPJ: 07.425.071/0001-85.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737946
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 011-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo criaNÇa fEliZ-fUNcrif, cNPJ: 
07.394.179/0001-58.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737947
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 008-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo aSSiSTENcial BaTiSTa EUrico NEl-
SoN-faSBEN, cNPJ: 05.975.249/0001-36.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737943
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 009-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo aSSiSTENcial doS SErVidorESdo 
MiNiSTÉrio da faZENda-aSSEfaZ, cNPJ: 00.628.107/0002-60.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737944
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 005-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo aMaZÔNia, cNPJ: 03.293.472/0001-78.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737930
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 007-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo aNTÔNio coSTa, cNPJ: 
03.031.667/0001-40.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737939

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 006-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo aMaZÔNica dE MÚSica, cNPJ: 
02.025.456/0001-31.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737936
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 016-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo dE aPoio À PESQUiSa EXTENSÃoE 
ENSiNo EM ciÊNciaS aGráriaS-fUNPEa, cNPJ: 01.821.471/0001-23.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738019
Portaria Nº 0617/2021-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 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de acordo com o 
art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, por servidor do Ministério Público 
do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME ParcEla TriÊNio PErÍodo
138368/2021 KEiSSoN aZEVEdo fariaS 2ª 2011/2014 07/02 a 08/03/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de dezembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 738020
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 017-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo dE aSSiSTÊNcia E PESQUiSa EMEN-
docriNoloGia E diaBETES-faPEd, cNPJ: 07.408.720/0001-30.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738027
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 018-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo dE ciÊNcia E TEcNoloGia GUaMá, 
cNPJ: 11.024.200/0001-09.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em 
exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738030
Portaria Nº 0615/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar 
dE

diaS
rESTaNTES

109953/2020 EliETE BaTiSTa dE 
oliVEira 2019/2020 04/05 a 

02/06/2020 04/05/2020 30

139025/2021 PEdro dE oliVEira 
carValHo 2020/2021 16/11 a 

15/12/2021 02/12/2021 14

138874/2021 SoNia lUcia SEaBra 
BraGa 2020/2021 16/11 a 

15/12/2021 01/12/2021 15

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de dezembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 738011
Portaria Nº 0613/2021-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 gozo da 2ª parcela da Licença-Prêmio da servidora ALESSANDRA 
GoMES dE SENa PaNToJa, estabelecida pela PorTaria nº 314/2020- MP/
SGJ-Ta, referente ao triênio 2015/2018, de 20/11 a 19/12/2021 para 
20/11 a 19/12/2022 (GEdoc 136586/2021).
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de dezembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 738008
Portaria Nº 0612/2021-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

138149/2021 idarliENE doS PraZErES SilVa 2020/2021 28 10/01 a 
06/02/2022

138978/2021 KaTia dE oliVEira carValHEiro 2020/2021 30 07/01 a 
05/02/2022

138775/2021 MarloN claYToN fErrEira loPES 2017/2018 05 06 a 10/12/2021

124133/2021 roSaNGEla fariaS doS SaNToS 2019/2020 05 23 a 27/08/2021

118584/2021 ValÉria lÚcia SilVa MilÉo 2017/2018 05 16 a 20/08/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de dezembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 737994
Portaria Nº 0614/2021-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 servidor do Ministério Público do Estado do 
Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo aN-
TErior NoVo PErÍodo

132850/2021 SoNia lUcia SEaBra 
BraGa 2020/2021 01 a 30/11/2021 16/11 a 

15/12/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de dezembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 738001
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 014-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo dE aPoio À EdUcaÇÃo TEcNolÓGi-
ca, PESQUiSa E EXTENSÃodo cENTro fEdEral dE EdUcaÇÃo TEcNo-
lÓGica do Pará-fUNcEfET-Pa, cNPJ: 09.021.003/0001-86.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737959
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 015-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo dE aPoio a PESQUiSa E dESENVol-
ViMENToaGroPEcUário E florESTal da aMaZÔNia-fUNaGri, cNPJ: 
03.567.986/0001-74.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737961
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 013-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da 
PESQUiSafadESP, cNPJ: 05.572.870/0001-59.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737956
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
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artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 012-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo cUlTUral dE coMUNicaÇÃo ProJEToS 
Para o dESENVolViMENToUrBaNo E rUral E rESGaTE da cidadaNia E 
MEio aMBiENTE - fUNdaÇÃo aliaNÇa, cNPJ: 10.612.643/0001-40.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 737950
eXtrato de ata da 4ª sessÃo eXtraordiNÁria HÍBrida do 
csMP – 2021
 (lei nº 8.625, de 12.02.1993 – art. 15, § 1º)
daTa E Hora – 01/12/2021; início: 10h45min, término: 11h26min.
local – Plenário “octávio Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministério 
Público do Estado do Pará e por meio de videoconferência (canal do MPPa e 
Youtube). PrESENTES: dra. UBiraGilda SilVa PiMENTEl, Subprocurado-
ra-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em substituição ao 
Procurador-Geral de Justiça, Presidente do conselho Superior; dr. MaNoEl 
SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, corregedor-Geral do Ministério Público; a 
Exma. 1ª Subsecretária, em substituição ao Conselheiro Secretário, Dra. 
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo e os seguintes conse-
lheiros: dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo, dr. MarcoS aNTÔNio 
fErrEira daS NEVES e dra. roSa Maria rodriGUES carValHo.
PalaVra facUlTada: a Exma. Presidente do conselho Superior, dra. UBi-
raGilda SilVa PiMENTEl, fez o uso da palavra para registrar a presença, 
naquele plenário, do Presidente da associação do Ministério Público do Es-
tado do Pará (aMPEP), dr. Márcio SilVa MaUÉS dE faria.
iTENS da PaUTa:
1.Proposta de resolução para fixar a relação de Promotorias de Justiça de 
difícil provimento, para o ano de 2022, nos termos do art. 4º da resolução 
n.º 005/2021-cSMP.
o Exmo. conselheiro, dr. MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES, pediu 
vista da proposta de resolução.
2.o que ocorrer.
a Exma. conselheira Subsecretária, dra. Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo, lembrou a todos os presentes sobre a próxima Ses-
são administrativa do conselho Superior, agendada para ocorrer no dia 
03/12/2021 (sexta-feira), às 9h. Naquela oportunidade, o pleno do conse-
lho, por unanimidade, decidiu adiar o começo da 12ª Sessão Ordinária do 
cSMP (06/12/2021) para às 10h.
Nada mais foi deliberado.
Belém-Pa, 03 de dezembro de 2021.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Público

Protocolo: 737978
Portaria de ProcediMeNto iNVestiGatÓrio 01/2021-MP/4ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 4º Promotor de 
Justiça de Marituba, JoSÉ aUGUSTo NoGUEira SarMENTo, titular, no uso 
de sua atribuição criminal, vem, no pleno uso de suas funções constitucio-
nais previstas no art. 129, iii, da constituição federal de 1988, no art. 8º, 
§1º, da lei nº. 7. 347/1985, no art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, no art. 54, 
i, da lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará e na resolução 
nº 007/2019 do colégio dos Procuradores de Justiça, instaurar o presente 
Procedimento investigatório: 001306-025/2021.
iNVESTiGado: Mário HENriQUE dE liMa BiScaro.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico E a colETiVidadE.
oBJETo: apurar possível crime de responsabilidade, previsto no art. 1º, Vii 
do decreto-lei nº. 201/1967, praticado, em tese, pelo Sr. Mario Henrique 
de lima Bíscaro, quando estava no cargo de Prefeito Municipal de Marituba, 
uma vez que deixou de prestar contas do convênio fdE nº. 119/2014 à Se-
cretaria de Estado de Planejamento, orçamento e finanças (SEPof), atual 
Secretaria de Planejamento e administração (SEPlad) do Estado do Pará.
JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA SARMENTO (4ª Promotor de Justiça Criminal 
de Marituba).

Protocolo: 738083
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA N.º 029/2021/MP/1ªPJCAM, DE 01/12/2021, 
ProcediMeNto adMiNistratiVo Nº 002393-042/2021.
A 1ª Promotoria de Justiça de Cametá, com fundamento no art. 54, VI e 
§ 3° da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇÃo 
N° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo n° 002393-042/2021 que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de cametá, situada na Trilha da Juventude, s/n, Bairro 
central, cEP: 68.400-000 - cametá - Pará - fones: (91) 3781-1274
PORTARIA n.º 029/2021/MP/1ªPJCAM
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a execução do termo de ajustamento de 
conduta (Tac) referente à reforma e construção das unidades de ensino: a) 
E.M.E.f.M costa rica curuçambaba; b) E.M.E.f.M Jacaré Xingú curuçam-
baba; c) E.M.E.f.M Santa Maria do Maracu e d) E.M.E.f.M igarapé Prata no 
ramal do livramento, município de cametá/Pa (Procedimento administra-
tivo - 002393-042/2021).
Márcio de almeida farias - Promotor de Justiça

Protocolo: 738069
Extrato da Recomendação n° 003/2021-11PJMAB
o MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, por intermédio do Promotor de Justiça 
desta Comarca infra firmada, no uso de suas atribuições legais, com funda-
mento no art. 129, iii da cf/88, art. 8º, § 1º da lei nº 7.347/85, art. 26, i 
da lei nº 8.625/93 e art. 52, Vi, da lei complementar Estadual nº 57/2006; 
torna pública a expedição da recomendação nº 003/2021-11PJMaB que se 
encontra à disposição para os interessados, nesta Promotoria de Justiça 

de Marabá, situada na rua das flores, s/n, esquina com rodovia Tran-
samazônica, agrópolis do incra, Bairro amapá, cEP 68502-290, Marabá/
Pa - Telefone e fax: (94) 3312-9900 - E-mail: mpmaraba@mppa.mp.br.
Recomendação n˚ 003/2021-11JMAB
destinatários: cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES
assunto: recomendação Ministerial para que seja realizado a efetiva iden-
tificação e controle do uso dos veículos à disposição do CPC RENATO CHA-
VES em Marabá/Pa, bem como a expedição de ato normativo regulando as 
possibilidades de utilização dos mesmos.
Marabá/Pa, em 03.12.2021
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 738076
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA nº 009/2021/MP/PJAB
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº002569-921/2020/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de Abaetetuba, situada na Avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 09/2021/MP/PJaB
Polo Passivo: craS da aNGÉlica
assunto: “acompanhar a situação de vulnerabilidade do idoso raimundo Nelso”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 738089
Portaria Nº 4415/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, i e ii da resolução n.º 
010/2011 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho Su-
perior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil SiMP N.º 001620-940/2016;
r E S o l V E:
DESIGNAR a Promotora de Justiça LILIAN VIANA FREIRE, titular da 13.ª PJ de 
MARABÁ, ou quem suas vezes fizer, para atuar no Inquérito Civil supramen-
cionado e tomar as providências cabíveis quanto a prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 03 de dezembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738087
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 030-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo ParaENSE dE coMUNicaÇÃo-fUPar, 
cNPJ: 13.860.381/0001-20.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738059
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, falên-
cia, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iV 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 025-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo iPiraNGa, cNPJ: 07.832.958/0001-98.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738047
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
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buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 029-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo NaZarÉ dE coMUNicaÇÃo, cNPJ: 
83.369.470/0001-54.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738055
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 026-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo JESUS BiTTENcoUrT, cNPJ: 
14.068.324/0001-76.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738051
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 027-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo JoSÉ Maria araÚJo caVallEiro dE 
MacEdo, cNPJ: 08.519.062/0001-16.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738052
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 028-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo MiNErVa-fMiN, cNPJ: 
11.046.964/0001-97.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738053
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 

artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 020-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo dioNÍSio HaGE, cNPJ: 
34.891.416/0001-69.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738036
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 019-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo dE EMPrEENdEdorES da aMaZÔNia-
fEaMa, cNPJ: 04.353.403/0001-75.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738034
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 022-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo ESPEcial dE aMParo aoSErVidor 
da UEPa-faSUEPa, cNPJ: 00.994.637/0001-40.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738041
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 021-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo EdUcaTiVa E cUlTUral aMaZÔNia 
ViVa-fUNaV, cNPJ: 04.448.802/0001-10.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738039
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
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torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 023-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo EVaNGÉlica BoaS NoVaS, cNPJ: 
84.541.689/0002-32.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738043
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça de Tutela de fundações Privadas associações de interesse Social, 
falência, recuperação Judicial e Extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iV da lei complementar Estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iV e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PORTARIA: nº 024-2021-MP/1ª e 2ª PJTFPAISFRJE.
Parte no Procedimento: fUNdaÇÃo iNSTiTUTo Para o dESENVolViMEN-
Toda aMaZÔNia-fidESa, cNPJ: 01.971.267/0001-99.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações Privadas, Associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 738045
Portaria Nº 4414/2021-MP/PGJ
o ProcUrador GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições e com fundamento no artigo 3º, incisos i, X e Xii da lei nº 
8.625/93, c/c artigo 2º, inciso Vii, da lei complementar Estadual nº 057.
coNSidEraNdo que compete ao Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indis-
poníveis, na forma do artigo 127, da constituição federal;
coNSidEraNdo que os centros de apoio operacional são órgãos auxilia-
res da atividade funcional do Ministério Público e dentre suas atribuições 
estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução do 
Ministério Público que atuem na mesma área de atividade;
coNSidEraNdo que os centros de apoio operacional devem estabelecer 
intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos que atuem em 
áreas afins, para obtenção de elementos técnicos especializados neces-
sários ao desempenho das atribuições dos órgãos de execução ligados às 
suas áreas de atuação;
coNSidEraNdo que compete ao Ministério Público intervir obrigatoria-
mente nas ações que envolvam a navegação fluvial  como importante meio 
de transporte de pessoas e mercadorias na região amazônica conectando 
as diversas comunidades e polos de produção, comercialização e consumo 
estabelecidos junto à sua vasta e notável malha hidroviária;
coNSidEraNdo que o E. conselho Superior do Ministério Público quan-
do do julgamento do Processo nº 000127-111/2013-CSMP, ocorrido na 9ª 
Sessão ordinária de 03/05/2017, determinou a criação de Grupo de Tra-
balho, que atue conjuntamente com os Promotores de Justiça da região 
do Marajó, objetivando dar a atenção mais regionalizada aos serviços de 
transporte de passageiros e cargas das linhas flúvio-maritíma entre Belém 
e ilha do Marajó;
coNSidEraNdo que o Ministério Público tem papel preponderante na pro-
teção do direito do consumidor, incluindo acompanhamento e fiscalização 
da atuação dos Poderes Públicos, dos serviços públicos relevantes;
coNSidEraNdo a necessidade de regularização da situação dos serviços 
de transportes flúvio-marítima, a fim de prevenir conflitos envolvendo os 
passageiros e os administradores dos Portos da região;
coNSidEraNdo que o tema direito do consumidor é de atribuição do 
centro de apoio operacional cível, Processual e do cidadão, nos termos do 
art. 13 da resolução nº 004/2021-cPJ;
r E S o l V E:
art. 1º. criar no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará o Grupo 
de Trabalho Conflitos de Transporte de Passageiros e Cargas nos Rios do 
Pará “– GT Navegação”, vinculado ao centro de apoio operacional cível, 
Processual e do cidadão e coordenado por membro do Ministério Público 
que exercer as funções de coordenador do centro de apoio operacional 
cível, Processual e do cidadão.
•1º. Ficam designados os Coordenadores de Centros de Apoio para, sem 
prejuízo de suas atribuições, integrarem o GT Navegação.
•2º. Para integrar o GT Navegação é necessária a manifestação formal en-
dereçada ao coordenador do centro de apoio operacional cível, Processual 
e do cidadão.
•3º. O integrante do GT Navegação que faltar injustificadamente a três 
reuniões consecutivas ou cinco alternadas durante o ano será desligado por 
deliberação da maioria dos membros designados pela Procuradoria-Geral 
de Justiça – coordenadores de cao´s.
•4ª. Poderão ser realizadas reuniões por vídeo conferência e deliberações 
urgentes por grupo específico do GT Navegação hospedado em aplicativo 
de mensagens instantâneas.
•5º. O GT será auxiliado em suas atividades pela equipe técnica e adminis-
trativa dos centros de apoio.
•6º. Poderão ser convidados a participar de reuniões do GT representantes 
de entidades governamentais e não governamentais, com reconhecida ex-
periência e conhecimento técnico-científico relativo ao tema a ser tratado.

1-oBJetiVos
Art. 2º - O principal objetivo é identificar a demanda e a oferta de passa-
geiros e cargas, s portos/terminais, linhas e embarcações, assim como, ca-
racterização da oferta e da demanda do Transporte fluvial de Passageiros 
na região amazônica, a qualidade da prestação dos serviços garantindo a 
segurança da navegação e facilitando o estabelecimento de políticas pú-
blicas para o setor de transporte hidroviário de passageiros da amazônia.
2.aBraNGÊNcia
i – analisar, discutir e aprofundar temas referentes à atuação do Ministério 
Público na mediação e resolução dos conflitos ou problemas referentes aos 
serviços de transporte de passageiros e cargas da linha de travessia flú-
vio-marítima no Estado do Pará, bem como, o funcionamento dos portos;
ii – instrumentalizar os integrantes do Ministério Público por meio de de-
bates, trocas de ideias, experiências, coleta de dados e informações sobre 
o tema em exame e outras atividades afins;
iii – Sistematizar as conclusões dos assuntos objeto de estudo;
iV – Encaminhar aos órgãos da administração superior sugestão de enun-
ciados provimentos, recomendações e resoluções para melhor atuação de 
Procuradores e Promotores de Justiça;
V – Subsidiar a formulação de política institucional na mediação e reso-
lução dos conflitos referente aos serviços de transporte flúvio-marítima e 
portos no Estado do Pará.
3-estrUtUra e FUNcioNaMeNto
art. 3º. o GT Navegação reunirá, ordinariamente, quando necessário.
art. 4º. À coordenação do GT Navegação, compete:
i – Presidir e manter a ordem das reuniões;
ii – Elaborar e comunicar previamente aos membros a pauta das reuniões, 
bem como os respectivos locais e horários;
iii – convocar reuniões extraordinárias, de ofício ou mediante solicitação 
de qualquer dos membros permanentes do GT;
iV - assinar ou responder quaisquer comunicações ou correspondências 
referentes ao grupo de trabalho;
V – adotar providências, em âmbito administrativo, necessárias ao funcio-
namento do GT .
art. 5º. os temas a serem analisados e discutidos serão apresentados 
pelos componentes do GT Navegação e/ou a partir de consulta prévia e 
solicitação aos integrantes do MP.
art. 6º. Para cada tema levado ao GT Navegação, será eleito relator, com-
petindo-lhe:
i – Sugerir data para discussão do tema que lhe couber por distribuição;
ii – redigir o enunciado quando o seu voto for o vencedor na discussão;
iii – Julgar prejudicado tema que haja perdido o objetivo ou a relevância.
art. 7º. as reuniões do GT Navegação obedecerão a seguinte ordem:
i – leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
ii – indicações e propostas de novos temas;
iii – discussão do tema pré-agendado.
•1º. A discussão do tema que tiver sido iniciada e não concluída na mesma 
reunião, prosseguirá em reuniões posteriores, necessárias à conclusão da 
análise do assunto.
•2º. Concluído o debate oral, o Coordenador do GT tomará os votos do 
relator e demais integrantes, e, encerrada a votação, será proclamado o 
resultado pela coordenação.
•3º Cada voto, por sua conclusão, será consignado, de maneira resumida 
no extrato da ata.
•4º. O Grupo deliberará pela maioria de seus membros presentes;
art. 8º. os casos omissos serão decididos pela Procuradoria- Geral de Justiça,
art. 9º. o GT Navegação terá prazo indeterminado.
art. 10. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 03 de dezembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738111
Portaria Nº 4300/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 10, inciso V, do regimento interno do 
Egrégio conselho Superior Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de desconcentrar, em parte, as atividades 
desta Chefia;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 483/2021/cSMP-MPPa, protocoli-
zado sob nº 17851/2021,
r E S o l V E:
i - dElEGar ao Procurador de Justiça, Secretário do conselho Superior, dr. fraN-
ciSco BarBoSa dE oliVEira, poderes para receber, despachar e encaminhar 
correspondências, documentos e expedientes endereçados ao Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público, no período de 26/11/2021 a 31/12/2022.
ii - dElEGar às Procuradoras de Justiça, Maria do Socorro MarTiNS 
CARVALHO MENDO e ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, 1ª e 2ª Sub-
secretárias do conselho Superior, respectivamente, poderes para receber, 
despachar e encaminhar correspondências, documentos e expedientes en-
dereçados ao Egrégio conselho Superior do Ministério Público, no período 
de 26/11/2021 a 31/12/2022
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 29 de novembro de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 738244
Portaria Nº 0611/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês dezembro de 2021, ela-
borada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 26 de novembro de 2021, publicada no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
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coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês dezembro de 2021, ela-
borada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas 
de 29 de novembro de 2021, publicada no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria nº 32752021-MP/
PGJ, de 05/10/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 04 e 05/12/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
 

aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores

ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa criMiNaL
PerÍodo: 04 e 05/12/2021

Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês dezembro de 2021, elaboradas pela coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça cíveis, datada de 29 de novembro de 2021 e 
coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 26 de 
novembro de 2021, ambas publicada no site do Ministério Público do 
Estado do Pará e da PorTaria nº 3275/2021-MP/PGJ, de 05/10/2021.
dia 04/12/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Gustavo Moreira Pamplona (assessor técnico especializado da Procuradoria 
Justiça cível)
Jonaelson Vasconcelos costa (assessor técnico especializado da Procura-
doria Justiça criminal)
dia 05/12/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
amyntor Gastão Pinto Virgolino Basto (assessor da Procuradoria Justiça 
cível)
Jonaelson Vasconcelos costa (assessor técnico especializado da Procura-
doria Justiça criminal) – (designação em caráter excepcional, conforme 
decisão exarada no Protocolo SiP nº 18055/2021, de 01/11/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 03 de dezembro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 738271
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria n° 144/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4630/2021,
rESolVE:
i - conceder ao servidor arTHUr BraGa cHaVES – cargo: diretor – Ges-
tão operacional, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período 
aquisitivo 2018/2019, a ser usufruído a partir de 03.12.2021.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 01 de dezembro de 2021.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 145/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 
consta no Processo n° 3704/2020,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao ser-
vidor raMaYaNa Gaia riBEiro, cargo: assessor Especial ii, sessenta (60) 
dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2014/2017.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de dezembro de 2021
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 146/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 
consta no Processo n° 4548/2021,

rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao 
servidor carloS aUGUSTo TEiXEira dE BriTo NoBrE, cargo: assessor 
Especial i, sessenta (60) dias da licença prêmio, referente ao período aqui-
sitivo 2014/2017.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de dezembro de 2021
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 147/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 
consta no Processo n° 4563/2021,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao servidor 
ricardo aUGUSTo diaS da SilVa, cargo: assessor Especial i, sessenta 
(60) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2015/2018.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de dezembro de 2021
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 148/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 
consta no Processo n° 4579/2021,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder ao servi-
dor alBErTo liMa da SilVa JaTENE, cargo: assessor Especial i, sessenta 
(60) dias da licença prêmio, referente ao período aquisitivo 2013/2016.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de dezembro de 2021
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 738105

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
 contrato nº 10/2021
Modalidade: Tomada de Preço n° 01/2021 – Tipo Menor Preço
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará
contratada: GEo Engenharia ltda. EPP
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de serviços 
de revitalização e recuperação da fachada e dos telhados dos prédios sede 
e anexo do MPcM/Pa, sem acréscimo de área, na cidade de Belém/Pa.
data da assinatura: 02/12/2021
Vigência: 100 (cem) dias corridos a contar da data da assinatura contratual
Valor Global: r$398.096,42 (trezentos e noventa e oito mil, noventa e seis 
reais e quarenta e dois centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039.16
fontes: 0101 e 0301
Natureza da despesa: 3390.39
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 738095
eXtrato do coNtrato
 contrato nº 09/2021
Modalidade: Pregão Presencial n° 05/2021 – Tipo Menor Preço Global do lote
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará
contratada: M. M. dos Santos comércio de informática
objeto: fornecimento de materiais de manutenção para este MPcM/Pa para 
assegurar a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.
data da assinatura: 01/12/2021
Vigência: 01/12/2021 a 01/10/2022
Valor Global: r$67.750,00 (sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030
fontes: 0101
Natureza da despesa: 3390.30
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 738101

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
9° termo aditivo ao contrato nº 009/2018-MPcM/Pa
objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência inicial-
mente pactuado, a contar de 06 de dezembro de 2021.
Valor da contratação mensal: r$44.253,88 (quarenta e quatro mil e duzen-
tos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).
Modalidade: PP n°001/2018
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará
contratada: SGE Serviços Gerais Engenharia Eireli
Justificativa do Aditamento: prestação de serviço de natureza contínua com 
vantajosidade de prorrogação e compatibilidade com o preço do mercado.
data da assinatura: 01/12/2021
Vigência: 06/12/2021 a 06/12/2022
dotação orçamentária: 38101.01.122.1495.8766
fonte: 0101 e 0301
Natureza da despesa: 3390.37
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 738048
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão Ele-
trônico nº 064/2021, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para iNSTalaÇÃo dE 
NoVa SUBESTaÇÃo dE 150 KVa E adEQUaÇÃo da iNSTalaÇÃo ElÉTrica da 
UNidadE MiSTa dE SaÚdE do MUNicÍPio dE acará/Pa. a Sessão de rece-
bimento de propostas, análise e julgamento será em 16 de dezembro de 2021 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 
980403, às 09:00hs. Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.comprasgo-
vernamentais.gov.br UaSG: 980403, Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Tra-
vessa São José nº 120 Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 08:00hs às 
13:00hs, cpl.pma2021@gmail.com.

antonio rubens oliveira de oliveira Junior.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 738180

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
adiaMeNto do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 075/2021

objeto futura e eventual aquisição de materiais de decoração com especialidade 
em ornamentação natalina, e aquisição de Brinquedos para distribuição Gratuita 
as crianças, em comemoração as festividades Natalinas através da Secretaria 
Municipal de Administração, conforme condições, especificações, e exigências, 
estão contidos no Termo de Referência, a fim de atender às necessidades da 
Prefeitura Municipal de altamira. Nova data de abertura: 14/12/2021 as 15h 
(horário de Brasília).
abertura: https://licitanet.com.br/ Edital disponível: Site de Prefeitura 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,

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP 065/2021
a Prefeitura municipal de altamira, torna público a Homologação do proces-
so licitatório acima citado, objeto: registro de Preços da administração Pública 
Municipal para aquisição de extintores de incêndio, bem como serviço de recarga, 
visando atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 
Municipal de assistência e Promoção Social e Secretaria Municipal de adminis-
tração e finanças. Empresa: NaTiVU’S EirEli, cNPJ/Mf 17.327.127/0001-12; 
valor global de r$: 1.446.979,85.
cLaUdoMiro GoMes da siLVa, Prefeito Municipal de altamira

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP 051/2021
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de aLtaMira, torna público a Homo-
logação do processo licitatório acima citado, objeto: registro de Preços da ad-
ministração Pública Municipal para aquisição de ambulâncias tipo a, B, d e f 
(ambulancha), remoção simples, suporte básico e suporte avançado para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Empresa: P G aGUiar 
ViEira, cNPJ/Mf 27.967.465/0001-72; valor global de r$: 1.409.700,00; Em-
presa: cUSToMiZar coMErcio E locaÇÃo dE VEicUloS ESPEciaS lTda, 
cNPJ/Mf 07.975.278/0001-23; valor global de r$: 1.488.800,00; Empresa: frP 
MaQUiNaS E EMPrEENdiMENToS lTda, cNPJ/Mf 37.532.344/0001-51; valor 
global de r$: 449.000,00; Empresa: fErrari & coMPaNHia lTda, cNPJ/Mf 
04.542.330/0001-60 valor global de r$: 384.000,00.

altamira, 02 de dezembro de 2021.
tatiaNa de soUZa NasciMeNto GaLVÃo

Secretária Municipal de Saúde de altamira
Protocolo: 738188

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 47/2021/PMc 
objeto: futuro e eventual contratação de empresa especializada fornecimento 
de 01 (uma) ambulância simples remoção e 01 veículo leve, destinado a aten-
der a demanda da secretaria municipal saúde de aurora do Pará/Pa. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico por Sistema de registro de Preços terá início com 
a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 20/12/2021, às 

08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos 
sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e 
e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação.
 antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 48/2021/PMc. 
objeto: contratação de empresa, para fornecimento de link dedicado com manu-
tenção a rede mundial de computadores - internet banda larga ilimitada visando 
o atendimento das necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos 
municipais de aurora do Para/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico por Sis-
tema de registro de Preços terá início com a divulgação das propostas de preços 
e etapa de lances no dia 20/12/2021, às 11:30 horas. o edital estará disponível 
nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.br/li-
citacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, 
a partir da data da publicação. 
antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 738194

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de cHaMada PÚBLica Nº 001/2021 FMs
objeto: Prestação de Serviços na área da Saúde, sendo Plantões Médicos e de 
Enfermeiros, consultas Especializadas, realização de cirurgias, realização de Ul-
trassonografias e Outros Exames Clínicos para Atender a Demanda dos Pacientes 
do Sistema Único de Saúde no Hospital Municipal Maria José Biancardi, Em Brasil 
Novo. a Secretaria de Saúde comunica aos interessados que o recebimento dos 
envelopes do chamamento Público supracitado, dar-se-á do dia 07/12/2021 ao 
dia 23/12/2021, na Sala da comissão de licitação da Secretaria Municipal de 
Saúde. o edital do processo encontra-se a disposição dos interessados no site: 
www.brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.

JaiLsoN carVaLHo de soUsa JUNior
Presidente da cPl

Protocolo: 738203

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2021-srP 
tipo menor preço unitário. registro de Preços objetivando a contratação de 
Empresa Especializada Para fornecimento de cesta Básica e Brinquedos, Para 
atender as necessidades das ações natalinas desenvolvidas Pela Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho e assistência Social de Breves/Pa. abertura: 16/12/2021, às 
10:00hs. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licita-
ções/TcM/Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.
pa.gov.br). Gabriel Brito da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 738206

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ / Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 020/2021 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que às 09:00h do dia 17 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na modalidade pregão, 
na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto, 
que objetiva o registro de preços para eventual contratação de empresa para 
de aquisição de veículos 0 km, adaptada para ambulância de simples remoção, 
tipo pick - up, cabine simples, c/ tração 4x4, para atendimento as necessidades 
na locomoção de pacientes dentro e fora do município de cachoeira do Piriá/Pa. 
os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as informações 
sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/
Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 021/2021
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que fará realizar licitação Pública na modalidade Pregão Presencial por 
registro de preços para futura e eventual aquisição de urnas funerárias, com 
prestação de serviços funerários, traslados e cortejo fúnebre, destinados a aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social do Município 



diário oficial Nº 34.786  89Segunda-feira, 06 DE DEZEMBRO DE 2021

de cachoeira do Piriá-Pa. a abertura será realizada no dia 20/12/2021 às 14:00 
h, na sala de reuniões da cPl, sito à av. Getúlio Vargas, 534, centro, cachoeira 
do Piriá/Pa.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 022/2021 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal torna 
público que às 09:00h do dia 20 de dezembro de 2021, no endereço eletrônico 
www. bllcompras.com, realizará licitação na modalidade pregão, na forma eletrô-
nica, do tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto, que objetiva o re-
gistro de preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando atender as 
necessidades das secretarias integradas e fundos municipais da prefeitura muni-
cipal de cachoeira do Piriá-Pa. os interessados poderão obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do Tri-
bunal de contas do Município/Pa, www. bllcompras.com ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

Protocolo: 738208

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 006/2021 
o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, consideran-
do o julgamento da comissão Permanente de licitação na Tomada de Preço nº 
006/2021, cujo objeto é a reforma e modernização do Estádio Municipal leandro 
Pinheiro, no Município de capanema, HoMoloGo seu julgamento à empresa 
Maues Engenharia ltda, com cNPJ nº 36.521.965/0001-77com valor global 
r$r$ 221.297,69 (duzentos e vinte e um mil duzentos e novena e sete reais 
e sessenta e nove centavos) vencedora do certame, referente ao objeto da li-
citação; nos termos de sua proposta, e com base no art. 22, inciso ii da lei nº 
8.666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 044/2021- PMc - srP 

objeto: registro de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal capanema /Pa E Suas Secretarias. 
Sessão Pública: 16/12/2021 às 09H, horário de Brasília. Edital disponível em: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. inf. e-mail: cpl.capanema2017@gmail.
com/pregoeiracapanema@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira

Protocolo: 738212

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saÚde de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 116/2021/FMs.
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos 
controlados para atendimento a demanda da rede de saúde pública do município 
de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divul-
gação das propostas de preços e etapa de lances no dia 17/12/2021, às 09:00 
horas. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no 
e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. 
cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 113/2021/FMs 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de equipa-
mentos e materiais permanentes para atendimento da secretaria municipal de 
saúde deste município de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 
20/12/2021, às 09:00 horas. o edital estará disponível nos sites: www.casta-
nhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.
comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir 
da data da publicação. cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs

Protocolo: 738214

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato

FUNdo MUNiciPaL de saÚde. adesÃo a ata de reGistro de Pre-
Ços Nº 002/2021, Processo 056/2021. Órgão fundo Municipal de Saúde 
de Gameleira de Goiás, Edital de Pregão Presencial Nº: 022/2021 registro de 
Preço, Processo nos autos de n.º 2249/2021, coNTraTo Nº 225/2021- HoPE 
coMÉrcioS E SErViÇo EirEli, cNPJ 38.730.394/0001-06. objeto: aquisição 
de (2) veículo tipo ambulância. Valor total r$ 270.400,00. Vigência 30/11/2021 
a 31/12/2021.

Processo LicitatÓrio Nº 050/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021

coNtrato Nº 226/2021 - adserV artiGos e PaPeLaria Ltda Me, 
cNPJ nº. 40.543.408/0001-24. objeto: contratação de empresa para aqui-
sição de materiais e equipamentos de tecnologia da informática (ti), incluindo 
equipamentos necessários como: data centers compactos e ativos de rede para 
atender as demandas do fundo municipal de saúde de cumaru do Norte - Pa. 
Valor total r$ 169.999,25. Vigência 02/12/2021 a 31/12/2021.  cumaru do Nor-
te - Pa, 01 de novembro de 2021.  José ribamar silva de sousa.  secretário 
Municipal.

eXtrato de reGistro de PreÇos
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde. PreGÃo eLetrÔNico n°. 039/2021, Pro-
cesso n°. 050/2021; ata de registro de Preços n°. 072/2021.  adserV 
artiGos e PaPeLaria Ltda Me, cNPJ n°. 40.543.408/0001-24. oBJETo: 
contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de tecno-
logia da informática (ti), incluindo equipamentos necessários como: data centers 
compactos e ativos de rede para atender as demandas do fundo Municipal de 
Saúde de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 01/12/2021 a 01/12/2022. assi-
natura: 02/12/2021. Valor: r$ 169.999,25. assinam: JoSÉ riBaMar SilVa dE 
SoUSa, secretário municipal e o representante legal pela empresa participante.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de cumaru do Norte, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que realizara licitação, dia 14/12/2021 às 08:30, Processo nº 
055/2021, carta convite nº 001/2021 Tipo Menor Preço global. objeto: coN-
TraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica coM HaBilidadE EM ENGENHaria ciVil E 
oU arQUiTETUra, coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica coM HaBilidadE EM 
ENGENHaria ciVil E oU arQUiTETUra, Para coNSTrUÇÃo dE TrÊS SalaS 
dE aUlaS Na EScola ErMÍNio BriTo, Na localidadE Vila SErra aZUl - 
cUMarU do NorTE/Pa. o edital completo estará à disposição no site: www.
pmcn.pa.gov.br. informações no e-mail licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do 
Norte - Pa, 02 de dezembro de 2021. augusta elias P. de s. Martins. secre-
tária Municipal de educação e cultura.

Protocolo: 738217

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de licitação, 
avisa que o ToMada dE PrEÇoS Nº 057/2021-cEl/SEVoP/PMM, ProcESSo 
N° 23.095/2021-PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE coNSTrUÇÃo da EScola do aUTiSTa, No 
Bairro NoVo HoriZoNTE, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, que estava com 
sessão agendada para o dia 06/12/2021 - 09h00, fica SUSPENSA por tempo in-
determinado em virtude da necessidade de retificação do Edital. ass.: Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 738218

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

EXTraTo dE TErMo adiTiVo - 3º TErMo adiTiVo dE PraZo dE 02 (doiS) 
MESES, ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 347/2020/SEVoP/PMM, ProcES-
So liciTaTÓrio Nº 11.840/2020/PMM, Na ModalidadE ToMada dE PrEÇoS 
Nº 038/2020/cEl/SEVoP/PMM, QUE TEM Por oBJETo:  coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEcaPEaMENTo 
dE PaViMENTaÇÃo EM coNcrETo BETUMiNoSo USiNado a QUaNTE - cBUQ 
Na VP-08, localiZada No NÚclEo UrBaNo da NoVa MaraBá, MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa. Empresa: dfraNco coNSTrUÇoES E SErViÇoS lTda, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob Nº 07.506.424/0001-71. assinatura: 01/12/2021. Vigência: 
10/12/2021 à 10/02/2022. Marabá/Pa.

Secretaria de Viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira-Secretário

Protocolo: 738220

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 65/2021-srP 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para locação/dia de 
caminhões caçambas Basculante, para atender as Necessidades da Secretaria 
de obras do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 17/12/2021 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 
eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico Nº 66/2021-srP. 
objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Para Prestação de Ser-
viços de Horas Máquinas para atender as necessidades da Secretaria de obras 
da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data 
da abertura: 17/12/2021 ás 11h00min. 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 
eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 738222
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Óbidos, torna público a licitação na Modalidade 
rdc - regime diferenciado de contratações Públicas Nº 001/2021. Tipo Menor 
de Preço, Modo de disputa: fechado. objeto: contratação de empresa especiali-
zada para à Execução de serviços de engenharia para a construção de Escola de 
um pavimento com 16 salas de aula, Espaço Educativo Urbano de 16 Salas de 
aula, a ser implantada no município de Óbidos - Pará - Brasil, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Educação. conforme Termo de referência em cd anexo 
neste Edital. requisitado pela Secretaria Municipal de Educação. Sessão de aber-
tura: 22/12/2021 às 09:00 horas. local: comissão Permanente de licitação (sito 
à rua deputado raimundo chaves, nº 338 - centro, Óbidos/Pa - cEP: 68.250-
000). Edital disponível no endereço eletrônico: http://geoobras.tcm.pa.gov.br/
cidadao; https://www.obidos.pa.gov.br ;licitaobidos@gmail.com, solicitação 
feita por e-mail. Em obediência às recomendações emanadas do Ministério da 
Saúde, será permitida a entrada de apenas um representante de cada empresa 
licitante, sendo estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene, etiqueta 
de segurança respiratória e distanciamento mínimo recomendado.

Protocolo: 738224

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtratos de coNtratos

coNtrato: 2021-1210-001-cPL/PMo vinculado ao Processo licitatório na 
modalidade de iNEXiGiBilidadE Nº 014/2021-cPl/PMo, contratado: ramon 
Martins Sociedade individual de advocacia, cNPJ 41.759.601/0001-60, obje-
to: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços advocatícios (ju-
dicial/administrativo) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Trabalho e assistência Social do Município de ourém. Valor global do contrato: 
r$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), Prazo de Vigência: 12/10/2021 à 
12/10/2022. data de assinatura: 12/10/2021.
coNtrato: 2021-1510-001-cPL/PMo vinculado ao Processo licitatório na 
modalidade de iNEXiGiBilidadE Nº 015/2021-cPl/PMo, contratado: Elielton 
coradassi Sociedade individual de advocacia, cNPJ nº 35.145.506/0001-73. 
Objeto: Serviços profissionais técnicos e especializados, como advogado, objeti-
vando o assessoramento jurídico, de natureza administrativa e Judicial, relativas 
ao Município de ourém/Prefeitura Municipal, junto aos Tribunais de contas. Valor 
global do contrato: r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), Prazo de Vigência: 
15/10/2021 à 15/10/2022. data de assinatura: 15/10/2021. Francisco rober-
to Uchoa cruz - Prefeito Municipal

Protocolo: 738226

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/ FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de coNtrato Nº 20210402
oriGeM:  ata 030/2021 e Pe srP 054/2021.

coNTraTaNTE.....: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
coNTraTada(o).....:  cENTro ElETrico lTda
cNPJ: 30.590.099/0001-90
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMEN-
To dE MaTErial dE PiNTUra Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
Valor ToTal....: r$ 15.293,00 (QUiNZE Mil, dUZENToS E NoVENTa E TrÊS rE-
aiS).
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.057, 2.059, 2.058 
claSSificaÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo.
ViGÊNcia: 01 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021.

Marta reseNde soares
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social

Protocolo: 738230

estado do ParÁ
MUNicÍPio de PacaJÁ/ FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL

eXtrato de coNtrato Nº 20210403
oriGeM:  ata 030/2021 e Pe srP 054/2021.

coNTraTaNTE.....: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
coNTraTada(o).....:  d E MacEdo PoNTES EirEli
cNPJ: 40.284.701/0001-14
oBJETo....: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMEN-

To dE MaTErial dE PiNTUra Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETa-
ria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
Valor ToTal....: r$ 10.945,00 (dEZ Mil, NoVEcENToS E QUarENTa E ciNco rEaiS).
ProGraMa dE TraBalHo…: EXErcÍcio 2021 aTiVidadE, 2.057, 2.059, 2.058 
claSSificaÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.30.00 MaTErial dE coNSUMo.
ViGÊNcia: 01 dE dEZEMBro dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021.

Marta reseNde soares
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social

Protocolo: 738231

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de LicitaÇÃo 

o Município de Prainha/Pá/ secretaria de administração, torna público 
que se fará realizar o Pregão Presencial - SrP n° 9/2021- 031101, tipo menor 
preço por item, abertura dia 17/12/2021, às 9:00h min horário local. objeto: 
registro de Preço Para Eventual contratação de Serviços de Borracharia Para 
atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Prainha/Pá. E 
o Pregão Presencial SrP n° 9/2021-271003, tipo menor preço por item, abertura 
dia 17/12/2021, às 14:00h min horário local. objeto: registro de Preço Para 
Eventual contratação de Empresa Especializada Em Serviços de reconstituição 
de Mangueiras Hidráulicas, atendendo as Necessidades da Secretaria Munici-
pal de administração E Planejamento/Sec. Mun. de obras, Viação, Urbanismo E 
Saneamento. retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de 
Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - 
Prainha-Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e https://
www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. davi Xavier de Moraes 
- Prefeito Municipal.

Protocolo: 738234

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
eXtrato de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP N°9/2021-009
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a fUTUra oU EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, 
EM aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE 
do MUNicÍPio dE SaNTa crUZ do arari, Por UM PErÍodo dE 12 MESES, 
coNforME ESPEcificaÇÕES E QUaNTidadES diScriMiNadaS NESTE TErMo 
dE rEfErÊNcia; EMPrESaS VENcEdoraS: o c da SilVa coMErcio aliMEN-
Ticio EirEli, cNPJ: 35.205.370/0001-40 - itens 1-35 valor: r$ 659.815,70 
data da adjudicação: 16/11/2021. data da Homologação: 16/11/2021.

Santa cruz do arari (Pa), 19 de novembro de 2021.
NicoLaU eUrÍPedes BeLtrÃo PaMPLoNa

Prefeito Municipal

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210073

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 9/2021-008
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE - SaNTa crUZ do arari
coNTraTado: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS - cNPJ: 
21.581.445/0001-82
oBJETo: contratação de Empresa Especializada no forNEciMENTo dE iNSU-
MoS odoNTolÓGicoS (iTENS fracaSSadoS), em atendimento das necessi-
dades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa cruz do arari, por 
um período de 12 meses.
Valor ToTal: r$ 23.964,85 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Sessenta e Quatro 
reais e oitenta e cinco centavos). ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 
atividade: 2141 - Manutenção do Hospital de Pequeno Porte - HPP categoria 
Econômica: 3.3.90.30.00 Material de consumo. ViGÊNcia: 19 de novembro de 
2021 a 31 de dezembro de 2021

Protocolo: 738235

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de ProrroGaÇÃo 

o Município de santa Maria do Pará, torna público a prorrogação de abertura 
da licitação, do Pregão Eletrônico038/2021, da Prefeitura Municipal. objeto aqui-
sição de Tubos de concreto armado e Blocos Vazados de Tamanhos diversos ob-
jetivando atender as necessidades da secretaria Municipal de obras, Urbanismo 
e saneamento de Santa Maria do Pará. fica prorrogada a abertura das Propostas 
para o dia 08/12/2021 às 11:00 h (Horário de Brasília),com base nos termos do 
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princípio da conveniência e da oportunidade da administração pública. Por meio 
do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, às 
09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, 
Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações, horário 
08:00hs às12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson Ferreira da silva 
- Pregoeiro.

Protocolo: 738237
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°127/2021

PreGÃo eLetrÔNico Nº 086/2021/srP/PMsa
www.portaldecompraspublicas.com.br

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa na pres-
tação de serviços de Hospedagem, para atender as demandas da Prefeitura Munici-
pal (Secretarias e seus departamentos) e para o fundo Municipal de Meio ambiente.
abertura no dia 17/12/2021 ás 08:00hs.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.
gov.br/transparência,  www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e na 
sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

edUardo aLVes coNti-PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 738247

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 204/2021-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 - SEM-
Gof, de 1º de Junho de 2018  e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores dos 
contratos referentes à aquisição de Equipamentos e Móveis odontológicos Para re-
estruturação e adequação dos centros odontológicos,todos pertencentes à Secre-
taria Municipal de Saúde de Santarém/Pa. Titular - Jeymenson costa coelho - Ma-
trícula 88601, cPf sob o n° 927.718.902-91e rG n° 5744351- SSP/Pa, Servidor da 
SEMSa. Suplente: adalve conceição Vaz leão dias - Matrícula 61778, cPf sob o n° 
388.216.212.00 e rG n° 2993948 - SSP/Pa, Servidor Temporário da SEMSa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até quan-
do for revogada está função.
art. 3ºEsta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revogadas 
todas as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e cum-
pra-se. Santarém/Pa, de 03 de dezembro de 2021. Vânia Maria azevedo Por-
tela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 033/2021 - seMsa. 
objeto: registro de Preço Para Eventual e futura aquisição de computadores, No-
break, impressoras e Scanner Para Setores da Secretaria Municipal de Saúde de 
Santarém, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especifica-
ções constantes no Edital, dia 06/12/2021 a partir das 09h no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br, início de entre-
ga das propostas: 06/12/2021 a partir das 9h no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. abertura das propostas: 20/12/2021 às 9h no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 738240

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210419 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº PE073/2021-SrP - contratan-
te: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: NErY locaÇao dE 
MaQUiNaS E EQUiPaMENToS lTda objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada Na locaÇÃo dE BarcoS (MadEira E alUMiNio) coM PiloTo 
E aJUdaNTES, Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria EXEcUTiVa dE 
MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 26/11/2021 a 31/12/2021 
- Valor Global: r$ 73.172,00 (setenta e três mil, cento e setenta e dois reais) - 
data da assinatura: 16/11/2021.

serGio ricardo BeNedetti
Secretário Executivo Municipal de Meio ambiente

Protocolo: 738249

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL Nº. 9/2021-032.
ÓrGÃo: FUNdo MUNiciPaL de saÚde.

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ultras-
sonografia. Data, Hora, Local: 17/12/2021 às 09h00min na sala da CPL da Prefeitura 
Mul de São Geraldo do araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e infor-
mações: das 08:00h as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interessa-
do que se identificar. Edital disponível ainda para download no portal da transparên-
cia PMSaGa, site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, 
site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 
03 de dezembro de 2021. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-033

Órgão: PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição mobiliário, uten-
sílios domésticos, sonorização e outros materiais permanentes. data, Hora, lo-
cal: 17/12/2021 às 14h00min na sala da cPl da Prefeitura Mul de São Geraldo do 
araguaia/Pa. contato fone (94) 99231 2699. Edital e informações: das 08:00h 
as 14:00h, no mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identifi-
car. Edital disponível ainda para download no portal da transparência PMSaGa, 
site: http://www.saogeraldodoaraguaia.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, site: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. São Geraldo do araguaia - Pa, 03 
de dezembro de 2021. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 738254

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
ModaLidade: toMada de PreÇos Nº 002/2021-tP

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo 
EM alVENaria, dE UM aUdiTÓrio coM caPacidadE Para rEcEBEr 250 
PESSoaS - ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE SoUrE, coNforME ProJETo BáSico, 
PlaNilHa orÇaMENTaria, croNoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial 
dEScriTiVo. Vencedor(es): aNTocar ENGENHaria EirEli, inscrita no cNPJ: 
04.074.289/0001-44, com o valor total de r$ 2.913.445,73(dois Milhões, Nove-
centos e Treze Mil, Quatrocentos e Quarenta e cinco reais e Setenta e Três cen-
tavos). conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a licitação 
na forma da lei nº 8.666/93.

SoUrE - Pa, 01 de dezembro de 2021
carLos aUGUsto de LiMa GoUVÊa-Prefeito Municipal

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 

ModaLidade: toMada de PreÇos Nº 003/2021-tP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE QUadra dE arEia (17.00 
X 40.00) No MUNiciPio dE SoUrE, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, coNforME ProJETo BáSico, PlaNi-
lHa orÇaMENTaria, croNoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScri-
TiVo. Vencedor(es): Mc2 SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli, inscrita no cNPJ: 
36.858.161/0001-68, com o valor total de r$ 185.216,34(cento e oitenta e cinco 
Mil, duzentos e dezesseis reais e Trinta e Quatro centavos). conforme mapa com-
parativo anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

SoUrE - Pa, 01 de dezembro de 2021
carLos aUGUsto de LiMa GoUVÊa

Prefeito Municipal
Protocolo: 738256

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
retiFicaÇÃo

Retificação de Extrato de Apostilamento, referente ao Contrato n° 186/2020/
cPl do Pregão Eletrônico n° 026/2020, publicado no d.o.U seção 3 pág. 277, 
ioEPa Nº 34.784 no dia 03/12/2021 e diário dos municípios, pág. 79 no dia 
30/11/2021. contrato n° 186/2020: oNde se LÊ: data de sua assinatura 
08/11/2021. Leia-se: data de sua assinatura 13/09/2021.
Ângela lima da Silva
fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação de Viseu
cNPJ 30.879.826/0001-33

Protocolo: 738259
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇos nº 2/2021-001cMVX

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rE-
forMa E rEViTaliZaÇÃo  do PrÉdio E PlENária da cÂMara MUNiciPal 
dE ViTÓria do XiNGU. Vencedor: ProJETTa ENGENHaria & coNSTrUcoES 
EirEli, com o valor total de r$ 1.590.701,81(Um Milhão, Quinhentos e Noventa 
Mil, Setecentos e Um reais e oitenta e Um centavos). Homologo a licitação na 
forma da lei nº 8.666/93. ViTÓria do XiNGU - Pa, 03 de dezembro de 2021. 
HiraM Paes do NasciMeNto JUNior - Presidente da câmara Municipal.

Protocolo: 738262

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNciaada de PreÇos Nº. 3/2021-003-PMVX

oBJETo: contratação de empresa para a execução de serviços de implantação 
de rede de drenagem de água pluviais nos Bairros: Bela Vista e laticínio, no 
município de Vitória do Xingu/Pa. aBErTUra: 06/01/2022, às 09:00 horas. lo-
cal P/ rETirada E iNforMaÇÕES: Todos os Editais estarão disponibilizados, na 
íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br, e poderá ser lido 
ou obtido cópias no departamento de Suprimentos e Serviço (Setor de licitações 
e contratos), situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro centro, Vitória 
do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/Pa, 03/12/2021. 
Marcelo andoke - Presidente da cPL.

Protocolo: 738264
.

.

ParticULares
.

d. J. iNd e coM de Mad Ltda 
cNPJ nº 35.487.147/0001-32 

Torna público que recebeu da SEMMa/Goianésia/Pa lo nº 027/2020 para desdo-
bro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 738270

d. J. iNd e coM de Mad Ltda
cNPJ nº 35.487.147/0001-32 

Torna público que requereu da SEMMa/Goianésia/Pa lo Proc. nº 212/2021 para 
desdobro de madeira em tora para serrada em Goianésia/Pa.

Protocolo: 738272

.

.

eMPresariaL
.

PUBLica-se reQUeriMeNto de Pedido de Las 
(LiceNÇa aMBieNtaL siMPLiFicado) 

Junto a SEMMa/NP (Secretária Municipal de Meio ambiente) de Novo Progresso 
- Pa, com o número de protocolo 1177/2021 da propriedade faZENda dEUS 
aMiGo -  JoÃo aPoloNo MENdES - cPf: 106.486.153-91, situada: na rodovia 
Br 163, Km 1130 Me, município de Novo Progresso/Pará, cEP 68.193-000.

Protocolo: 738273

ViLMar raMos de PaULo 
cPF: 426.269.272-87

Torna Público que firmou TAC(Termo de Compromisso) Nº 1040/2021 com o 
Governo do Estado do Pará, através da SEMaS (Sec de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade) tendo como objeto a regularização ambiental ref. ao fogo que 
invadiu o imóvel faz. ouro Branco, rod. Pa 150 - KM 130, Vicinal Badarote - Km 
30 Moju-Pa.

Protocolo: 738316

FroNteira iNdUstria e coMercio 
de Madeiras eireLLi 

cNPJ: 41.511.261/0001-53
Com sede na Rod. Gerson Serafin, Km 14,3 - Zona Rural do Municipio de Jacare-
acanga - Pr, torna publico que retirou junto a Secretaria Municipal de Meio am-
biente e Turismo - SEMaT, a l.o - licença operacional nº 034/2021, do processo 
nº 103/2021, para suas atividades.

Protocolo: 738317

a BrK aMBieNtaL - 
araGUaia saNeaMeNto s.a.

inscrita no cNPJ n° 16.876.276/0001-78 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e desenvol-
vimento Sustentável (SEMMa) de redenção/Pa, em 18/06/2020, a autorização 
ambiental n° 083/2020 válida até 17/06/2022 para Perfuração de Poço Tubular 
Profundo, na área do Parque Natural Municipal de redenção/Pa.

Protocolo: 738318

traBaLHadores doMÉsticos, arrUMadores e 
caMareiros do estado do ParÁ - siNtdac/Pa

editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLÉia 
GeraL eXtraordiNÁria

a diretoria Executivado Sindicato dos Trabalhadores domésticos, arrumadores 
e camareiros do Estado do Pará - SiNTdac/Pa, no uso das suas atribuições 
estatutárias, CONVOCA todos os (as) filiados (as), da categoria das/dos traba-
lhadores domésticos, para participarem da assembléia Geral Extraordinária de 
prorrogação do mandato da atual diretoria e conselho fiscal do Sindicato, Para 
um período de 3 anos a contar da data de aprovação destáa.G.E; a realizar-se à 
em razão do cenário de pandemia do novo corona vírus (coVid-19), e norma-
tivas relativas a este período, no dia 15 de dezembro de 2021 com início às 8hs 
em primeira chamada, e às 8:30hm, e termino as 17.30hm,  onde será permitido 
apenas até 20 pessoas por vez para assinatura da lista de presença  dos filiados/
das cujas instruções de acesso serão disponibilizadas também na sede do sindi-
cato e, também, por meio dos telefones deste sindicato, com a seguinte pauta da 
ordem do dia:1.informes; 2. Prorrogação do mandato da diretoria e do conselho 
fiscal:Para um período de 3 anos, a contar da data de aprovação desta a.G.E;
Belém-Pa, 03 de dezembro de 2021.

diretoria Executiva do SiNTdac/Pa.
rozeleide Mafra reis, cPF. 35652420278

diretora - Presidente

FederaÇÃo das/dos traBaLHadoras/es
doMÉsticas/os, da reGiÃo aMaZÔNica-FeetradoraM,  

editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLÉia
 GeraL eXtraordiNÁria

a presidente da federação das/dos Trabalhadoras/es domésticas/os, da região 
amazônica-fEETradoraM, no uso das suas atribuições estatutárias, coNVoca 
todos os sindicatos filiados da categoria das/dos trabalhadores domésticos, para 
participarem da assembléia Geral Extraordinária de prorrogação do mandato da 
atual diretoria do Sindicato, a realizar-se à no dia 18 de dezembro de 2021 com 
início às 8hs em primeira chamada, e às 8:30hm, e termino as 18hs,  onde será 
permitido apenas até 10 pessoas por vez para assinatura da lista de presen-
ça  dos sindicatos filiados/as cujas instruções de acesso serão disponibilizadas 
também na sede do sindicato e, também, por meio dos telefones desta federão 
Pagina no facebook, com a seguinte pauta da ordem do dia:
1.informes; 2. Prorrogação do mandato da diretoria e do conselho fiscal. Para 
um período de 3 anos a contar da data de aprovação dessa a.G.E;

Belém-Pa, 03 de dezembrode 2021.
diretoria Executiva do SiNTdac/Pa.

Lucileide Mafra reis, cPF. 20597819220
diretora - Presidente

Protocolo: 738319

caMara MUNiciPaL de BUJarU
eXtrato do 1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 07/2021-cMB

o presente Termo aditivo tem por objeto o reajuste de valor para manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Fornecimento de Combustí-
veis, celebrado entre a câmara Municipal de Bujaru/Pa, e a Empresa Posto Ygor 
comercio e Serviços lTda, em 19 de novembro de 2021, em decorrência dos 
recentes aumentos dos preços dos combustíveis autorizado pelo Governo fede-
ral que vem ocorrendo nos últimos meses quase diariamente, passando o valor 
atual da Gasolina comum de r$ 6,10/l para r$ 6,80/l (11,5%) e do Óleo diesel 
S10 de r$ 5,05/l, para r$ 5,65/l (12%), tudo em obediência ao disposto no art. 
65, ii, alínea d, da lei 8.666/93. Bujaru/Pa, 01 de dezembro 2021.

Maria Nilza Bitencourt da silva
Presidente

Protocolo: 738300

MiMo aGroPecUÁria Ltda 
Torna público que requereu da SEMMa a licença de atividade rural, sob pro-
tocolo nº 601/2021 e processo 194/2021, p/pecuária da fazenda Santa rosa, 
mun. Vigia/Pa.

Protocolo: 738301

MiMo aGroPecUÁria Ltda 
Torna público que requereu da SEMMa a licença de atividade rural, sob pro-
tocolo nº 602/2021 e processo 195/2021, p/pecuária da fazenda São José de 
ribamar, mun. Vigia/Pa.

Protocolo: 738302

iGor YUdi oUta de LiMa 
cPF: 070.659.209-33

Proprietário da faZENda SÃo lUcaS localizada no município de Ulianópolis no 
Estado do Pará, torna público que requereu a SEMMa-Ulianópolis lar para a 
atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos.

Protocolo: 738296

a Pessoa FÍsica Marcos aNtoNio FacHetti
cPF nº 177.063.867-91 

Torna público que obteve da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade - SEMaS, a licenças ambiental rural nº 13.773/2021, com validade até 
25/11/2026, solicitada através do protocolo de Processo nº 21.110/2018 para 
a atividade de Bovinocultura na fazenda capixaba, localizada na Zona rural do 
município de São domingos do araguaia-Pa.

Protocolo: 738297

ediVaN FraNcisco de LiMa 
cPF: 554.838.109-10 

Proprietário da faZENda SÃo fraNciSco localizada no município de Ulianópolis 
no Estado do Pará, torna público que requereu a SEMMa-Ulianópolis lar para a 
atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos.

Protocolo: 738293
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sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso reLeVaNte de reVoGaÇÃo/caNceLaMeNto

coNcorrÊNcia Nº 073/2021 coM reGistro de PreÇos
o SESi - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão central de 
licitação, através da comissão central de licitação, torna público para conheci-
mento dos interessados, nos termos do subitem 10.6 do instrumento convo-
catório, que decidiu revogar/cancelar sine die o procedimento licitatório abaixo 
caracterizado:
oBJeto: aquisição de suprimento de informática, em atendimento as necessi-
dades do SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i.

Belém (Pa), 06 de dezembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 738307

edVaLdo V. LiMa coMerciaL eireLi / coMerciaL PLaNtÃo
cNPJ: 30.157.412/0001-09 

localizado na avenida Sebastião camargo, 280, Bairro continental, torna público 
que recebeu junto a SEMaSa / Breu Branco - Pa, a lo - licença de operação para 
a atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 
de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Protocolo: 738304

resideNciaL cidade JardiM MaraBa Ltda - sPe
cNPJ n° 11.446.113/0001-31

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa 
de Marabá, a renovação da licença de instalação n° 077/2021, para atividade 
de loteamento urbano Residencial Cidade Jardim - 6ª Etapa, em Marabá - PA.

Protocolo: 738305

MULt ProdUtos aUtoMotiVos eireLi 
inscrita sob o cNPJ nº 42.255.429/0001-32 

Torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ananindeua -SEMa a licença ambiental, para à atividade de coMÉrcio aTaca-
diSTa dE lUBrificaNTES, com o endereço PSG oliNTo MEira, 60 - GalPÃo, 
cEP: 67010-210, através do requerimento código: r115721

Protocolo: 738309

cÃMara MUNiciPaL de aUrora do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo deserta

a cÂMara MUNiciPaL de aUrora do ParÁ/Pa, TorNa PÚBlico Para 
coNHEciMENTo dE TodoS QUE a liciTaÇÃo Na ModalidadE PrEGÃo ElE-
TrÔNica 02/2021. oBJETo: aQUiSiÇÃo dE UM VEÍcUlo TiPo dE PaSSEio 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE aUrora do 
Pará/Pa, a daTa do rEcEBiMENTo E aBErTUra daS ProPoSTaS E docU-
MENToS dE HaBiliTaÇÃo No dia 02/12/2021 ÀS 10:00  foi dEclarada dE-
SErTa, Por aUSÊNcia dE ParTiciPaNTES/iNTErESSadoS.

aViso de LicitaÇÃo 2ª cHaMada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 02/2021

Pregão eletrônico do tipo menor preço por item que versa sobre a aquisi-
ção de um veículo tipo de passeio para atender as necessidades da câmara 
Municipal de aurora do Pará/Pa, conforme. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 16/12/2021 às 10:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: sites: https://
camaraauroradopara.pa.gov.br  e www.comprasnet.gov.br e e-mail: camaraau-
rora2017@gmail.com também poderá ser na Sede da câmara Municipal de au-
rora do Pará/Pa, rua São francisco, s/n-Bairro Novo-cNPJ: 34.689.489/0001-7 
-cEP: 68.658-000-aurora do Pará- Pa, nos horários de 08h00min às 13h00min 
de segunda - feira a sexta - feira

VaLdiNeY MarceLo aLVes GadeLHa
PrEGoEiro

Protocolo: 738310

adaUto ciPriaNo da siLVa 
cPF. 297.459.429-87

Torna publico que recebeu da Secretaria de Estado e Meio ambiente - SEMaS a 
aUTEf Nº 273880/2021, do processo nº 2021/0000021750, para suas ativida-
des.

Protocolo: 738311

adaUto ciPriaNo da siLVa  
cPF. 297.459.429-87

Torna publico que recebeu da Secretaria de Estado e Meio ambiente - SE-
MaS, a lar - licença de atividade rural nº 13744/2021, do processo nº 
2021/0000021750, para suas atividades.

Protocolo: 738313

a eMPresa L. MacieL dos saNtos coMercio eireLLi
cNPJ n° 16.851.522/0001-37

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente de Porto de Moz-SE-
Ma, licença de instalação (li) n° 008/2021, para a atividade de fabricação de 
artefatos de cerâmica na rua Barão do rio Branco s/n, Praião, Quadra “c” cEP: 
68.400-000, Porto de Moz laercio Maciel dos Santos - representante legal

Protocolo: 738289

LUcas KeNdY oUta de LiMa
cPF: 070.659.199-27 

Proprietário da faZENda PaiZiNHo localizada no município de Ulianópolis no 
Estado do Pará, torna público que requereu a SEMMa-Ulianópolis lar para a 
atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos.

Protocolo: 738291

HeLio KiosHi oUta 
cPF: 599.578.409-91

Proprietário da faZENda SaNTa aNToNia localizada no município de Ulianópolis 
no Estado do Pará, torna público que requereu a SEMMa-Ulianópolis lar para a 
atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos.

Protocolo: 738292

Posto FaZeNdÃo Ltda 
cNPJ nº 01.073.551/0001-48 

Torna público o pedido da licença de operação na Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, para atividade de Transporte de Substân-
cias e Produtos Perigosos, localizada no Município de Marabá, estado do Pará.

Protocolo: 738287

carLos HeNriQUe GoMes da siLVa 
Torna público que recebeu da SEMMa a renovação da licença de atividade rural 
sob Nº 009/2021, p/pecuária da fazenda Malhada do alto ii, mun. Maracanã/Pa.

Protocolo: 738288

JiQUiri eLetricidade e serViÇos eireLi
cNPJ 43.310.037/0001-29

Torna público que recebeu da SEMMa de Bragança/Pa, a licENÇa dE oPEra-
ÇÃo - lo nº 088/2021, para atividade de Montagem e instalação de Sistemas 
e Equipamentos de instalação e Sinalização em locais Públicos Municiais, com 
validade até 24/11/2023.

Protocolo: 738277

a empresa ÁGUas de sÃo FraNcisco 
coNcessioNÁria de saNeaMeNto s.a.

com cNPJ 19.161.754/0001-51
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de MEio aMBiENTE E dESEN-
VolViMENTo EcoNÔMico dE BarcarENa - Pa, a licença de operação lo nº 
286/2021, com validade 10/11/2022, para atividade coleta, Transporte, Eleva-
tória, Tratamento e destinação final de Esgoto Sanitário, localizado na Travessa 
João Nepomuceno, S/Nº, Vila dos cabanos, município de Barcarena - Pa.

Protocolo: 738280

coLiNa s/a aGroPecUÁria
cNPJ/MF 04.987.327/0001-50 - Nire 15300005272  

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30.04.2021 
- aos 30.04.2021, às 08h, sede social, av. Gov. José Malcher nº 168 - conj. 
110, Bairro Nazaré, Belém/Pa, reuniram-se em aGo os acionistas de colina S/a 
agropecuária, representando a totalidade do capital Social com direito a voto. Sr. 
roberto dedini, Presidente do conselho de administração: Presidente da mesa, 
Moisés Etchebehere Junior: Secretário. a convocação se deu por edital publicado 
no Diário Oficial do Estado do Pará, páginas 179, 93 e 72, nos dias 31/03/2021, 
05/04/2021 e 06/04/2021, respectivamente e no Jornal amazônia, caderno Ge-
rais, página 04, nos dias 31/03/2021, 01/04/2021 e 02/04/2021, respectiva-
mente. ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do relatório da diretoria 
e das demonstrações financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 
31.12.2020; b) deliberação sobre o destino do lucro líquido e a distribuição de 
dividendos. o Presidente determinou que procedesse a leitura do relatório da 
diretoria, do Balanço Patrimonial, das contas de resultado e demais demonstra-
ções financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2020, publicadas no 
Diário Oficial do Pará, página 197 em 31/03/2021 e no Jornal Amazônia, Caderno 
Gerais, página 04, em 31/03/2021. aprovado o relatório da diretoria, o Balan-
ço Patrimonial, as contas de resultado e as demais demonstrações financeiras 
relativos ao exercício encerrado em 31.12.2020. Quanto ao item “b” da ordem 
do dia, foi aprovado por unanimidade o destino do lucro líquido apurado no 
exercício, que foi de r$ 22.655,19, a saber: r$ 20.324,50 distribuídos a título de 
dividendos, sendo r$ 7.384,46 para os acionistas titulares de ações Preferenciais 
classe “a”, à razão de r$ 0,0030 por ação e r$ 12.940,04 para os acionistas 
titulares de ações Preferenciais classe “B”, à razão de r$ 0,0030 por ação, sem 
retenção do imposto de renda na fonte em virtude da não incidência, cujo pa-
gamento desde já fica liberado e à disposição dos Senhores Acionistas, e o saldo 
de r$ 2.330,69 a serem mantidos em reserva de lucros, a exemplo de anos 
anteriores. continuando, o Presidente informou aos Senhores acionistas que ob-
jetivando a liquidação integral dos valores liberados na fase de implantação do 
projeto agropecuário com os benefícios do rEfiS, cuja restituição é objeto do 
processo administrativo instaurado pela Superintendência de desenvolvimento 
da amazônia - SUdaM, a companhia impetrou Mandado de Segurança (Processo 
nº 1000008-86.2014.4.01.3400) junto à Justiça federal do distrito federal, ten-
do sido deferido em caráter liminar o depósito judicial do valor integral do mon-
tante discutido, depósito esse efetivado a tempo e modo pela companhia, o qual 
aguarda julgamento. continuando, sugere que os valores constantes nas contas 
de reservas de capital e de lucros, bem como na conta dividendos acumula-
dos, continuem sendo mantidos aplicados em instituição financeira de primeira 
linha pela companhia, o que foi aprovado por unanimidade. Todas as delibera-
ções foram tomadas por unanimidade de votos. Nada mais, foi lida, confirmada, 
aprovada e por todos assinada. Belém/Pa, 30.04.2021. a.a.: roberto dedini: 
Presidente. Moisés Etchebehere Junior: Secretário. acionistas: roberto dedini, 
Elizabeth dedini Nardin, renata dedini, amália dedini cardia, roberto dedini 
por Mausa S/A Equipamentos Industriais. Cópia fiel da lavrada no livro próprio.

Protocolo: 738282

JosÉ edeLMar oLiNda 
Torna público que recebeu da SEMMa a renovação da licença de atividade rural 
sob Nº 008/2021, p/pecuária da fazenda Malhada do alto, mun. Maracanã/Pa.

Protocolo: 738283

trr BrasiL Ltda. 
cNPJ nº 26.013.645/0001-80 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação nº 12038/2020, Processo 
2018/47532 para atividade de Transporte de Substância e Produtos Perigosos, 
válida até 23/03/2023, localizada no Município de Marabá/Pa.

Protocolo: 738284
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