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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

L e i   Nº 9.334, de 25 de oUtUBro de 2021

institui o dia do Garimpeiro no Estado do Pará.

a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 

a seguinte lei:

art. 1º fica instituido o dia do Garimpeiro no Estado do Pará, a ser 

comemorado, anualmente,  no dia 11 de dezembro.

art. 2º  Esta lei entra  em vigor na data de sua publicação.

Palácio do GoVErNo, 25 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo

Governador do Estado

L e i   Nº 9.335, de 25 de oUtUBro de 2021

declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 

associação fome de amor.

a assEMBlEia lEGislatiVa do Estado do Pará, estatui e eu sanciono 

a seguinte lei:

art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o 

Estado do Pará, a associação fome de amor.

art.  2º  Esta lei entra  em  vigor na data de sua publicação.

Palácio do GoVErNo, 25 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo

Governador do Estado

Protocolo: 721513

decreto de 26 de oUtUBro de 2021

o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 135, inciso ii e V, da constituição do Estado do Pará,

considerando o disposto na lei n° 6.182, de 30 de dezembro de 1998, e 

no decreto n° 3.578, de 26 de julho de 1999;

considerando as informações e os documentos constantes do Processo n° 

2021/924986.

r E s o l V E:

art. 1° Exonerar do tribunal administrativo de recursos fazendários tarf 

os representantes a seguir nominados:

SEGUNDA CÂMARA PERMANENTE DE JULGAMENTO

conselheiro titular: daniel Hissa Maia - sEfa

1° suplente: Bruno torres de souza - sEfa

2° suplente: Elter Paulo ferreira – sEfa

art. 2° Nomear para integrar o tribunal administrativo de recursos 

fazendários - tarf os representantes a seguir nominados:

SEGUNDA CÂMARA PERMANENTE DE JULGAMENTO

conselheiro titular: Bruno torres de souza - sEfa

1° suplente: Elter Paulo ferreira – sEfa

art. 3° os membros, ora nomeados, cumprirão o restante do mandato dos 

seus antecessores, a contar da data da publicação deste decreto.

art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Palácio do GoVErNo, 26 dE oUtUBro dE 2021. 

HeLder BarBaLHo

Governador do Estado

Protocolo: 721514

d e c r e t o  Nº 1949, de 26 de oUtUBro de 2021

abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 

da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 

valor de r$ 17.593.812,09 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 

orçamento vigente.

o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 

confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 

da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-

mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 17.593.812,09 (dezessete Milhões, 
Quinhentos e Noventa e três Mil, oitocentos e doze reais e Nove centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - sEdoP 0101 444042 405.697,98

111050412212974668 - casa civil 0101 339030 60.000,00

111060412815088912 - casa Militar 0101 339014 15.741,21

111060412815088912 - casa Militar 0101 339015 4.352,69

111060412815088912 - casa Militar 0101 339033 12.600,00

111060412815088912 - casa Militar 0101 339039 17.306,10

161011230615098477 - sEdUc 0102 334041 1.600.000,00

161011278515096413 - sEdUc 0102 334041 13.000.000,00

171010412212978339 - sEfa 0101 339008 220.000,00

171010412212978339 - sEfa 0101 339036 94.000,00

171010412212978339 - sEfa 0101 339039 6.000,00

171010412212978339 - sEfa 0101 339093 80.000,00

291012678214867429 - sEtraN 0126 449051 1.343.974,73

662010612615088238 - dEtraN 0261 339040 150.000,00

951012645114897647 - NGtM 0101 449039 84.139,38

971010342115008228 - sEaP 0162 339036 500.000,00

total 17.593.812,09

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

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897608 - sEdoP 0101 449051 104.825,62

071011545115087556 - sEdoP 0101 449051 83.279,43

071011751214897567 - sEdoP 0101 449051 217.592,93

111050403215088254 - casa civil 0101 339033 60.000,00

111060433112978413 - casa Militar 0101 339046 40.000,00

111060433112978416 - casa Militar 0101 339049 10.000,00

161011212215097603 - sEdUc 0102 449051 6.500.000,00

161011212215097674 - sEdUc 0102 449051 8.100.000,00

171010433112978311 - sEfa 0101 339046 400.000,00

291012678214867433 - sEtraN 0126 449051 1.343.974,73

662010612515028830 - dEtraN 0261 339030 150.000,00

951012645114897648 - NGtM 0101 449051 84.139,38

971010342115028283 - sEaP 0162 339036 500.000,00

total 17.593.812,09

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1950, de 26 de oUtUBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcEsso dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 2.056.710,20 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 i da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.056.710,20 (dois Milhões, cin-
quenta e seis Mil, setecentos e dez reais e Vinte centavos), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038841 - sEcUlt 0101 339039 50.000,00

362011412212974668 - fundação ParáPaz 0101 339030 10.000,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339033 45.659,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339037 100.361,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339039 35.000,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339040 3.500,00

362011442215008807 - fundação ParáPaz 0101 339014 40.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 339030 132.030,00

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 339036 13.586,00

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 339037 51.821,00

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 339039 101.313,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 280.000,00

852010618315028268 - cPc 0101 339039 900.000,00

901011030515078302 - fEs 0149 333014 34.420,10

901011030515078302 - fEs 0149 339030 80.000,00

901011030515078302 - fEs 0149 339033 90.420,10

901011030515078302 - fEs 0149 339039 80.000,00

901011030515078881 - fEs 0149 339014 8.600,00

total 2.056.710,20

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, 26 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1951, de 26 de oUtUBro de 2021
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por sUPEráVit, 
no valor de r$ 223.876,18 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 223.876,18 (duzentos e Vinte e três 
Mil, oitocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos), para atender à 
programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

971010342115028831 - sEaP 0306 449093 223.876,18

total 223.876,18

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 de outubro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 721531

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.598/2021-ccG, de 26 de oUtUBro 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. 2021/1220385,
r E s o l V E:
exonerar JUliaNa silVa PaiVa para exercer o cargo em comissão de coor-
denador de licitação, código GEP-das-011.4, com lotação na secretaria de 
Estado de administração Penitenciária, a contar de 25 de outubro de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 26 dE oUtUBro dE 2021.
iraN ataidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 721515
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 933/2021 – crG, de 25 de outubro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o disposto no arti]go 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2021/1002154,
rEsolVE:
i – conceder ao servidor carlos alBErto dE alcaNtara ViEira, id. 
funcional n° 36390/1, ocupante do cargo de agente de Portaria, perten-
cente ao quadro de servidores efetivos desta casa civil da Governadoria 
do Estado, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 08/12/2021 
a 06/01/2022, correspondente ao período aquisitivo de 16/07/2003 a 
15/07/2006 (2ª parte do triênio 2003/2006).
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 25 de outubro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 721289

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 935/2021 - crG 
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsidEraNdo: o processo nº 2021/537381, de 19/05/2021.
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito 
do centro regional de Governo do sul e sudeste do Pará, serão efetivadas 
nos termos desta Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por 
servidor designado para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rEsolVE:
dEsiGNar a servidora MiNEa Maria fUrtado NEVEs, ocupante do cargo 
de coordenador de área, matricula funcional nº 5957035/ 1, para a função 
de fiscal e JACKSON SALAME SOUZA, ocupante do cargo de Coordenador 
de área, matrícula funcional  nº 5946238/ 3, para suplente do contrato 
nº 35//2021 – CCG/PA, firmado com a empresa COMERCIAL E SERVIÇOS 
castilHo EirEli-EPP, com vigência de 18/10/2021 a 17/10/2022, que 
tem como objeto fornecimento de alimentos de uso comum (leite em pó, 
café em pó e açúcar refinado) e descartáveis (copo descartável 180 ml e 
50 ml), visando atender as necessidades do centro regional de Governo 
do sul e sudeste do Pará, a contar de 18/10/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoriado Estado, 26 de outubro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 721303

.

.

errata
.

errata da Portaria N°. 927/2021-crG, de 20/10/2021, PU-
BLicada No doe Nº 34.742 de 21/10/2021.
onde se lê:
sErVidor: JosÉ carlos caEtaNo, PErÍodo aQUisitiVo dE fÉrias dE 
18/10/2020 a 17/10/2021,
Leia-se:
sErVidor: JosÉ carlos caEtaNo, PErÍodo aQUisitiVo dE fÉrias dE 
18/03/2020 a 17/03/2021.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 721298

diÁria
.

Portaria Nº 936/2021-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° 2021/1216933, de 25 de outubro de 2021;
rEsolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BrasÍlia/df, no período de 21 a 24/10/2021.

servidor objetivo
carlos alVEs dE MENdoNca, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.
a  serviço do Governo do Estado, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria do Estado, 26 de outubro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 721233

FÉrias
.

Portaria N°. 934/2021-crG, de 26 de outubro de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GoVErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2021/1210983, de 22/10/2021;
rEsolVE:
coNcEdEr, 15 (QUiNZE) dias de férias regulamentares, ao servidor EVEr-
toN ViEira VarGas, id. funcional nº. 5953231/1, para gozo no perío-
do de 13/11/2021 a 27/11/2021, interrompidas através da Portaria nº. 
063/2021, publicada no doE nº. 34.481, de 04/02/2021, referente ao pe-
ríodo aquisitivo 2019/2020.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa ciVil da GoVErNadoria, 26 de outubro de 2021.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 721281

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato de Portaria Nº 048/2021 – Fc/cMG, 
de 26 de oUtUBro de 2021

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto Estadual nº 
870/2013. contrato: nº 020/2021 - cMG; contratado: saNEt coMÉrcio 
E sErViÇos dE iNforMática EirEli; fiscal: aNdErsoN fErrEira as-
sUNÇÃo, Mf nº 54193097/3, coordenador de análises. fiscal suplente: 
Mario alEsaNdro araUJo fErrEira, Mf nº 57199471/2, assessor de 
segurança.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
osMar ViEira da costa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 721355

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo 20/2021 - cMG Pa.
contratante: casa Militar da GoVErNadoria do Estado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63
contratada: saNEt coMÉrcio E sErViÇos dE iNforMática EirElli;
cNPJ: 11.329.948/0001-01;
Endereço: Quadra Qc 06 conjunto, 19. Bairro riacho fundo ii, Brasília – 
distrito federal,
cEP: 71882-269;
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 012/2021 – cPl/PMPa; ata dE rE-
Gistro dE PrEÇo Nº 009/2021; Processo administrativo – 2021/810858 
– cMG e 2020/834292 – PMPa.
objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de Notebook le-
novo thinkpad E14 Processador intel core i5 10210u memória 8gb arma-
zenamento ssd M.2 Pcie 256gb tela de 14 full Hd iPs sistema operacional 
Windows 10 Pro, com fonte e cabos de
energia, em conformidade com as especificações, qualidades, eficiência e 
condições gerais estabelecidas no termo de referência do Edital, no forne-
cimento pela coNtratada à coNtrataNtE.
Valor Global: r$: 13.100,00 (treze mil e cem reais);
dotação orçamentária:
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atividade 8315 – apoio logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa

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

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

funcional Programática 04.122.1297.8315
fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

Vigência do contrato: 12 meses a contar da data da assinatura do contrato.
data da assinatura: 25/10/2021.
osMar ViEira da costa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 721148

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 956/2021 – di/cMG, 
de 26 de oUtUBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Paragominas/Pa; Pe-
ríodo: 25 a 28/10/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 
(pousada); servidores: 2° sGt PM r/r Kátia do socorro Morais de lima 
oliveira, Mf nº 5388937/2 e 2º sGt PM r/r Wilson Junior tavares do 
Nascimento, Mf nº 5079845/2. ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 721038
eXtrato de Portaria Nº 957/2021 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Primavera/Pa; Período: 15 a 16/10/2021; Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servidor: cB PM Bruno david da 
silva rocha, Mf nº 57232737/2. ordenador de despesa: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 721052
eXtrato de Portaria Nº 958/2021 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 22 
a 26/10/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); ser-
vidor: 2º sGt PM r/r sandra regina cardoso da silva, Mf nº 5673704/4; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 721056
eXtrato de Portaria Nº 959/2021 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2021
objetivo: Em complementação à Portaria Nº 933/2021 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado; Município de origem: são félix do Xingu/
Pa; destino: são félix do Xingu/Pa; Período: 16 a 17/10/2021; Quantidade 
de diárias: 1,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servidores: MaJ QoPM adriano 
rogério dantas Monteiro, Mf nº 54192566/2, 3º sGt PM Marcos alexandre 
Martins Pires, Mf nº 54194761/2, 3° sGt PM osvaldo lima de araújo Junior, 
Mf nº 57199496/2, cB PM ailson Brito dos santos, Mf nº 57221947/2, cB 
PM rG 36591 Wanderson alexandrino Viana, Mf nº 57222073/2; ordenador 
de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 721167
eXtrato de Portaria Nº 960/2021 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: canaã dos carajás/Pa e são félix do Xingu/Pa; Período: 15 a 
16/10/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servi-
dor: MaJ QoPM rG 35503 Khistian Batista castro, Mf nº 57198337/2; orde-
nador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 721176
eXtrato de Portaria Nº 961/2021 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Barcarena/Pa; Período: 21/10/2021; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); servidores: 1° tEN QoPM igor alessandro leal farah, 
Mf nº 4220563/2, sUB tEN PM adilson Barbosa da silva, Mf nº 5701082/3, 
3º sGt PM daniel dos santos carvalho, Mf nº 54194238/3; ordenador de 
despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 721193
eXtrato de Portaria Nº 962/2021 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 20 a 21/10/2021; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servidor: cEl QoPM Marco antonio 
sirotheau corrêa rodrigues, Mf nº 5774047/4; ordenador de despesa: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 721216
eXtrato de Portaria Nº 963/2021 – di/cMG, 

de 26 de oUtUBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 
22 a 25/10/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação); servidores: 
cláudio Benedito de oliveira Gomes, Mf nº 3358968/2, Eline Maria Botelho 
coutinho, Mf nº 5910649/3, iolene leandro tavares, Mf nº 5397146/4; or-
denador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 721493

eXtrato de Portaria Nº 964/2021 – di/cMG, 
de 26 de oUtUBro de 2021

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 
23 a 24/10/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); servidores: Es-
tanley sampaio Peres, Mf nº 5900667/2 e samuel tavares ribeiro, Mf nº 
5949926/1; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 721495

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 507/2021-PGe.G., de 25 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rEsolVE:
traNsfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2019/2020, 
da Procuradora do Estado, anete Marques Penna de carvalho, identidade 
funcional nº 5757720/2, concedida pela Portaria Nº 485/2021-PGE.G, 
de 18.10.2021, para o período de 22.12.2021 a 05.01.2022, devendo 
responder pelo cargo de coordenador do Núcleo Jurídico, a Procuradora do 
Estado, carolina ormanes Massoud, id. funcional nº 5858909/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 721012
Portaria Nº 505/2021-PGe-GaB., de 22 de outubro de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no exercício da competência que lhe confere 
o art. 5º da lei complementar estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002,
coNsidEraNdo a necessidade de padronizar e difundir para a administra-
ção Pública estadual as normas de técnica legislativa para a elaboração de 
minutas de decretos e anteprojetos de lei, a fim de aprimorar esse mister.
rEsolVE:
art. 1º. constituir comissão que visa a elaboração de Manual de orientação 
de técnica legislativa para elaboração de minutas de decretos e antepro-
jetos de lei pelos órgãos e entidades da administração Pública estadual, 
composta pelas seguintes Procuradoras do Estado:
- amanda carneiro raymundo Bentes, identidade funcional nº 54194016/3; e,
- carolina ormanes Massoud, identidade funcional nº 5858909/1.
art. 2º. a comissão terá duração de 90 (noventa) dias, a contar de 10 de 
agosto de 2021.
art. 3º. a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, 
em atendimento ao decreto estadual nº 955, de 12 agosto de 2020.
dê-se ciência, publique-se e compra-se.
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 721319
Portaria Nº 504/2021 – PGe. G.  Belém (Pa), 25 de outubro de 2021.
o ProcUrador-GEral do Estado, no uso de suas atribuições legais
rEsolVE:
i – dEsiGNar o Procurador rafael felgueiras rolo, matrícula nº 
57224172/2 para acompanhar e fiscalizar o Acordo de Cooperação, abaixo 
discriminado:
acordo dE cooPEraÇÃo Nº 002/2021 – PGE e acEPa – associação cul-
tural e Educacional do Pará
II -  As atribuições de acompanhamento e fiscalização estão insertas na 
cláusula terceira – das oBriGaÇÕEs das PartEs E dos EstaGiários, 
item 3.1 e 3.2 do acordo de cooperação.
iii – dEsiGNar como fiscal substituta a servidora alessandra Maria Men-
donça de oliveira ,técnica em Gestão Pública, matrícula nº 54183008/2, 
para acompanhar e fiscalizar o Acordo de Cooperação abaixo discriminado:
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 721243

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 508/2021-PGe., de 25 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rEsolVE:
coNcEdEr, a servidora, Katia Maria Bezerra cavalcante, id. funcional 
nº 2010038/1, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao triênio 
2010/2013, no período de 22.10 a 20.11.2021 e no período de 22.11 a 
21.12.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 721017
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FÉrias
.

Portaria Nº 506 /2021-PGe.G., de 26 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rEsolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao Procurador do Estado, daniel 
cordeiro Peracchi, identidade funcional nº 55590268/2, no período de 
06.12 a 20.12.2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 721174

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo Nº 002/2021
PartEs: Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE/Pa e associação cul-
tural e Educacional do Pará – acEPa
cNPJ: 15.254.949/0001-95
data da assinatura: 22/10/ 2021
Vigência: 22/10/2026
objeto: proporcionar aos estudantes regularmente matriculados no curso 
de Graduação de direito da instituição de Ensino a participação no progra-
ma de estágio obrigatório da concedente.
Endereço: avenida Governador José Malcher, nº 1963, bairro de são Braz, 
cidade de Belém, Estado do Pará.
ordenador: ricardo NassEr sEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 721293

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 115/2021-GaB, de 25 de outubro de 2021.
o aUditor adJUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2021/1152111.
coNsidEraNdo o período de férias regulamentares do servidor luis 
fernando Bittencourt dos santos, matrícula nº 51855599/4, ocupante 
do cargo de Gerente de 20/12/2021 a 08/01/2022, conforme Portaria 
aGE Nº 105/2021-GaB, de 15/10/2021, publicada no doE Nº 34.737 de 
18/10/2021.
rEsolVE:
dEsiGNar o servidor filipe José Gianino Monteiro, matrícula nº 5946619/1, 
para responder pela função de Gerente na assessoria técnica desta audi-
toria Geral do Estado - aGE, no período de 20/12/2021 a 08/01/2022, em 
virtude de férias regulamentares do titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 721280
Portaria aGe Nº 116/2021-GaB, de 25 de outubro de 2021.
 o aUditor adJUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2021/1079190.
CONSIDERANDO o período de Férias Regulamentares da Sâmya Letícia 
santos de souza, matrícula nº 5955890/1, ocupante do cargo de Gerente 
de 01/12/2021 a 20/12/2021, conforme Portaria aGE Nº 102/2021-GaB, 
de 14/10/2021, publicada no doE Nº 34.735 de 15/10/2021
rEsolVE
dEsiGNar a servidora Eymmy Gabrielly rodrigues da silva, matrícula nº 
5901672/2, para responder pela função de Gerente na assessoria téc-
nica desta auditoria Geral do Estado - aGE, no período de 01/12/2021 a 
20/12/2021, em virtude de férias regulamentares do titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 721285
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria Nº 239 de 26 de oUtUBro 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.
rEsolVE:
designar o servidor sÍlio dE alMEida BarBosa, MatrÍcUla N° 
54190572/2, ocupante do cargo de tEcNico dE adMiNistraÇÃo E fi-
NaNÇas – adMiNistrador, para responder até ulterior deliberação pela 

coordenadoria administrativa da fundação ParáPaz, a contar do dia 27 de 
outubro de 2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 721471

errata
.

errata do resUMo da Portaria Nº 235 de 25 de NoVeMBro 
de 2021, PUBLicada No d.o.e N° 34.747, PaG. 06 de 26.10.2021 
– Protocolo: 720687.
onde se lê: Portaria Nº 235 dE 25 dE NoVEMBro dE 2021
Leia-se: Portaria Nº 235 dE 25 dE oUtUBro dE 2021

Protocolo: 721013
errata do resUMo da Portaria Nº 236 de 25 de NoVeMBro 
de 2021, PUBLicada No d.o.e N° 34.747, PaG. 07 de 26.10.2021 
– Protocolo: 720689.
onde se lê: Portaria Nº 236 dE 25 dE NoVEMBro dE 2021
Leia-se: Portaria Nº 236 dE 25 dE oUtUBro dE 2021

Protocolo: 721014

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1012/2021- daF/sePLad de 25 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças-sEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram 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, e ainda,
coNsidEraNdo o processo n° 2021/1029300, de 16 de setembro de 2021;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rEsolVE:
1. dEsiGNar o servidor alEtH saNtos alVarEs, funcional nº. 7013/1, 
ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, para a função de fis-
cal e o servidor JosÉ GUstaVo dE soUZa coNdE, id. funcional nº. 
57191427/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, para a fun-
ção de suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do 
Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo - sEPlad e o triBUNal dE JUsti-
Ça do Estado do Pará - tJE.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças/sEPlad

Protocolo: 721237

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1009/2021-daF/sePLad, de 25 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/1147348,
r E s o l V E:
forMaliZar a designação da servidora BarBara dias MElo, id. funcio-
nal nº. 5901721/3, ocupante do cargo de Gerente, para responder pela co-
ordenadoria de carreira e remuneração, durante o impedimento da titular 
GaBriEla corrEa da costa, id. funcional nº. 5946807/2, no período de 
14.10.2021 a 11.11.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 25 dE 
oUtUBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 721054
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Portaria N°. 1015/2021-daF/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/1210642,
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora aNdrEssa riBEiro da silVa, id. funcional nº. 
5942928/2, ocupante do cargo secretário de Unidade, para responder 
como Gerente da coordenadoria de suporte, durante o impedimento legal 
do titular JacKsoN NEY raMos Garcia, id. funcional nº. 55587792/1, no 
período de 06/12/2021 a 20/12/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 26 dE 
oUtUBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 721162
Portaria N°. 1016/2021-daF/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/1210642,
r E s o l V E:
dEsiGNar a servidora lUciENE silVa NUNEs, id. funcional nº. 
55588881/1, ocupante do cargo técnico em administração e finanças, 
para responder como secretário de Unidade, durante o impedimento legal 
da titular aNdrEssa riBEiro da silVa, id. funcional nº. 5942928/2, no 
período de 06/12/2021 a 20/12/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 26 dE 
oUtUBro dE 2021.
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 721166

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de aFetaÇÃo de BeM iMÓVeL
iNstitUiÇÃo afEtadora: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E 
adMiNistraÇÃo - sEPlad
iNstitUiÇÃo afEtada: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo - sEdUc
oBJEto: formalizar a afetação e a transferência de administração do 
imóvel, medindo 7.564,48 m² de área de terreno e 6.207,59 m² de área 
construída, pertencente ao Estado do Pará, localizado na rua santarém, 
nº 824, no Município de Parauapebas - Pa, e cadastrado no sistema de 
Patrimônio imobiliário do Estado sob o rPi nº 2830 à secretaria de Estado 
de Educação - sEdUc, cabendo a partir da data deste documento, a res-
ponsabilidade decorrente do uso e posse do referido bem imóvel, conforme 
os termos do Processo Eletrônico nº 2021/870832.
assiNatUra:
HaNa saMPaio GHassaN, secretária de Estado de Planejamento e ad-
ministração.
EliEtH dE fátiMa da silVa BraGa, secretária de Estado de Educação.
data da assiNatUra: 06/10/2021

Protocolo: 721177

Portaria Nº 1017/2021-daF/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as dele-
gadas 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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsidEraNdo o Processo nº. 2021/1175599,
rEsolVE: 
forMaliZar, a contar de 14/10/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da Portaria nº 
861/2021 – daf/sEPlad de 08/09/2021, publicada no doE nº. 34.701 
de 16/09/2021, ao servidor EUriclEs liMitE tEiXEira, id. funcional nº. 
8015473/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública/diretor, lota-
do na diretoria de captação de recursos – dcr/sEPlad.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 26 dE 
oUtUBro dE 2021. 
sHirlEY saNtos araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 721518

Portaria Nº 326, de 26 de oUtUBro de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1821, de 30 de agosto de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segu-
ridade social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1950, de 26/10/2021 e 1951, de 26/10/2021.

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.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 326, de 26 de oUtUBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de 
desPesa/

sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfEsa social
cPc

outras despesas 
correntes 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

sEaP
investimentos 0,00 223.876,18 0,00 0,00 223.876,18

obras e instalações
 0306 0,00 223.876,18 0,00 0,00 223.876,18

outras despesas 
correntes 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

despesas ordinárias
 0162 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

dEsENVolViMENto 
sÓcio-EcoNÔMico

cEasa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 271.323,00 271.323,50 542.646,50

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 271.323,00 271.323,50 542.646,50

EMatEr-casta-
NHal

outras despesas 
correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

despesas ordinárias
ProVisÃo rEcEBi-
da do(a) EMatEr

 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
GEstÃo

fiPat - sEfa
investimentos 0,00 58.625,42 128.359,30 107.243,01 294.227,73

reforma
ProVisÃo rEcEBi-

da do(a) sEfa

 0176 0,00 58.625,42 128.359,30 107.243,01 294.227,73

fund.Previd-tJE
Pessoal e Encargos 

sociais 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

folha de Pessoal
ProVisÃo rEcEBi-
da do(a) fUNPrEV

 0254 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00
iNfra-EstrUtUra 

E traNsPortE
NGtM

investimentos 0,00 48.223.834,21 0,00 0,00 48.223.834,21
obras e instalações

 0131 0,00 47.812.503,98 0,00 0,00 47.812.503,98
outras despesa de 

investimentos

 0101 0,00 411.330,23 0,00 0,00 411.330,23

sEdoP

investimentos 0,00 405.697,98 0,00 0,00 405.697,98

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 405.697,98 0,00 0,00 405.697,98
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PolÍtica social
crs - Breves

outras despesas 
correntes 0,00 124.840,20 0,00 0,00 124.840,20

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBi-

do do(a) fEs
 0149 0,00 124.840,20 0,00 0,00 124.840,20

crs - c. araguaia
outras despesas 

correntes 0,00 88.600,00 80.000,00 0,00 168.600,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBi-

do do(a) fEs
 0149 0,00 88.600,00 80.000,00 0,00 168.600,00

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

sEcUlt
outras despesas 

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

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

sEdUc
outras despesas 

correntes 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

despesas ordinárias
 0102 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

sUBordiNados 
ao GoVErNo do 

Estado
casa civil

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 533.270,00 0,00 0,00 533.270,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

contrato Global
 0101 0,00 483.270,00 0,00 0,00 483.270,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

0,00 100.000,00 271.323,00 271.323,50 642.646,50

cEasa
 0101 0,00 0,00 271.323,00 271.323,50 542.646,50

EMatEr-casta-
NHal

ProVisÃo rE-
cEBida do(a) 

EMatEr
 0101 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

cidadania, Jus-
tiça e direitos 

Humanos
0,00 838.750,00 0,00 0,00 838.750,00

fundação 
ParáPaz

 0101 0,00 338.750,00 0,00 0,00 338.750,00

sEaP
 0162 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

cultura 0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
fcP

 0101 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

sEcUlt
 0101 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

desenvolvi-
mento Urbano 
- Habitação, 

saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 48.629.532,19 0,00 0,00 48.629.532,19

NGtM
 0101 0,00 411.330,23 0,00 0,00 411.330,23
 0131 0,00 47.812.503,98 0,00 0,00 47.812.503,98

sEdoP
 0101 0,00 405.697,98 0,00 0,00 405.697,98

Educação 
Básica 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

sEdUc
 0102 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

Governança 
Pública 0,00 58.625,42 128.359,30 107.243,01 294.227,73

fiPat - sEfa
ProVisÃo 
rEcEBida 

do(a) sEfa
 0176 0,00 58.625,42 128.359,30 107.243,01 294.227,73

Manutenção da 
Gestão 0,00 194.520,00 0,00 60.000,00 254.520,00

casa civil
 0101 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

fundação 
ParáPaz

 0101 0,00 194.520,00 0,00 0,00 194.520,00
Previdência 

Estadual 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

fund.Previd-tJE
ProVisÃo rE-
cEBida do(a) 

fUNPrEV
 0254 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

saúde 0,00 213.440,20 80.000,00 0,00 293.440,20
crs - Breves
dEstaQUE 
rEcEBido 
do(a) fEs

 0149 0,00 124.840,20 0,00 0,00 124.840,20
crs - c. 
araguaia

dEstaQUE 
rEcEBido 
do(a) fEs

 0149 0,00 88.600,00 80.000,00 0,00 168.600,00
segurança 

Pública 0,00 1.123.876,18 0,00 0,00 1.123.876,18

cPc
 0101 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

sEaP
 0306 0,00 223.876,18 0,00 0,00 223.876,18

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - 
rEcUrsos 

ordiNarios                                         
0,00 2.780.298,21 271.323,00 331.323,50 3.382.944,71

0102 - 
EdUcaÇÃo 

- rEcUrsos 
ordiNários

0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 14.600.000,00

0131 - 
oPEracoEs 
dE crEdito 
EXtErNas                               

0,00 47.812.503,98 0,00 0,00 47.812.503,98

0149 - fEs - 
sUs / fundo a 

fundo
0,00 213.440,20 80.000,00 0,00 293.440,20

0162 - recursos 
Provenientes do 
labor Prisional

0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
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0176 - fundo 
de investimento 
Permanente da 
administração 
tributária do 

Estado do Pará

0,00 58.625,42 128.359,30 107.243,01 294.227,73

0254 - recursos 
Próprios 
do fundo 

financeiro da 
Previdência do 
Estado do Pará 
- sErVidor

0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

0306 - recursos 
Provenientes de 
transferências 
- convênios e 

outros

0,00 223.876,18 0,00 0,00 223.876,18

total 0,00 66.188.743,99 489.682,30 458.566,51 67.136.992,80

Portaria Nº 327, de 26/10/2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rEsolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 8.329.985,60 (oito Milhões, trezentos e Vinte e Nove Mil, 
Novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), na(s) dota-
ção(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentá-
ria(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
161011236115098904 - 

sEdUc 0173 319113 4.960.000,00

662010612615088238 - 
dEtraN 0261 339040 850.000,00

901011030215077684 - fEs 0149 334041 2.519.985,60
total 8.329.985,60

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
161011236115098904 - 

sEdUc 0173 319011 4.960.000,00

662010612615088238 - 
dEtraN 0261 339140 850.000,00

901011030215077684 - fEs 0149 335043 2.519.985,60
total 8.329.985,60

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 328, de 26 de oUtUBro de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segu-
ridade social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rEsolVE:
i - reduzir no montante de r$ 13.046.351,85 (treze Milhões, Quarenta e 
seis Mil, trezentos e cinquenta e Um reais e oitenta e cinco centavos), 
a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 328, de 26 de oUtUBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de 
desPesa/

sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEsENVolViMENto 
sÓcio-EcoNÔMico

sEdEME - fEsP
inversões financeiras

0,00 0,00 13.046.351,85 0,00 13.046.351,85

outras despesas
 0301 0,00 0,00 13.046.351,85 0,00 13.046.351,85

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

indústria, 
comércio, 
serviços e 
turismo

0,00 0,00 13.046.351,85 0,00 13.046.351,85

sEdEME - fEsP

 0301 0,00 0,00 13.046.351,85 0,00 13.046.351,85

FoNte
1º QUadriMestre - 2021

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0301 - recursos 
ordinários 0,00 0,00 13.046.351,85 0,00 13.046.351,85

total 0,00 0,00 13.046.351,85 0,00 13.046.351,85

Portaria Nº 329, de 26 de oUtUBro de 2021 - dPo
a sEcrEtária dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
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$ 100.000,00 (cem Mil reais), a quota do 
terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Uni-
dade(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.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 329, de 26 de oUtUBro de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de 
desPesa/

sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEsENVolViMENto 
sÓcio-EcoNÔMico

EMatEr
outras despesas 

correntes 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

aNeXo a Portaria Nº 329, de 26 de oUtUBro de 2021

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2021
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

EMatEr
 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2021

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - 

rEcUrsos 
ordiNarios                                         

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

total 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Protocolo: 721532

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 120, de 26 de outubro de 2021.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
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RESOLVE: Designar os servidores para acompanhamento e fiscalização dos 
contratos conforme abaixo pormenorizados:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto FiscaL

BrENo rafaEl 
(cNPJ/Mf 

nº 35.088443/0001-
60)

ctr 029/2021/
ioE
 

aquisição de kit 
multimídia

r$ 2.979,94 
(dois mil 

novecentos 
e setenta de 
nove reais e 

noventa e qua-
tro centavos)

 Processo licitatório 
Nº 2021/687957 

– ioE
PaE N° 

2021/477386

ZENEidE aParE-
cida dE alMEida 
(MatrÍcUla N° 

5831598/6)

coNstrUtora 
BrilHaNtE ltda 

(cNPJ n.º
04.529.815/0001-13)

 

crt 031/2021/
ioE.

serviços eventuais 
de Manutenção 

Predial Preventiva e 
corretiva

valor total 
de r$

r$22.829,90
(Vinte e dois 

mil, oitocentos 
e vinte e nove 
reais e noventa 

centavos)

Pregão Eletrônico 
N° 010/2020-sE-

Plad
PaE N° 

2019/204802/ioE
 

carla adriaNa 
diNElli dE aQUi-
No (MatrÍcUla 
N° 5946149/2)

 stYlUs sErViÇos 
dE liMPEZa E coN-

sErVaÇÃo ltda,
(cNPJ/Mf nº 

13.258.951/0001-07)

crt 028/2021/
ioE

Prestação de ser-
viços terceirizados 

de limpeza e 
Higienização com 
fornecimento de 

Materiais

r$
185.264,71

(cento e 
oitenta e cinco 
mil, duzentos 
e sessenta e 

quatro reais e 
setenta e um 

centavos)

Pregão Eletrônico n° 
005/2021- ioE

PaE N° 
2020/1077582

 

carla adriaNa 
diNElli dE aQUi-
No (MatrÍcUla 
N° 5946149/2)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃEs PaNZEra
PrEsidENtE da ioE

Protocolo: 721312

.

.

coNtrato
.

Pregão eletrônico: 015/2021-ioe
contrato: 065/2021/ioE.
PaE: 2021/576454
Exercício: 2021.
objeto: forNEciMENtE dE toNNEr E coMPoNENtEs.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
data de assinatura: 22/10/2021
data da Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022.
foNtE do rEcUrso: 0261.00.6356
NatUrEZa da dEsPEsa: 3390.30.
ProGraMa dE traBalHo: 22.131.1508.8233
PlaNo iNtErNo: 412.000.8233c
contratado: Macro coMErcial EirEli (cNPJ nº 42.838.296/0001-64).
Endereço: rua Kiri 43 sala 02, em Parque das Grevileas 3° Parte, cEP 
87.025.185, cidade de Maringá
E-mail: macro.comercial@outlook.com
telefone: (44)998201304
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃEs PaZEra.

Protocolo: 721018
Pregão eletrônico: 015/2021-ioe
contrato: 064/2021/ioE.
PaE: 2021/576454
Exercício: 2021.
objeto: forNEciMENtE dE toNNEr E coMPoNENtEs.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 167.185,64 (cento e sessenta e sete mil, cento e oitenta e cinco 
reais e sessenta e quatro centavos).
data de assinatura: 22/10/2021
data da Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022.
foNtE do rEcUrso: 0261.00.6356
NatUrEZa da dEsPEsa: 3390.30.
ProGraMa dE traBalHo: 22.131.1508.8233
PlaNo iNtErNo: 412.000.8233c
contratado: dHZ coMÉrcio dE sUPriMENtos ltda (cNPJ 
nº 20.402.517/0001-14).
Endereço: rua são Paulo, 1620 - sobreloja - lourdes Belo Horizonte / MG 
– cEP: 30170-132
E-mail: dhz@dhzsuprimentos.com.br
telefone: (031) 3226-4279/3575-5565
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃEs PaZEra.

Protocolo: 721008

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
Portaria ret aP Nº 3142 de 25 de oUtUBro de 2021
disPÕE soBrE a rEtificaÇÃo dE BENEfÍcio PrEVidENciário dE 
aPosENtadoria Por idadE E tEMPo dE coNtriBUiÇÃo aUtUa-
da JUNto ao tcE No Protocolo 511656/2017-tcE; ProcEsso Nº 
2021/1031189-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. 
202101575/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº. 
1338 de 20/06/2013.
rEsolVE:
I - Retificar a Portaria AP nº. 1338, de 20 de junho de 2013, que aposen-
tou aldENora NaZarÉ PirEs dE soUZa, Mat. 456462/1, no cargo de 
Professor classe Especial, nível i, lotada na secretaria de Estado de Edu-
cação- sEdUc, alterando o percentual do adicional por tempo de serviço 
de 55% para 50%, 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, c/c 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; art. 32 caput da lei nº 7.442/2010 cumulado com 
art. 35 caput da lei n° 5.351/86; art. 131, §1º, inciso iX da lei Estadual 
nº 5.810/1994, c/c parágrafo único do art. 36 da lei n°. 5.351/86; rece-
bendo os proventos mensais de r$ 6.142,54 (seis mil, cento e quarenta e 
dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme abaixo discriminados:

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

Gratificação de Magistério –10 % r$ 372,28
adicional Por tempo de serviço – 50% r$ 2.047,52

total de Proventos r$ 6.142,54

ii - os efeitos desta Portaria retroagirão a 1º de julho de 2013, data do 
início dos efeitos da Portaria aP nº. 1338/2013.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pela segu-
rada, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iltoN GiUssEPP stiVal MENdEs da rocHa loPEs da silVa
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 721144

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

editaL de credeNciaMeNto Nº 002/2021
terceira etapa: Publicação do resultado Preliminar

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV/Pa, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de 
credenciamento nº 002/2020 (e atualizações posteriores), que trata a 
respeito do credenciamento de administradores, distribuidores, Gesto-
res e instituições financeiras e, em conformidade com a resolução nº 
3.922/2010 (e atualizações) do Bacen, a Portaria nº 519/2011 (e atua-
lizações) da secretaria de Previdência e, em conjunto com a Política de 
investimentos vigente do igeprev-Pa.
informa que:
i) 54 (cinquenta e quatro) participantes enviaram informações e docu-
mentos ao processo de credenciamento durante o período de 01/09/2021 
à 15/09/2021;
diante dos informativos expostos o Presidente do igeprev-Pa resolve:
i) tornar pública a relação dos administradores, distribuidores, Gestores 
e instituições financeiras com o resultado da análise e atesto de creden-
ciamento seguindo as regras estabelecidas no Edital de credenciamento nº 
002/2020, conforme exposto no anexo i dessa publicação;
Belém, 26 de outubro de 2021.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

aNeXo i
resULtado PreLiMiNar

QUadro 1 – adMiNistrador
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise

01.522.368/0001-82 Banco BNP Paribas Brasil s.a aprovado
60.746.948/0001-12 Banco Bradesco s/a aprovado
90.400.888/0001-42 Banco santander Brasil sa aprovado
30.822.936/0001-69 BB Gestão de recursos - distribuidora de títulos e Valores Mobiliários aprovado
00.066.670/0001-00 Bem distribuidora de títulos e Valores Mobiliários ltda aprovado
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59.281.253/0001-23 BtG PactUal sErViÇos fiNaNcEiros sa dtVM aprovado
00.360.305/0001-04 caiXa EcoNoMica fEdEral aprovado
33.311.713/0001-25 itaú distribuidora de títulos e Valores Mobiliários s.a aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco s/a aprovado
06.947.853/0001-11 safra serviços de administração fiduciária ltda aprovado
62.318.407/0001-19 santander cacEis Brasil dtVM aprovado

QUadro 2 – distriBUidor
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise

04.913.711/0001-08 Banco do Estado do Pará s.a. aprovado
60.701.190/0001-04 Banco itaú Unibanco s.a. aprovado
58.160.789/0001-28 BaNco safra as aprovado
35.796.942/0001-02 dolar Bills agentes autônomos de investimento ltda reprovado
28.048.783/0001-00 Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA reprovado
17.203.539/0001-40 Grid aGENtE aUtoNoMo dE iNVEstiMENto ltda aprovado
33.311.713/0001-25 itaú distribuidora de títulos e valores Mobiliários aprovado
13.426.885/0001-37 MaGNa aGENtE aUtoNoMo dE iNVEstiMENtos ltda aprovado
40.303.299/0001-78 PortoPar distriBUidora dE titUlos E ValorEs MoBiliarios ltda aprovado
00.840.515/0001-08 PriVatiZa aGENtEs aUtÔNoMos dE iNVEstiMENtos ss aprovado

02.332.886/0001-04 XP iNVEstiMENtos corrEtora dE caMBio, titUlos E ValorEs 
MoBiliarios s/a aprovado

QUadro 3 – Gestor
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise

04.408.128/0001-40 arX iNVEstiMENtos ltda aprovado com restrição
04.506.394/0001-05 aZ QUEst iNVEstiMENtos ltda aprovado com restrição
13.143.849/0001-66 BaHia aM rENda VariáVEl ltda. aprovado com restrição
03.017.677/0001-20 Banco J. safra aprovado

30.822.936/0001-69 BB Gestão de recursos distribuidora de títulos e Valores 
Mobiliários s.a. aprovado

02.562.663/0001-25 BNP Paribas asset Management Brasil ltda aprovado com restrição
62.375.134/0001-44 BraM - Bradesco asset Management aprovado
29.650.082/0001-00 BtG PactUal assEt MaNaGEMENt sa dtVM aprovado
60.451.242/0001-23 BtG PactUal WM GEstao dE rEcUrsos ltda aprovado
00.360.305/0001-04 caiXa EcoNoMica fEdEral aprovado
68.622.174/0001-20 icatU VaNGUarda GEstao dE rEcUrso aprovado com restrição
33.311.713/0001-25 itaÚ distriBUidora dE titUlos E ValorEs MoBiliarios s.a. aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco s/a aprovado
16.500.294/0001-50 MoNGEral aEGoN iNVEstiMENtos ltda aprovado com restrição
27.133.825/0001-30 NaVi caPital aprovado com restrição
27.916.161/0001-86 occaM Brasil GEstao dE rEcUrsos ltda. aprovado com restrição
09.630.188/0001-26 PlUral iNVEstiMENtos GEstao dE rEcUrsos ltda. aprovado com restrição
16.492.391/0001-49 Porto sEGUro iNVEstiMENtos ltda aprovado com restrição
10.231.177/0001-52 santander Brasil Gestão de recursos ltda aprovado com restrição
92.886.662/0001-29 schroder investment Management ltda aprovado com restrição
14.595.392/0001-93 sPX EQUitiEs GEstao dE rEcUrsos ltda aprovado com restrição
10.917.835/0001-64 Vinci Equities Gestora de recursos ltda aprovado com restrição
13.421.810/0001-63 Vinci soluções de investimentos ltda aprovado com restrição

07.437.241/0001-41 Western asset Management company distribuidora de títulos 
imobiliários limitada aprovado com restrição

37.918.829/0001-88 XP allocation asset Management aprovado com restrição
07.625.200/0001-89 XP GEstao dE rEcUrsos ltda aprovado com restrição
16.789.525/0001-98 XP Vista assEt MaNaGEMENt aprovado com restrição

QUadro 4 – iNstitUiÇÃo FiNaNceira

cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise

04.913.711/0001-08 Banco do Estado do Pará s.a aprovado

60.701.190/0001-04 Banco itaú Unibanco s.a. aprovado

58.160.789/0001-28 BaNco safra s.a aprovado

33.311.713/0001-25 itaU distriBUidora dE titUlos E ValorEs MoBiliarios s.a. reprovado

05.389.174/0001-01 Modal distriBUidora dE tÍtUlos E ValorEs MoBiliários ltda aprovado

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

editaL de credeNciaMeNto e atUaLiZaÇÃo Nº 003/2021
terceira etapa: Publicação do resultado Preliminar da atualização
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV/Pa, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de 
credenciamento e atualização nº 003/2020 (e atualizações posteriores), 
que trata a respeito do credenciamento de administradores, distribuido-
res, Gestores e instituições financeiras e, em conformidade com a reso-
lução nº 3.922/2010 (e atualizações) do Bacen, a Portaria nº 519/2011 (e 
atualizações) da secretaria de Previdência e, em conjunto com a Política de 
investimentos vigente do igeprev-Pa.
informa que:

i) 6 (seis) participantes enviaram informações e documentos ao proces-
so de credenciamento e atualização durante o período de 01/09/2021 à 
15/09/2021;
diante dos informativos expostos o Presidente do igeprev-Pa resolve:
i) tornar pública a relação dos administradores e Gestores financeiras com 
o resultado da análise e atesto de credenciamento e atualização seguin-
do as regras estabelecidas no Edital de credenciamento e atualização nº 
003/2020, conforme exposto no anexo i dessa publicação;
Belém, 26 de outubro de 2021.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

aNeXo i
resULtado PreLiMiNar

QUadro 1 – adMiNistrador
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise

15.675.095/0001-10 lioNs trUst atualizado
62.318.407/0001-19 saNtaNdEr cacEis Brasil dtVM atualizado
62.418.140/0001-31 iNtraG dtVM aprovado

QUadro 2 – Gestor
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise

22.119.959/0001-83 BrPP GEstÃo dE ProdUtos EstrUtUrados ltda atualizado
09.631.542/0001-37 BtG PactUal GEstora dE rEcUrsos ltda atualizado
04.661.817/0001.61 KiNEa iNVEstiMENtos atualizado

Protocolo: 721527
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: PreGÃo eLetrôNico Nº 23/2021 
oBJEto: aquisição de materiais permanentes (dispenser para copos des-
cartáveis, kit primeiro socorros, moldura para foto e tenda em lona PVc) 
para instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, con-
forme quantidade e especificações estabelecidas em Termo de Referência.
orÇaMENto: 
Unidade orçamentária: 84201 - instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionaliza-
ção de ações administrativas;
fonte de recursos: 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 449052 – Material Permanente.
data dE aBErtUra: 12/11/2021. 
Hora: 09h - Horário local. 
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Belém, 27 de outubro de 2021. 
roBErto faVacHo loBato
Pregoeiro
GiUssEPP MENdEs
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 721529

editaL
PreGÃo eLetrôNico Nº 24/2021 - UasG: 925403

Processo adMiNistratiVo Nº 2021/986577
1. PreÂMBULo
o instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – iGePreV, 
cNPJ: 05.873.910/0001-00. autarquia dotada de personalidade jurídica 
de direito público, com sede e foro em Belém, capital do Estado do Pará, 
neste ato representado por seu Presidente, sr. iltoN GiUssEPP stiVal 
MENdEs da rocHa loPEs da silVa, tendo sido designado o Pregoeiro 
e a Equipe de apoio pela Portaria nº 568, de 01 de setembro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.688 de 02 de setembro de 
2021, levam ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade PreGÃo eLetrôNico, do tipo MeNor PreÇo, tendo por 
critério de julgamento o valor do totaL Por GrUPo (ÚNico), modo 
de disputa aBerto e FecHado, sob o regime de execução indireta, nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. o procedimento licita-
tório obedecerá ao disposto seguinte legislação: Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 (Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, modalidade de licitação denominada pregão); decreto Federal 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019(regulamenta o pregão na forma 
eletrônica); Lei estadual n° 6.474, de 06 de agosto de 2002; decreto 
estadual nº 534, de 4 de  fevereiro de 2020; Lei complementar Fe-
deral nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da microempresa e 
empresa de pequeno porte) e sua alteração lc 147/14; decreto estadual 
nº 878, de 31 de março de 2008 (regulamenta o tratamento diferenciado 
e simplificado para microempresa e empresa de pequeno porte no âmbito 
da administração Pública Estadual); decreto estadual nº 877, de 31 de 
março de 2008 (dispõe sobre o pagamento de fornecedores da adminis-
tração Pública e indireta do Governo do Estado do Pará); subsidiária a Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (lei de licitações e contratos 
administrativos) e legislação correlata, bem como, as exigências previstas 
neste Edital e seus anexos.
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2. iNForMaÇÕes Gerais
a licitação será realizada em sessão pública, por meio da internet, median-
te condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas 
fases. a retirada do edital se dará a partir da data de publicação do aviso 
no Diário Oficial do Estado, nos sites de compras do Governo Federal www.
comprasgovernamentais.gov.br e do Governo Estadual www.compraspara.
pa.gov.br e no site oficial do Instituto www.igeprev.pa.gov.br.
data da realização: 10/11/2021.
-Horário: 09h (Horário de Brasília).
- acesso eletrônico à participação: www.comprasgovernamentais.gov.br
-acesso ao edital: www.compraspara.pa.gov.br, www.comprasgo-
vernamentais.gov.br e www.igeprev.pa.gov.br
-UasG: 925403 – instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
2.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será auto-
maticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e endereço eletrônico estabelecidos no item acima, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
2.2 os pedidos de esclarecimentos e informações referentes ao proces-
so licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis an-
teriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via internet, através do e-mail: licitacoes@igeprev.pa.
gov.br, devendo o licitante mencionar o número do processo licitatório.
2.2.1 o pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 
2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá 
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 
dos anexos.
2.2.2 as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e vincularão os participantes e a administração.
2.3 as impugnações a este edital poderão ser feitas, por qualquer pes-
soa, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão 
Pública, na forma eletrônica via internet, através do e-mail: licitacoes@
igeprev.pa.gov.br, decaindo desse direito quem não o fizer no prazo esti-
pulado. apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam.
2.3.1 a impugnação não possui efeito suspensivo e cabe-
rá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de  
24 (vinte e quatro) horas, contado da data de recebimento da impugnação.
2.3.2 a concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excep-
cional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 
licitação.
2.3.3 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova 
data para realização do certame.
3. do oBJeto
3.1 contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamen-
to de informática com suporte técnico especializado, conforme quantidade 
e especificações contidas no Termo de Referência.
3.2 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, pre-
valecerão as últimas.
3.3 Maiores detalhes, bem como informações complementares para melhor 
dimensionamento da proposta, constam no termo de referência, anexo a 
este Edital.
4. do credeNciaMeNto
4.1 O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação 
e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.2. o credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atua-
lizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
4.3. o credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsa-
bilidade legal do licitante, ou de seu representante legal e a presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico.
4.4. o uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao iGEPrEV, pro-
motor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5. da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria e FiNaNceira
5.1. as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da classi-
ficação orçamentária:
• Unidade Orçamentária: 84201- Instituto de Gestão Previdenciária do Es-
tado do Pará;
• Unidade Gestora: 840201 - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará;
• Programa do PPA 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão;
• Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionali-
zação de ações administrativas;
• Fonte de Recursos: 0261000000: Recursos Próprios Diretamente Arreca-
dados pela administração indireta.;
• Natureza de Despesa: 339052 – Material Permanente.
5.2 o valor estimado é sigiloso (conforme art. 15 do decreto Estadual nº 
534/2020).
6 da ParticiPaÇÃo Na LicitaÇÃo
6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto desta licitação, devidamente comprovado 
(Ex: contrato social, cNPJ, entre outros).
6.2. caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 
eletrônica:
i. credenciar-se previamente no sicaf ou, na hipótese de que trata o §2º 
do art. 5º, no sistema eletrônico utilizado no certame;
ii. remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os docu-

mentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documen-
tos complementares;
iii. responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, exclu-
ída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros;
iV. acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.
6.3. como requisito para a participação neste Pregão a licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema Eletrônico, que:
6.3.1 detém a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP), nos termos da lei complementar nº. 123 de 14 de dezembro 
de 2006;
6.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habi-
litação definidos no Edital;
6.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
6.3.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 
14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXiii, da 
constituição;
6.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente;
6.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos iii e iV 
do art. 1º e no inciso iii do art. 5º da constituição federal;
6.4 a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujei-
tará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
6.5 Não poderão participar deste Pregão eletrônico:
6.5.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administra-
tivos, na forma da legislação vigente;
6.5.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.5.3 Empresas com sócios administradores ou representantes em co-
mum, se participantes do mesmo item;
6.5.4 Empresas controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
6.5.5 cooperativas;
6.5.6 Entidades sem fins lucrativos;
6.5.7 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio
6.5.8 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com po-
deres expressos para receber citação e responder administrativa ou judi-
cialmente;
6.5.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas 
no artigo 9º da lei n.º 8.666/93.
6.5.10 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a ad-
ministração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade;
6.5.11 Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 
direção, familiar de: 
a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 
responsável pela demanda ou contratação; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contra-
tante.
6.5.12 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônju-
ge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consangui-
nidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 
5º, inciso V, da lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso iii, 
do decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
6.6 o descumprimento de qualquer condição de participação ou a declara-
ção falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitan-
te às sanções previstas em lei e neste Edital.
7 da aPreseNtaÇÃo da ProPosta e dos docUMeNtos de Ha-
BiLitaÇÃo
7.1 a licitante deverá elaborar sua proposta considerando o VaLor to-
taL aNUaL do GrUPo (ÚNico).
7.2 os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, con-
comitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edi-
tal, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.3 o envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.4 as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regulari-
dade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de 2006.
7.5 até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou subs-
tituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos 
no sistema;
7.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realiza-
ção dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
7.7 os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitan-
te melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.8 os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, 
serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento 
do envio de lances, no prazo de 2 (duas) horas, conforme § 2º do art. 38 
do decreto nº 534/2020.
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7.9 a proposta atualizada, os documentos de habilitação e os anexos re-
metidos via meio eletrônico deverão ser encaminhados originais, ou em 
cópias autenticadas ao seguinte endereço: av. alcindo cacela, nº 1962, 
bairro Nazaré, cEP: 66040-020, Belém/Pa (iNstitUto dE GEstÃo PrE-
VidENciária do Estado do Pará – iGEPrEV), no prazo de até 5 (cinco) 
dias.
7.10 o licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento 
dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital.
7.11 a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções previstas 
em lei.
8 do PreeNcHiMeNto da ProPosta
8.1 a licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, 
o preço (unitário e total e mensal e anual, se for o caso), a descrição minu-
ciosa do objeto ofertado, devendo constar procedência e todos os detalhes 
de relevância do objeto, já considerados e inclusos todos os tributos, fre-
tes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
8.2 as propostas terão validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.
8.2.1 Esse prazo fica suspenso pelo tempo necessário à conclusão de dili-
gências e no caso de interposição de recurso, inclusive até seu julgamento;
8.3 Serão desclassificadas:
a. as propostas que não atendam às exigências ao ato convocatório da 
licitação;
b. as propostas que apresentarem valores unitários e/ou global, manifes-
tamente inexequíveis nos termos do art. 48 da lei 8.666/93, ou aqueles 
que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documen-
tação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao 
§ 3º, art. 44 da lei n.º 8.666/93;
8.4 a contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívo-
co no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quan-
to aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocor-
rer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da lei n° 
8.666, de 1993.
9. da aBertUra da sessÃo PÚBLica
9.1 a abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoei-
ro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.2 durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as lici-
tantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo 
próprio do sistema eletrônico.
9.3 cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorren-
te da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 
emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
10. da coNForMidade das ProPostas
10.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital.
10.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no 
sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo 
pregoeiro.
10.4. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico.
10.5. somente as licitantes com propostas classificadas participarão da 
fase de envio de lances.
11. da ForMULaÇÃo de LaNces
11.1. será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa “aberto e fechado”.
11.2. a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 
(quinze) minutos.
11.3. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encami-
nhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período 
de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lan-
ces será automaticamente encerrada.
11.4. Encerrado o prazo, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 
10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento 
deste prazo.
11.5. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições do subitem 
anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de clas-
sificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e 
fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento 
do prazo.
11.6. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício 
da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), 
na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 
até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, 
observado, após essa etapa, o disposto no § 4° do decreto Estadual nº 
534/2020.
11.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance 
fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá,au-
xiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da 
etapa fechada, nos termos do disposto no § 5° deste artigo.
11.8. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele 
que for recebido e registrado primeiro.

11.9. durante a sessão pública durante a fase aberta, os licitantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 
identificação do licitante.
11.10. os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento de aceitação/classificação da proposta serão de exclusiva e 
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração.
11.11. durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificada-
mente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
11.12. se ocorrer a desconexão para o Pregoeiro no decorrer da etapa 
de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os 
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
11.13 No caso de a desconexão para ao Pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá rei-
nício somente após comunicação expressa às participantes no sítio www.
comprasgovernamentais.gov.br.
11.14 após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 
desempate previstos nos art.  44 e art. 45 da lei complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido 
no § 2º do art. 3º  da lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que 
atenda à primeira hipótese.
11.15. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorte-
ada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
12. da NeGociaÇÃo e da aceitaBiLidade da ProPosta
12.1. após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 
tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas 
neste Edital, conforme art. 38 do decreto Estadual n.º 534/2020.
12.2. a negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acom-
panhada pelos demais licitantes.
12.3. encerrada a negociação a licitante detentora da melhor oferta de-
verá enviar sua Proposta de Preços assinada, digitalizada e atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado no prazo de 02 (duas) horas, 
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “En-
viar anexo” no sistema comprasnet.
12.4. o valor da Proposta deverá englobar todas as despesas referentes 
ao fornecimento, bem como todos os tributos, frete até o destino (sede da 
iGEPrEV), encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas e 
insumos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
12.5. a omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do 
objeto desta licitação, inclusive quanto à entrega e/ou descarga, será in-
terpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a 
licitante pleitear acréscimos após a aceitação da proposta.
12.6. Na formulação da Proposta de Preços, o licitante deve infor-
mar os seguintes dados:
a. Preço ajustados ao lance final UNitÁrio e totaL, em valor líquido em 
moeda corrente nacional, com aproximação de até duas casas decimais, 
não podendo exceder o valor do lance final.
b. informar a marca do produto a ser entregue, se for o caso.
c. informar o nome do Banco, número da agência e número da 
conta corrente para efeito de depósito referente ao pagamento, na 
forma do decreto estadual n.º 877, de 31 de março de 2008, publi-
cado no doe n.º 31.139, de 01/04/2008 e instrução Normativa n.º 
0018, de 21 de maio de 2008 da secretaria de estado da Fazenda 
– seFa, publicada no doe n.º 31.174, de 23/05/2008.
d. caso a licitante não possua, desde já, conta corrente no Banco do Esta-
do do Pará s/a – BaNPará, se compromete, por ocasião da contratação, 
em providenciar a abertura de conta corrente para receber os pagamentos 
decorrentes da contratação deste pregão.
e. o prazo de validade de Proposta de Preços apresentada é de 60 (ses-
senta) dias a contar da data de seu recebimento (art. 9º, inciso XXViii da 
lei Estadual n.º 6.474/2002, combinado com o art. 28, § 4º do decreto 
Estadual n.º 2.069/2006).
12.7. se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas 
as exigências.
12.8. após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
12.9. decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, fica a licitante vencedora liberadas dos compromissos assu-
midos.
13. da HaBiLitaÇÃo
13.1. Para habilitação da licitante vencedora será exigida, exclusivamente, 
a documentação relativa:
13.1.1 Habilitação Jurídica:
i - cédula de identidade;
ii - registro comercial, no caso de empresa individual;
iii - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamen-
te registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;
iV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanha-
da de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade es-
trangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir.
VI - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
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Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempre-
endedor.gov.br;
§ Único - os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva.
13.1.2 regularidade Fiscal e trabalhista, conforme o caso:
i - prova de inscrição no cadastro de Pessoas físicas (cPf) ou no cadastro 
Geral de contribuintes (cGc);
ii - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual;
iii - prova de regularidade para com a fazenda federal, Estadual e Munici-
pal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacio-
nados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante decla-
ração da fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei.
iV - prova de regularidade relativa à seguridade social e ao fundo de 
Garantia por tempo de serviço (fGts), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do tra-
balho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título 
Vii-a da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943.
13.1.3 Qualificação Técnica:
i - Um ou mais atestado(s) de capacidade técnica (declaração ou certi-
dão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que com-
prove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, contendo 
as seguintes características mínimas:
a. Fornecimento de 23 (vinte e três) swtches, transceiver, roteador 
ou qualquer outro equipamento para soluções para rede de com-
putadores; e
b. Prestação de serviço de suporte técnico especializados para os 
equipamentos relacionados na alínea anterior.
ii - declaração e/ou certidão comprovando de que a licitaNtE é fabri-
cante ou distribuidora ou representante credenciada das soluções dos itens 
1, 2, 3, 4 e 5, bem como está autorizada a fornecer, instalar e a prestar 
assistência técnica e manutenção.
III - A fim de comprovar todos os requisitos técnicos descritos anterior-
mente, a licitaNtE deverá enviar juntamente com sua proposta de preços 
uma planilha contendo todos os requisitos técnicos da solução, indicando 
página ou item na documentação do fabricante do equipamento/software 
que atende a respectiva característica técnica para que possam ser anali-
sadas todas as condições para aceitação da proposta.
iV - declaração que de possui ou instalará escritório na cidade de Belém/Pa 
ou região Metropolitana de Belém a ser comprovado no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do contrato.
13.1.3.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente;
13.1.3.2 somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;
13.1.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados deforma concomitante, pois esta situação se equivale, para 
fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única con-
tratação;
13.1.3.4 a licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contra-
tação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 
serviços;
13.1.4 Qualificação Econômico-Financeira:
i - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício so-
cial, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa si-
tuação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - Comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base 
nos índices de liquidez geral (lG), solvência geral (sG) e liquidez corrente 
(lc) maiores que um (>1), analisadas e informadas automaticamente pelo 
sicaf, conforme item 7-V da iN/MarE nº 05/95.
iii - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da licitante ou certidão negativa de execução patri-
monial, expedida pelo cartório distribuidor do domicílio da pessoa física 
(proprietária ou sócia da empresa licitante), dentro do prazo de validade 
estabelecido pelo emitente da certidão, e data de emissão não superior a 
90 (noventa) dias.
13.1.5 outras certidões obrigatórias:
13.1.5.1 Preenchimento das declarações obrigatórias conforme modelos 
(anexo iii deste Edital), a saber:
i. decLaraÇÃo de eLaBoraÇÃo iNdePeNdeNte de ProPosta;
ii. decLaraÇÃo Para ateNdiMeNto À Lei FederaL N° 8.213/91, 
art. 93;
iii. decLaraÇÃo de cUMPriMeNto ao disPosto No art. 7º, 
XXXiii, da coNstitUiÇÃo FederaL;
iV. decLaraÇÃo de iNeXistÊNcia de Fatos iMPeditiVos;
V. decLaraÇÃo de cUMPriMeNto das NorMas traBaLHistas, de 
ProteÇÃo ao Meio aMBieNte e aos direitos da MULHer; e
Vi. decLaraÇÃo de coNHeciMeNto e coNcordaNcia coM o editaL

13.2. A habilitação da licitante vencedora poderá ser verificada “on-line” 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, após a 
análise e julgamento da Proposta.
13.3. Também poderão ser consultados outros sítios oficiais, especialmen-
te quando o licitante esteja com alguma documentação vencida ou para 
dirimir dúvidas. 
13.4. caso o pregoeiro julgue necessário, os documentos necessários à 
habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada 
em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em 
cópias simples acompanhadas do original para cotejamento.
13.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de docu-
mento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus anexos;
13.6. serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências 
deste item 13 deste Edital.
13.7. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será as-
segurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério do iGEPrEV, para a regulariza-
ção da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
13.8. a não regularização da documentação, no prazo previsto na subcon-
dição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
13.9. se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente 
e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da pro-
posta que melhor atenda a este Edital.
13.10. como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 
do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Prego-
eiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:
13.10.1. sicaF;
13.10.2 cadastro Nacional de Empresas inidôneas e suspensas – cEis, 
mantido pela controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.
gov.br/ceis);
13.10.3 cadastro Nacional de condenações cíveis por atos de improbidade 
administrativa, mantido pelo conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.
br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) - acórdão n° 1.793/2011 
–  plenário.
13.10.4. consulta consolidada de Pessoa Jurídica do tribunal de contas da 
União (https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/).
13.11 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a lici-
tante será declarada vencedora.
14 do recUrso
14.1 declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 20 (vin-
te) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata 
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recurso.
14.2 a licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar 
as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) 
dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar 
contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 
do término do prazo da recorrente. após o prazo das contrarrazões o pre-
goeiro tomara sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias.
14.3 o Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, moti-
vadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
14.4 a ausência de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Prego-
eiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
14.5 Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da lei nº 8.666/1993, 
fica a vista dos autos do processo franqueada aos interessados.
14.6 À autoridade competente cabe decidir os recursos contra os atos do 
Pregoeiro, quando este mantiver sua decisão (art. 45 do decreto Estadual 
n.º 534/2020).
14.7 o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.
15 da reaBertUra da sessÃo PÚBLica
15.1 a sessão pública poderá ser reaberta:
15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de 
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam.
15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e traba-
lhista, nos termos do art. 43, §1º da lc nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances.
15.2 todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta.
15.3 a convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou 
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
16 da adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
16.1 o objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando 
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade com-
petente para homologação.
16.2 a homologação deste Pregão compete ao Presidente do instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEV.
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17 do saNeaMeNto da ProPosta e da HaBiLitaÇÃo
17.1 o pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, re-
gistrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficá-
cia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 
8.972, de 13 de janeiro de 2020.
17.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, 
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata.
18 do iNstrUMeNto coNtratUaL
18.1 após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo de até 60 (sessenta) dias.
18.2 a contratação será formalizada com a assinatura de contrato, o qual 
terá vigência inicial de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatu-
ra, podendo ser prorrogado nos termos da lei n.º 8.666/1993.
18.3 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo lici-
tante durante a vigência do contrato.
18.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro 
licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta 
e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49.
18.5 o prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias.
19 das saNÇÕes adMiNistratiVas
19.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, o instituto 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes 
sanções:
19.1.1 Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de 
ofício, mediante contrarrecibo do representante legal da empresa, no caso 
de pequenas falhas e/ou irregularidades, estabelecendo o prazo de 05 (cin-
co) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas, que só 
serão aceitas mediante análise da administração;
19.1.2 Multa no atraso injustificado na entrega do objeto licitado ao CON-
trataNtE após a data preestabelecida, quando do envio dos dados, e/ou 
as obrigações parciais estabelecidas neste edital, sujeitará ao coNtrata-
do a multa, na forma estabelecida a seguir:
19.1.2.1 até 30 (trinta) dias, após o prazo citado acima, multa de 0,3% 
(zero vírgula três por cento) ao dia;
19.1.2.2 após os 30 (trinta) dias citados no item anteior multa de 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento) ao dia; configurando-se após esse prazo a 
inexecução do contrato;
19.1.2.3 as multas a que se referem os subitens acima incidem sobre o 
valor global do produto que deveria ser entregue e será deduzido no paga-
mento da Nota fiscal, sem embargo de indenização dos prejuízos porven-
tura causados ao instituto.
19.2 ficará impedido de licitar e de contratar com a administração e será 
descredenciado no sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações le-
gais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta:
19.2.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
19.2.2 não entregar a documentação exigida no edital;
19.2.3 apresentar documentação falsa;
19.2.4 causar o atraso na execução do objeto;
19.2.5 não mantiver a proposta;
19.2.6 falhar na execução do contrato;
19.2.7 fraudar a execução do contrato;
19.2.8 comportar-se de modo inidôneo;
19.2.9 declarar informações falsas; e
19.2.10 cometer fraude fiscal.
19.3 a sanção de multa poderá ser aplicada a coNtratada juntamente à 
de impedimento de licitar e contratar estabelecida neste termo.
19.4 o valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação.
19.5 o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
a coNtratada.
19.6 Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir 
o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, se 
for o caso.
19.7 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 
a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial.
19.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 
pela coNtratada à coNtrataNtE, este será encaminhado para inscrição 
em dívida ativa.
19.9 caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte 
para o pagamento das multas, esta deve ser complementada no prazo de 
até 05 (cinco) dias, contado da solicitação da coNtrataNtE.
19.10 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao con-
traditório e à ampla defesa, facultada sempre a defesa prévia à interessa-
da, observados os devidos prazos legais.
19.11 Também ficam sujeitas às penalidades das Leis nº 8.666/93 e nº 
10.520/02 e decreto Estadual nº 534/20.
19.12 a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
coNtratada, observando-se o procedimento previsto na lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a lei nº 9.784, de 1999.

19.13 a autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em con-
sideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à administração, observado o princípio da pro-
porcionalidade.
19.14 as penalidades serão obrigatoriamente registradas no sicaf e no 
sistema integrado de Materiais e serviços (siMas).
20 do PaGaMeNto
20.1 a coNtratada apresentará nota fiscal eletrônica para liquidação e 
pagamento da despesa pela coNtrataNte, através de ordem bancária 
creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará – BaNPará s/a, 
conforme decreto Estadual nº 877/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da apresentação da nota fiscal devidamente atestada, pelo servidor 
designado.
20.2 No caso de devolução da nota fiscal, o prazo de pagamento estipulado 
no subitem anterior passará a ser contado a partir da data de reapresenta-
ção dos referidos documentos.
20.3 o pagamento da Nota fiscal Eletrônica somente será efetuado após a 
verificação da regularidade da contratada junto a Seguridade Social – CND, 
fundo de Garantia de tempo de serviço – fGts, e demais regularidades 
fiscais, relativo ao mês da competência. 
20.4 a coNtrataNte poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela coNtratada, 
nos termos deste contrato.  
20.5 a coNtrataNte poderá, ainda, deduzir do montante a ser pago(s) 
valor(es) correspondente(s) às interrupções, atrasos ou não prestação de 
serviço, conforme dispõe o presente contrato.
20.6 Nenhum pagamento será efetuado à coNtratada enquanto pen-
dente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere di-
reito à alteração dos preços dos produtos ou de atualização monetária por 
atraso de pagamento. 
20.7 o atraso no pagamento acarretará multa moratória diária de 0,33 
(zero vírgula trinta e três por cento) por dia, sobre o valor da parcela 
atrasada, limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato, mediante 
provocação da coNtratada, e mediante aprovação do ordenador de 
despesa da coNtrataNte.
20.8 a coNtrataNte efetuará os pagamentos mediante ordem Ban-
cária e para tanto, a coNtratada deverá informar no documento de 
cobrança, o nome e o número do banco, a agência e conta corrente onde 
será creditado o pagamento. a conta corrente somente deverá estar em 
nome da coNtratada, de acordo com o decreto Estadual n° 877, de 31 
de março de 2008.
20.9 será procedida consulta “oN liNE” junto ao sicaf antes de cada 
pagamento a ser efetuado ao fornecedor, para verificação da situação do 
mesmo, relativamente às condições exigidas no empenho, cujos resultados 
serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
20.10 Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, a coNtrataN-
te poderá aplicar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as penalida-
des decorrentes do art. 87 da lei 8.666/93.
21 da aNULaÇÃo e reVoGaÇÃo
21.1 a autoridade competente para homologar este certame poderá re-
vogar a licitação em face de razões de interesse Público, derivadas de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
21.2 a anulação do procedimento licitatório induz a do contrato.
21.3 os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anula-
ção do procedimento licitatório, ressalvado o direito do fornecedor de boa-
fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato condições deste Edital.
21.4 No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.
22 disPosiÇÕes FiNais
22.1 Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma 
forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afe-
tar a formulação da proposta (art. 20, Parágrafo único, do decreto nº 
5.450/05).
22.2 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou com-
plementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de docu-
mento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
22.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das in-
formações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.4 após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
22.5 a homologação do resultado desta licitação não implicará direito a 
realização do serviço pela administração.
22.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos 
excluir-se-á o dia do início e incluir- se-á o do vencimento, vencendo-se os 
prazos somente em dias de expediente normal.
22.7 o desatendimento de exigências formais não essenciais não importa-
rá no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 
da sessão pública de Pregão.
22.8 as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem compro-
metimento do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação.
22.9 o esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de 
outros assuntos relacionados à presente licitação serão divulgados me-
diante publicação de notas na página web, no endereço www.compras-
governamentais.gov.br, opção “Fornecedores/Licitações”, ficando as li-
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citantes obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas 
pelo pregoeiro.
22.10 Serão verificadas na fase de habilitação a existência de registros 
impeditivos da contratação no cadastro Nacional de Empresas inidôneas 
e suspensas, disponível no Portal da transparência www.portaltrans-
parencia.gov.br; a existência de registros impeditivos de contratação por 
ato de improbidade administrativa disponível no portal do conselho Nacional 
de Justiça – cNJ; e a existência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho disponível no site www.tst.jus.br/certidao, sob pena de inabilitação.
23  dos aNeXos
23.1 são partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) anexo i - termo de referência;
b) anexo ii – Modelo de proposta;
c) anexo iii – Modelo de declarações obrigatórias
d) anexo iV – Minuta de contrato; 
24 do Foro
24.1 o foro é o da Justiça Estadual, seção Judiciária de Belém - Pará, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos deste Pregão.
Belém - Pa, 26 de outubro de 2021.
roberto favacho lobato
Pregoeiro 

aNeXo i – terMo de reFerÊNcia
1. oBJeto
contratação empresa especializada no fornecimento de equipamento de 
informática com suporte técnico especializado, conforme quantidade e es-
pecificações contidas neste Termo.
2. JUstiFicatiVa
o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – igeprev, criado 
pela lei complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, é uma autarquia 
dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Be-
lém, capital do Estado do Pará, vinculada à secretaria de Estado de admi-
nistração Pública, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrati-
va, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade 
a gestão dos benefícios previdenciários do regime de Previdência Estadual 
e dos fundos financeiro de Previdência do Estado do Pará e Previdenciário 
do Estado do Pará (finanprev e funprev).
De modo a atingir sua finalidade com a qualidade esperada pela população 
do Estado do Pará, o iGEPrEV elaborou o seguinte planejamento estratégi-
co para guiar seus funcionários e colaboradores em suas atividades.
Planejamento Estratégico do iGEPrEV:
· Missão: Gerir o regime próprio de previdência social do Estado do Pará, 
de forma sustentável e transparente, contribuindo para a satisfação da 
dignidade humana.
· Visão: ser referência nacional em gestão de regime próprio de previdên-
cia social.
 abaixo são alguns dos valores amplamente divulgados pelo iGEPrEV como 
agente público:
· Preservação da imagem, reputação e do patrimônio do iGEPrEV;
· respeito e proteção no uso das informações recebidas exclusivamente no 
cumprimento de suas atribuições, com o dever de manter sigilo absoluto 
sobre aquelas consideradas confidenciais, bem como no trato de dados 
pessoais, conforme preconizado pela lei n° 13.709, de 14 de agosto de 
2018;
· Legalidade: como o firme compromisso com o ordenamento jurídico e a 
observância dos atos normativos que o constituem;
· impessoalidade: como o dever de agir de modo imparcial perante tercei-
ros, sem discriminações, distinções ou preferências;
· Moralidade: como a obrigação de pautas as ações não apenas pela lei, 
mas também pela boa-fé, lealdade e probidade, evitando desvios de fina-
lidade ou abusos de poder;
· Publicidade e transparência: como a obrigação de tornar públicos e aber-
tos dados, informações e ações, disponibilizando-os de maneira acessível 
a população;
· Eficiência: como a qualidade de quem realiza de maneira diligente as 
suas funções, alcançando a melhor relação entre recursos empregados e 
resultados obtidos;
· Justiça: como ideal de interação social, baseado no equilíbrio, na razoa-
bilidade e na imparcialidade;
· Honestidade: como atributo daquele que age com franqueza e se com-
promete com a verdade;
· cooperação: como a pratica do trabalho em equipe em estimulo a ação 
conjunta, voluntária e produtiva para alcançar um objetivo comum;
· Disciplina: como o modo de agir que demonstra a constância e método;
· responsabilidade: como o dever individual de arcar com as consequên-
cias do próprio comportamento e de prestar contas sobre suas atividades 
profissionais;
· respeito: como a postura que leva uma pessoa a tratar a outra com 
atenção e deferência;
· Humildade: como a qualidade de quem assume as suas responsabilidades 
e age sem arrogância, soberba ou desejo de privilégios ou distinções;
· dignidade e integridade psíquica: adoção de posturas que não incorram 
no cometimento das práticas de assédio, em quaisquer que sejam suas 
espécies, principalmente as sexuais e/ou morais, no ambiente laboral.
Para atingir estes objetivos, o iGEPrEV, além de se apoiar em seu corpo 
de profissionais, é seu dever manter seus sistemas adequados as melhores 
práticas e soluções de tecnologia disponíveis. deste modo, a aquisição de 
ativos de rede com melhor desempenho para a entrega de seus serviços é 
de total prioridade nas demandas constantes de atualização tecnológica. 
além disto, o projeto de descentralização dos serviços prestados aos servi-
dores públicos do Estado do Pará, implicando em investimento na aquisição 
de recursos tecnológicos para garantir a qualidade do serviço entregue a 

população de todo o Estado do Para além da interconexão entre os polos 
de atendimentos espalhados pelo Estado e a sede da autarquia- em Belém.
logo, faz-se necessário um conjunto de iniciativas voltadas à ampliação da 
capacidade e robustez da infraestrutura tecnológica do iGEPrEV, preparan-
do-a para sustentar a continuidade dos serviços que esta autarquia presta 
por meio da tecnologia da informação, em atendimento às necessidades 
atuais e, sobretudo, às novas demandas decorrentes da implementação da 
descentralização de seus serviços.
A contratação em específico é motivada pelas seguintes necessidades:
· sistematização de seus serviços: este processo estabelecerá uma de-
pendência sem precedentes do negócio em relação à tecnologia, visto que 
todas as informações e serviços disponíveis aos seus beneficiários serão 
produzidos, armazenados, manipulados e consultados por meio eletrônico. 
como responsável pela guarda e segurança destes dados, cabe à tecnolo-
gia assegurar os meios para responder adequadamente a essas responsa-
bilidades, sendo a rede local(laN) que interliga os servidores e sistemas 
centralizados quanto os microcomputadores e impressoras dos usuários 
um dos recursos mais críticos dessa infraestrutura, pois dela dependem as 
interconexões entre todos os equipamentos.
· Expansão do número de equipamentos: ampliação de sua rede de aten-
dimento em todo o Estado do Pará requer o aumento de ativos disponíveis 
para a entrega de serviços continuamente atendendo as premissas de in-
tegridade, Confidencialidade e Disponibilidade. Os equipamentos a serem 
acrescidos destinam-se às instalações da rede dos novos polos de atendi-
mento, bem como à ampliação do número de portas de rede em vários dos 
andares dos prédios sede.
· renovação dos equipamentos da rede atual: os atuais ativos de rede - 
switches, firewalls e Access Points wireless - do prédio Sede do IGEPREV 
possuem garantia e suporte técnico até o próximo dia 21/08/2021, sendo 
necessária a substituição de tais equipamentos por novos, com garantia 
associada, para atender a nova demanda de uso que os sistemas proprie-
tários e de sustentação institucional requerem e à sua criticidade para a 
infraestrutura desta autarquia.
a contratação pretendida está alinhada com os planejamentos estratégicos 
institucionais e de tecnologia da informação do iGEPrEV.
3. das QUaNtidades

sUBiteM descrição UNd Qtd

1 solução de conectividade – tipo 1 com suporte e garantia do fabricante pelo 
período de 36 meses Unidade 2

2 solução de conectividade – tipo 2 com suporte e garantia do fabricante pelo 
período de 36 meses Unidade 18

3 solução de conectividade – tipo 3 com suporte e garantia do fabricante pelo 
período de 36 meses Unidade 10

4 solução de conectividade – tipo 4 com suporte e garantia do fabricante pelo 
período de 36 meses Unidade 8

5 solução de conectividade – tipo 5 com suporte e garantia do fabricante pelo 
período de 36 meses Unidade 13

6 solução de Gerenciamento e segurança avançada com suporte e garantia do 
fabricante pelo período de 36 meses Unidade 2

7 Instalação e Configuração dos Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 serviço 1
8 suporte técnico Especializado Mensal 12
9 serviço de operação assistida Hora 5000

4. da ViGÊNcia do coNtrato e GaraNtia dos ProdUtos:
4.1. o prazo inicial de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, po-
dendo ser prorrogado nos termos da lei nº 8.666/93.
4.1.1. o prazo de garantia do fabricante de todos os produtos entregue 
deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da 
data da entrega dos produtos.
4.1.2. deverá ocorrer a subsittuição, no prazo máximo de 4 (quatro) ho-
ras, dos equipamentos que não estejam operando em perfeito estado.
4.1.3. os serviços de suporte técnico especializado estabelecido no item 8 
e o serviço de operação assistida estabelecido no item 9 da tabela de quan-
tidade (item 3) poderão ser prorrogados, no interesse da administração, de 
acordo com a lei federal nº 8.666/93.
4.1.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condi-
ções de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.
4.1.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições 
de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, 
outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classifica-
ção, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o 
art. 49.
5. das esPeciFicaÇÕes tÉcNicas
5.1. solução de conectividade – tipo 1 | itEM 1
5.1.1. Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade 
de operação em camada 3 do modelo osi;
5.1.2. Deve possuir 24 (vinte e quatro) slots SFP+ para conexão de fibras 
ópticas do tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE, devendo ser entre-
gue na mesma quantidade transceivers do tipo 10GBasE-sr sfP+;
5.1.3. deve possuir porta console para acesso à interface de linha de co-
mando (cli) do equipamento através de conexão serial. o cabo e even-
tuais adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser 
fornecidos;
5.1.4. deve possuir interface dedicada para gerenciamento local do tipo 
“out-of-band”. Esta interface de gerenciamento deverá possuir porta 
1000Base-t com conector rJ-45;
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5.1.5. deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 480 Gbps e 
ser capaz de encaminhar até 700 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
5.1.6. deve suportar ambos modos de encaminhamento de tráfego: sto-
re-and-forward e cut-through. a seleção do modo de operação deverá ser 
realizada através de configuração no software do equipamento;
5.1.7. deve suportar 4000 (quatro mil) VlaNs de acordo com o padrão 
iEEE 802.1Q;
5.1.8. deve suportar Q-in-Q, recurso também conhecido como stacked 
VLAN ou VLAN sobre VLAN em que é possível configurar duas TAGs de 
VlaN no mesmo frame;
5.1.9. deve possuir tabela Mac com suporte a 128.000 endereços;
5.1.10. deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo);
5.1.11. deve implementar flow control baseado no padrão iEEE 802.3X;
5.1.12. Em conjunto com o flow control (iEEE 802.3x) o switch deverá, ao 
invés de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser 
recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O switch deverá medir 
o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja restaurado à 
capacidade máxima automaticamente;
5.1.13. deve suportar o padrão iEEE 802.1Qbb (Priority-based flow control);
5.1.14. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link 
aggregation) de acordo com o padrão iEEE 802.3ad (link aggregation 
control Protocol – lacP);
5.1.15. deve suportar Multi-chassis link agregation (MclaG) ou mecanis-
mo similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de 
mesmo modelo de tal forma que equipamentos terceiros reconheçam as 
interfaces de ambos switches como uma única interface lógica;
5.1.16. deve suportar a comutação de Jumbo frames;
5.1.17. deve implementar roteamento (camada 3 do modelo osi) entre 
as VlaNs;
5.1.18. deve suportar a criação de rotas estáticas em iPv4 e iPv6;
5.1.19. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico 
através dos protocolos riP, BGP, osPf em iPv4 e osPf em iPv6. É faculta-
da a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para 
ativação dos protocolos;
5.1.20. deve possuir hardware capaz de suportar roteamento multicast 
através do protocolo PiM-ssM (Protocol independent Multicast - source-s-
pecific Multicast). É facultada a entrega de licenças caso o software exija 
licenciamento adicional para ativação dos protocolos;
5.1.21. deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VrrP ou me-
canismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega de licenças 
caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do protocolo;
5.1.22. deve suportar Bidirectional forwarding detection (Bfd). É faculta-
da a entrega de licenças caso o software exija licenciamento adicional para 
ativação do protocolo;
5.1.23. deve ser capaz de criar múltiplas tabelas de roteamento através 
de Vrf (Virtual routing and forwarding). É facultada a entrega de licenças 
caso o software exiga licenciamento adicional para ativação deste recurso;
5.1.24. deve implementar serviço de dHcP server e dHcP relay;
5.1.25. deve suportar iGMP snooping para controle de tráfego de multi-
cast, permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) grupos;
5.1.26. deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra 
porta do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring / sPaN);
5.1.27. deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de 
portas para uma porta especificada em outro equipamento através de RS-
PaN e ErsPaN;
5.1.28. deve implementar spanning tree conforme os padrões iEEE 802.1w 
(rapid spanning tree) e iEEE 802.1s (Multiple spanning tree). deve imple-
mentar pelo menos 30 (trinta) instâncias de Multiple Spanning Tree;
5.1.29. deve implementar recurso conhecido como Portfast ou Edge Port 
para que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status “fo-
rwarding” do spanning tree após sua conexão física;
5.1.30. deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do 
algoritmo spanning-tree para prover defesa contra-ataques do tipo “denial 
of service” no ambiente nível 2;
5.1.31. deve permitir a suspensão de recebimento de BPdUs (Bridge Pro-
tocol data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” 
(conforme previsto no padrão iEEE 802.1w). sendo recebido um BPdU 
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;
5.1.32. deve possuir mecanismo conhecido como loop Guard para iden-
tificação de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento 
quando um loop for identificado;
5.1.33. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes 
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar instabili-
dade na rede. o switch deverá desativar a interface automaticamente caso 
o número de variações de status esteja acima do limite configurado para o 
período estabelecido em segundos;
5.1.34. deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas por-
tas do switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os 
pacotes ou aplicar rate limit;
5.1.35. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtra-
gem de tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para 
classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de 
origem e destino, portas tcP e UdP, campo dscP, campo cos e VlaN id;
5.1.36. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser 
aplicada na rede;
5.1.37. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de trá-
fego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (iEEE 
802.1p cos);
5.1.38. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de trá-
fego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” 
(dsCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;

5.1.39. deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos 
de prevenção contra congestão de tráfego: Weighted round robin (Wrr), 
WrEd (Weighted random Early detection) ou Weighted fair Queuing 
(WfQ);
5.1.40. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por 
porta;
5.1.41. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) 
para notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar 
que os pacotes sejam descartados;
5.1.42. deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo 
spoofing para mensagens de IPv6 Router Advertisement;
5.1.43. deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do 
tipo man-in-the-middle que utilizam o protocolo arP;
5.1.44. deve implementar dHcP snooping em iPv4 e iPv6 para mitigar 
problemas com servidores dHcP que não estejam autorizados na rede;
5.1.45. deve implementar controle de acesso por porta através do padrão 
IEEE 802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base 
em atributos recebidos através do protocolo radiUs;
5.1.46. deve suportar a autenticação iEEE 802.1X de múltiplos dispositi-
vos em cada por porta do switch. apenas o tráfego dos dispositivos auten-
ticados é que devem ser comutados na porta;
5.1.47. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quin-
ze) dispositivos em cada porta através do protocolo iEEE 802.1X;
5.1.48. deve suportar Mac authentication Bypass (MaB);
5.1.49. deve implementar radiUs coa (change of authorization);
5.1.50. deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servi-
dores radiUs;
5.1.51. Em caso de indisponibilidade dos servidores radiUs, o switch 
deve provisionar automaticamente uma VlaN para os dispositivos conec-
tados nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não 
causar indisponibilidade da rede;
5.1.52. deve implementar Guest VlaN para aqueles usuários que não au-
tenticaram nas interfaces em que o iEEE 802.1X estiver habilitado;
5.1.53. deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para auten-
ticações 802.1X. desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados 
testes de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar 
a interface;
5.1.54. deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo 
que este esteja conectado através de uma interface do telefone iP;
5.1.55. deve suportar radiUs authentication e radiUs accounting atra-
vés de iPv6;
5.1.56. deve suportar o protocolo NtP (Network time Protocol) ou sNtP 
(simple Network time Protocol) para a sincronização do relógio;
5.1.57. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar;
5.1.58. deve suportar o envio de mensagens de log para servidores exter-
nos através de syslog;
5.1.59. deve suportar o protocolo sNMP (simple Network Management 
Protocol) nas versões v1, v2c e v3;
5.1.60. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e 
administração remota através de cli (command line interface);
5.1.61. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administra-
ção remota através de interface web;
5.1.62. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (sof-
tware) do switch através da interface web (HttPs);
5.1.63. deve permitir ser gerenciado através de iPv6;
5.1.64. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com 
diferentes níveis de permissões para administração e configuração do switch;
5.1.65. deve suportar autenticação via radiUs e tacacs+ para controle 
do acesso administrativo ao equipamento;
5.1.66. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços 
IP na rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log 
de evento e enviar um sNMP trap;
5.1.67. deve suportar o protocolo lldP e lldP-MEd para descoberta au-
tomática de equipamentos na rede de acordo com o padrão iEEE 802.1ab;
5.1.68. deverá suportar protocolo openflow v1.3 ou tecnologia similar 
para configuração do equipamento através de controlador SDN;
5.1.69. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
5.1.70. deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão 
na identificação de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros 
para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a exportação 
dos pacotes através de arquivo .pcap para análise em software Wireshark;
5.1.71. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware 
simultaneamente em sua memória flash;
5.1.72. deve possuir lEds que indiquem o status de atividade de cada 
porta, além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;
5.1.73. deve suportar temperatura de operação de até 40º celsius;
5.1.74. deve possuir MtBf (Mean time Between failures) igual ou supe-
rior a 10 (dez) anos;
5.1.75. deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes do tipo 
hot-swap, com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V;
5.1.76. deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19” com al-
tura máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão 
ser fornecidos;
5.2. solução de conectividade – tipo 2 | itEM 2
5.2.1. Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade 
de operação em camada 3 do modelo osi;
5.2.2. deve possuir 48 (quarenta e oito) interfaces do tipo 1000Base-t para 
conexão de cabos de par metálico UtP com conector rJ-45. deve implemen-
tar a auto-negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além de ne-
gociar automaticamente a conexão de cabos crossover (Mdi/Mdi-X);
5.2.3. adicionalmente, deve possuir 2 (dois) slots sfP+ para conexão de 
fibras ópticas do tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas inter-
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faces não devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em 
conjunto com as interfaces do item anterior;
5.2.4. adicionalmente, deve possuir 2 (dois) slots QsfP operando em 40GbE;
5.2.5. deve possuir porta console para acesso à interface de linha de co-
mando (cli) do equipamento através de conexão serial. o cabo e eventuais 
adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser fornecidos;
5.2.6. deve possuir 1 (uma) interface UsB;
5.2.7. deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 320 Gbps e 
ser capaz de encaminhar até 500 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
5.2.8. deve suportar 4000 (quatro mil) VlaNs de acordo com o padrão 
iEEE 802.1Q;
5.2.9. deve possuir tabela Mac com suporte a 90.000 endereços;
5.2.10. deve operar com latência igual ou inferior à 2 us (microsegundo);
5.2.11. deve implementar flow control baseado no padrão iEEE 802.3X;
5.2.12. Em conjunto com o flow control (iEEE 802.3x) o switch deverá, ao 
invés de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser 
recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O switch deverá medir 
o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja restaurado à 
capacidade máxima automaticamente;
5.2.13. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link 
aggregation) de acordo com o padrão iEEE 802.3ad (link aggregation 
control Protocol – lacP);
5.2.14. deve suportar Multi-chassis link agregation (MclaG) ou mecanis-
mo similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de 
mesmo modelo de tal forma que equipamentos terceiros reconheçam as 
interfaces de ambos switches como uma única interface lógica;
5.2.15. deve suportar a comutação de Jumbo frames;
5.2.16. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conec-
tados e associá-los automaticamente a VlaN de voz;
5.2.17. deve implementar roteamento (camada 3 do modelo osi) entre 
as VlaNs;
5.2.18. deve suportar pelo menos 16k de entradas na tabela de roteamento;
5.2.19. deve suportar a criação de rotas estáticas em iPv4 e iPv6;
5.2.20. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico 
através dos protocolos riPv1, riPv2, is-is, BGP, osPf em iPv4 e osPf em 
iPv6. É facultada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento 
adicional para ativação dos protocolos;
5.2.21. deve suportar protocolos de roteamento multicast
5.2.22. deverá suportar Equal cost Multipath routing ( EcMP)
5.2.23. deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VrrP ou 
mecanismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega de 
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do 
protocolo;
5.2.24. deverá suportar Bidirectional forwarding detection (Bfd). É facul-
tada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional 
para ativação do protocolo;
5.2.25. deve implementar serviço de dHcP server e dHcP relay;
5.2.26. deve suportar iGMP snooping para controle de tráfego de multi-
cast, permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) grupos;
5.2.27. deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra 
porta do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring / sPaN);
5.2.28. deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de 
portas para uma porta especificada em outro equipamento através de RS-
PaN e ErsPaN;
5.2.29. deve implementar spanning tree conforme os padrões iEEE 
802.1w (rapid spanning tree) e iEEE 802.1s (Multiple spanning tree). 
Deve implementar pelo menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning 
tree;
5.2.30. deve implementar recurso conhecido como Portfast ou Edge Port 
para que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status “fo-
rwarding” do spanning tree após sua conexão física;
5.2.31. deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do 
algoritmo spanning-tree para prover defesa contra-ataques do tipo “denial 
of service” no ambiente nível 2;
5.2.32. deve permitir a suspensão de recebimento de BPdUs (Bridge Pro-
tocol data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” 
(conforme previsto no padrão iEEE 802.1w). sendo recebido um BPdU 
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;
5.2.33. deve possuir mecanismo conhecido como loop Guard para iden-
tificação de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento 
quando um loop for identificado;
5.2.34. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes 
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar instabili-
dade na rede. o switch deverá desativar a interface automaticamente caso 
o número de variações de status esteja acima do limite configurado para o 
período estabelecido em segundos;
5.2.35. deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas por-
tas do switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os 
pacotes ou aplicar rate limit;
5.2.36. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de 
tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classifi-
cação do tráfego: endereço iP de origem e destino, endereço Mac de origem 
e destino, portas tcP e UdP, campo dscP, campo cos e VlaN id;
5.2.37. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser 
aplicada na rede;
5.2.38. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de trá-
fego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (iEEE 
802.1p cos);
5.2.39. deverá implementar classificação, marcação e priorização de trá-
fego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” 
(DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;

5.2.40. deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos 
de prevenção contra congestão de tráfego: Weighted round robin (Wrr), 
WrEd (Weighted random Early detection) ou Weighted fair Queuing 
(WfQ);
5.2.41. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por 
porta;
5.2.42. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) 
para notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar 
que os pacotes sejam descartados;
5.2.43. deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo 
spoofing para mensagens de IPv6 Router Advertisement;
5.2.44. deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do 
tipo man-in-the-middle que utilizam o protocolo arP;
5.2.45. deve implementar dHcP snooping em iPv4 e iPv6 para mitigar 
problemas com servidores dHcP que não estejam autorizados na rede;
5.2.46. deve implementar controle de acesso por porta através do padrão 
IEEE 802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base 
em atributos recebidos através do protocolo radiUs;
5.2.47. deve suportar a autenticação iEEE 802.1X de múltiplos dispositi-
vos em cada por porta do switch. apenas o tráfego dos dispositivos auten-
ticados é que devem ser comutados na porta;
5.2.48. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quin-
ze) dispositivos em cada porta através do protocolo iEEE 802.1X;
5.2.49. deve suportar Mac authentication Bypass (MaB);
5.2.50. deve implementar radiUs coa (change of authorization);
5.2.51. deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servi-
dores radiUs;
5.2.52. Em caso de indisponibilidade dos servidores radiUs, o switch 
deve provisionar automaticamente uma VlaN para os dispositivos conec-
tados nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não 
causar indisponibilidade da rede;
5.2.53. deve implementar Guest VlaN para aqueles usuários que não au-
tenticaram nas interfaces em que o iEEE 802.1X estiver habilitado;
5.2.54. deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para auten-
ticações 802.1X. desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados 
testes de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar 
a interface;
5.2.55. deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo 
que este esteja conectado através de uma interface do telefone iP;
5.2.56. deve suportar radiUs authentication e radiUs accounting atra-
vés de iPv6;
5.2.57. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que 
podem ser aprendidos em uma determinada porta. caso o número máxi-
mo seja excedido, o switch deverá gerar um log de evento para notificar 
o problema;
5.2.58. deve permitir a customização do tempo em segundos em que um 
determinado MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na 
tabela de endereços Mac (Mac table);
5.2.59. deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço 
Mac address for aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o Mac 
address mover entre interfaces do mesmo switch e quando o Mac address 
for removido da interface;
5.2.60. deve ser capaz de autorizar a transmissão de pacotes nas inter-
faces somente para aqueles endereços iP que foram aprendidos dinamica-
mente através de dHcP snooping. os pacotes originados por endereços iP 
desconhecidos deverão ser descartados;
5.2.61. deverá suportar Mac-iP binding
5.2.62. deve suportar o protocolo PtP (Precision time Protocol);
5.2.63. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar;
5.2.64. deve suportar o envio de mensagens de log para servidores exter-
nos através de syslog;
5.2.65. deve suportar o protocolo sNMP (simple Network Management 
Protocol) nas versões v1, v2c e v3;
5.2.66. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e 
administração remota através de cli (command line interface);
5.2.67. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administra-
ção remota através de interface web;
5.2.68. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (sof-
tware) do switch através da interface web (HttPs);
5.2.69. deve permitir ser gerenciado através de iPv6;
5.2.70. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com 
diferentes níveis de permissões para administração e configuração do switch;
5.2.71. deve suportar autenticação via radiUs e tacacs+ para controle 
do acesso administrativo ao equipamento;
5.2.72. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços 
IP na rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log 
de evento e enviar um sNMP trap;
5.2.73. deve suportar o protocolo lldP e lldP-MEd para descoberta au-
tomática de equipamentos na rede de acordo com o padrão iEEE 802.1ab;
5.2.74. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar 
problemas físicos nos cabos de par trançado (UtP) conectados ao switch. 
deverá executar os testes em todos os pares do cabo, informar o resultado 
do teste para cada par do cabo, além de informar a distância total do cabo;
5.2.75. deverá suportar protocolo openflow v1.3 ou tecnologia similar 
para configuração do equipamento através de controlador SDN;
5.2.76. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
5.2.77. deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão 
na identificação de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros 
para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a exportação 
dos pacotes através de arquivo .pcap para análise em software Wireshark;
5.2.78. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware 
simultaneamente em sua memória flash;
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5.2.79. Deve suportar o padrão IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE);
5.2.80. deve possuir lEds que indiquem o status de atividade de cada 
porta, além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;
5.2.81. deve suportar temperatura de operação de até 45º celsius;
5.2.82. deve possuir MtBf (Mean time Between failures) igual ou supe-
rior a 10 (dez) anos;
5.2.83. deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes e in-
ternas ao equipamento, com capacidade para operar em tensões de 110V 
e 220V;
5.2.84. deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19” com al-
tura máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão 
ser fornecidos;
5.3. solução de conectividade – tipo 3 | itEM 3
5.3.1. Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade 
de operação em camada 3 do modelo osi;
5.3.2. deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces do tipo 1000Base-t para 
conexão de cabos de par metálico UtP com conector rJ-45. deve imple-
mentar a auto-negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além 
de negociar automaticamente a conexão de cabos crossover (Mdi/Mdi-X);
5.3.3. adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots sfP+ para conexão 
de fibras ópticas do tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas 
interfaces não devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente 
em conjunto com as interfaces do item anterior;
5.3.4. adicionalmente, deve possuir 2 (dois) slots QsfP operando em 
40GbE;
5.3.5. deverá implementar os padrões iEEE 802.3af (Power over Ethernet 
– PoE) e iEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus – PoE+) com PoE budget 
de 740W a serem alocados em qualquer uma das portas 1000Base-t;
5.3.6. deve possuir porta console para acesso à interface de linha de co-
mando (cli) do equipamento através de conexão serial. o cabo e even-
tuais adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser 
fornecidos;
5.3.7. deve possuir 1 (uma) interface UsB;
5.3.8. deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 228 Gbps e 
ser capaz de encaminhar até 415 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
5.3.9. deve suportar 4000 (quatro mil) VlaNs de acordo com o padrão 
iEEE 802.1Q;
5.3.10. deve possuir tabela Mac com suporte a 90.000 endereços;
5.3.11. deve operar com latência igual ou inferior à 2 us (microsegundo);
5.3.12. deve implementar flow control baseado no padrão iEEE 802.3X;
5.3.13. Em conjunto com o flow control (iEEE 802.3x) o switch deverá, ao 
invés de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser 
recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O switch deverá medir 
o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja restaurado à 
capacidade máxima automaticamente;
5.3.14. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link 
aggregation) de acordo com o padrão iEEE 802.3ad (link aggregation 
control Protocol – lacP);
5.3.15. deve suportar Multi-chassis link agregation (MclaG) ou mecanis-
mo similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de 
mesmo modelo de tal forma que equipamentos terceiros reconheçam as 
interfaces de ambos switches como uma única interface lógica;
5.3.16. deve suportar a comutação de Jumbo frames;
5.3.17. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conec-
tados e associá-los automaticamente a VlaN de voz;
5.3.18. deve implementar roteamento (camada 3 do modelo osi) entre 
as VlaNs;
5.3.19. deve suportar pelo menos 16k de entradas na tabela de rotea-
mento;
5.3.20. deve suportar a criação de rotas estáticas em iPv4 e iPv6;
5.3.21. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico 
através dos protocolos riPv1, riPv2, is-is, BGP, osPf em iPv4 e osPf em 
iPv6. É facultada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento 
adicional para ativação dos protocolos;
5.3.22. deve suportar protocolos de roteamento multicast
5.3.23. deverá suportar Equal cost Multipath routing ( EcMP)
5.3.24. deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VrrP ou 
mecanismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega de 
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do 
protocolo;
5.3.25. deverá suportar Bidirectional forwarding detection (Bfd). É facul-
tada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional 
para ativação do protocolo;
5.3.26. deve implementar serviço de dHcP server e dHcP relay;
5.3.27. deve suportar iGMP snooping para controle de tráfego de multi-
cast, permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) grupos;
5.3.28. deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra 
porta do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring / sPaN);
5.3.29. deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de 
portas para uma porta especificada em outro equipamento através de RS-
PaN e ErsPaN;
5.3.30. deve implementar spanning tree conforme os padrões iEEE 802.1w 
(rapid spanning tree) e iEEE 802.1s (Multiple spanning tree). deve imple-
mentar pelo menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree;
5.3.31. deve implementar recurso conhecido como Portfast ou Edge Port 
para que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status “fo-
rwarding” do spanning tree após sua conexão física;
5.3.32. deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do 
algoritmo spanning-tree para prover defesa contra-ataques do tipo “denial 
of service” no ambiente nível 2;
5.3.33. deve permitir a suspensão de recebimento de BPdUs (Bridge Pro-
tocol data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” 

(conforme previsto no padrão iEEE 802.1w). sendo recebido um BPdU 
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;
5.3.34. deve possuir mecanismo conhecido como loop Guard para iden-
tificação de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento 
quando um loop for identificado;
5.3.35. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes 
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar instabili-
dade na rede. o switch deverá desativar a interface automaticamente caso 
o número de variações de status esteja acima do limite configurado para o 
período estabelecido em segundos;
5.3.36. deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas por-
tas do switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os 
pacotes ou aplicar rate limit;
5.3.37. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtra-
gem de tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para 
classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de 
origem e destino, portas tcP e UdP, campo dscP, campo cos e VlaN id;
5.3.38. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser 
aplicada na rede;
5.3.39. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de trá-
fego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (iEEE 
802.1p cos);
5.3.40. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de trá-
fego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” 
(DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
5.3.41. deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos 
de prevenção contra congestão de tráfego: Weighted round robin (Wrr), 
WrEd (Weighted random Early detection) ou Weighted fair Queuing (WfQ);
5.3.42. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta;
5.3.43. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) 
para notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar 
que os pacotes sejam descartados;
5.3.44. deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo 
spoofing para mensagens de IPv6 Router Advertisement;
5.3.45. deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do 
tipo man-in-the-middle que utilizam o protocolo arP; 
5.3.46. deve implementar dHcP snooping em iPv4 e iPv6 para mitigar 
problemas com servidores dHcP que não estejam autorizados na rede;
5.3.47. deve implementar controle de acesso por porta através do padrão 
IEEE 802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base 
em atributos recebidos através do protocolo radiUs;
5.3.48. deve suportar a autenticação iEEE 802.1X de múltiplos dispositi-
vos em cada por porta do switch. apenas o tráfego dos dispositivos auten-
ticados é que devem ser comutados na porta;
5.3.49. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quin-
ze) dispositivos em cada porta através do protocolo iEEE 802.1X;
5.3.50. deve suportar Mac authentication Bypass (MaB);
5.3.51. deve implementar radiUs coa (change of authorization);
5.3.52. deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servi-
dores radiUs;
5.3.53. Em caso de indisponibilidade dos servidores radiUs, o switch 
deve provisionar automaticamente uma VlaN para os dispositivos conec-
tados nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não 
causar indisponibilidade da rede;
5.3.54. deve implementar Guest VlaN para aqueles usuários que não au-
tenticaram nas interfaces em que o iEEE 802.1X estiver habilitado;
5.3.55. deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para auten-
ticações 802.1X. desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados 
testes de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar 
a interface;
5.3.56. deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo 
que este esteja conectado através de uma interface do telefone iP;
5.3.57. deve suportar radiUs authentication e radiUs accounting atra-
vés de iPv6;
5.3.58. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que 
podem ser aprendidos em uma determinada porta. caso o número máxi-
mo seja excedido, o switch deverá gerar um log de evento para notificar 
o problema;
5.3.59. deve permitir a customização do tempo em segundos em que um 
determinado MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na 
tabela de endereços Mac (Mac table);
5.3.60. deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço 
Mac address for aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o Mac 
address mover entre interfaces do mesmo switch e quando o Mac address 
for removido da interface;
5.3.61. deve ser capaz de autorizar a transmissão de pacotes nas inter-
faces somente para aqueles endereços iP que foram aprendidos dinamica-
mente através de dHcP snooping. os pacotes originados por endereços iP 
desconhecidos deverão ser descartados;
5.3.62. deverá suportar Mac-iP binding
5.3.63. deve suportar o protocolo PtP (Precision time Protocol);
5.3.64. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar;
5.3.65. deve suportar o envio de mensagens de log para servidores exter-
nos através de syslog;
5.3.66. deve suportar o protocolo sNMP (simple Network Management 
Protocol) nas versões v1, v2c e v3;
5.3.67. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e 
administração remota através de cli (command line interface);
5.3.68. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administra-
ção remota através de interface web;
5.3.69. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (sof-
tware) do switch através da interface web (HttPs);



22  diário oficial Nº 34.749 Quarta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2021

5.3.70. deve permitir ser gerenciado através de iPv6;
5.3.71. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com 
diferentes níveis de permissões para administração e configuração do switch;
5.3.72. deve suportar autenticação via radiUs e tacacs+ para controle 
do acesso administrativo ao equipamento;
5.3.73. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços 
IP na rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log 
de evento e enviar um sNMP trap;
5.3.74. deve suportar o protocolo lldP e lldP-MEd para descoberta au-
tomática de equipamentos na rede de acordo com o padrão iEEE 802.1ab;
5.3.75. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar 
problemas físicos nos cabos de par trançado (UtP) conectados ao switch. 
deverá executar os testes em todos os pares do cabo, informar o resultado 
do teste para cada par do cabo, além de informar a distância total do cabo;
5.3.76. deverá suportar protocolo openflow v1.3 ou tecnologia similar 
para configuração do equipamento através de controlador SDN;
5.3.77. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
5.3.78. deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão 
na identificação de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros 
para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a exportação 
dos pacotes através de arquivo .pcap para análise em software Wireshark;
5.3.79. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware 
simultaneamente em sua memória flash;
5.3.80. Deve suportar o padrão IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE);
5.3.81. deve possuir lEds que indiquem o status de atividade de cada 
porta, além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;
5.3.82. deve suportar temperatura de operação de até 45º celsius;
5.3.83. deve possuir MtBf (Mean time Between failures) igual ou supe-
rior a 10 (dez) anos;
5.3.84. deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes e internas 
ao equipamento, com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V;
5.3.85. deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19” com al-
tura máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão 
ser fornecidos;
5.4. solução de conectividade – tipo 4 | itEM 4
5.4.1. Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade 
de operação em camada 3 do modelo osi;
5.4.2. deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces do tipo 1000Base-t para 
conexão de cabos de par metálico UtP com conector rJ-45. deve imple-
mentar a auto-negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além 
de negociar automaticamente a conexão de cabos crossover (Mdi/Mdi-X);
5.4.3. adicionalmente, deve possuir 2 (dois) slots sfP+ para conexão de 
fibras ópticas do tipo 10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas inter-
faces não devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em 
conjunto com as interfaces do item anterior;
5.4.4. adicionalmente, deve possuir 2 (dois) slots QsfP operando em 40GbE;
5.4.5. deve possuir porta console para acesso à interface de linha de co-
mando (cli) do equipamento através de conexão serial. o cabo e even-
tuais adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser 
fornecidos;
5.4.6. deve possuir 1 (uma) interface UsB;
5.4.7. deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 228 Gbps e 
ser capaz de encaminhar até 415 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
5.4.8. deve suportar 4000 (quatro mil) VlaNs de acordo com o padrão 
iEEE 802.1Q;
5.4.9. deve possuir tabela Mac com suporte a 90.000 endereços;
5.4.10. deve operar com latência igual ou inferior à 2 us (microsegundo);
5.4.11. deve implementar flow control baseado no padrão iEEE 802.3X;
5.4.12. Em conjunto com o flow control (iEEE 802.3x) o switch deverá, ao 
invés de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser 
recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O switch deverá medir 
o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja restaurado à 
capacidade máxima automaticamente;
5.4.13. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link 
aggregation) de acordo com o padrão iEEE 802.3ad (link aggregation 
control Protocol – lacP);
5.4.14. deve suportar Multi-chassis link agregation (MclaG) ou mecanis-
mo similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de 
mesmo modelo de tal forma que equipamentos terceiros reconheçam as 
interfaces de ambos switches como uma única interface lógica;
5.4.15. deve suportar a comutação de Jumbo frames;
5.4.16. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conec-
tados e associá-los automaticamente a VlaN de voz;
5.4.17. deve implementar roteamento (camada 3 do modelo osi) entre 
as VlaNs;
5.4.18. deve suportar pelo menos 16k de entradas na tabela de rotea-
mento;
5.4.19. deve suportar a criação de rotas estáticas em iPv4 e iPv6;
5.4.20. Deve possuir hardware capaz de suportar roteamento dinâmico 
através dos protocolos riPv1, riPv2, is-is, BGP, osPf em iPv4 e osPf em 
iPv6. É facultada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento 
adicional para ativação dos protocolos;
5.4.21. deve suportar protocolos de roteamento multicast
5.4.22. deverá suportar Equal cost Multipath routing ( EcMP)
5.4.23. deve possuir hardware capaz de suportar o protocolo VrrP ou 
mecanismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega de 
licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação do 
protocolo;
5.4.24. deverá suportar Bidirectional forwarding detection (Bfd). É facul-
tada a entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional 
para ativação do protocolo;
5.4.25. deve implementar serviço de dHcP server e dHcP relay;

5.4.26. deve suportar iGMP snooping para controle de tráfego de multi-
cast, permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) grupos;
5.4.27. deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra 
porta do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring / sPaN);
5.4.28. deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de 
portas para uma porta especificada em outro equipamento através de RS-
PaN e ErsPaN;
5.4.29. deve implementar spanning tree conforme os padrões iEEE 802.1w 
(rapid spanning tree) e iEEE 802.1s (Multiple spanning tree). deve imple-
mentar pelo menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree;
5.4.30. deve implementar recurso conhecido como Portfast ou Edge Port 
para que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status “fo-
rwarding” do spanning tree após sua conexão física;
5.4.31. deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do 
algoritmo spanning-tree para prover defesa contra-ataques do tipo “denial 
of service” no ambiente nível 2;
5.4.32. deve permitir a suspensão de recebimento de BPdUs (Bridge Pro-
tocol data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” 
(conforme previsto no padrão iEEE 802.1w). sendo recebido um BPdU 
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;
5.4.33. deve possuir mecanismo conhecido como loop Guard para iden-
tificação de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento 
quando um loop for identificado;
5.4.34. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes 
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar instabili-
dade na rede. o switch deverá desativar a interface automaticamente caso 
o número de variações de status esteja acima do limite configurado para o 
período estabelecido em segundos;
5.4.35. deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas por-
tas do switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os 
pacotes ou aplicar rate limit;
5.4.36. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem 
de tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para 
classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de 
origem e destino, portas tcP e UdP, campo dscP, campo cos e VlaN id;
5.4.37. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser 
aplicada na rede;
5.4.38. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de trá-
fego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (iEEE 
802.1p cos);
5.4.39. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de trá-
fego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” 
(DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
5.4.40. deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos 
de prevenção contra congestão de tráfego: Weighted round robin (Wrr), 
WrEd (Weighted random Early detection) ou Weighted fair Queuing 
(WfQ);
5.4.41. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por 
porta;
5.4.42. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification (ECN) 
para notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar 
que os pacotes sejam descartados;
5.4.43. deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo 
spoofing para mensagens de IPv6 Router Advertisement;
5.4.44. deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do 
tipo man-in-the-middle que utilizam o protocolo arP;
5.4.45. deve implementar dHcP snooping em iPv4 e iPv6 para mitigar 
problemas com servidores dHcP que não estejam autorizados na rede;
5.4.46. deve implementar controle de acesso por porta através do padrão 
IEEE 802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base 
em atributos recebidos através do protocolo radiUs;
5.4.47. deve suportar a autenticação iEEE 802.1X de múltiplos dispositi-
vos em cada por porta do switch. apenas o tráfego dos dispositivos auten-
ticados é que devem ser comutados na porta;
5.4.48. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quin-
ze) dispositivos em cada porta através do protocolo iEEE 802.1X;
5.4.49. deve suportar Mac authentication Bypass (MaB);
5.4.50. deve implementar radiUs coa (change of authorization);
5.4.51. deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servi-
dores radiUs;
5.4.52. Em caso de indisponibilidade dos servidores radiUs, o switch 
deve provisionar automaticamente uma VlaN para os dispositivos conec-
tados nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não 
causar indisponibilidade da rede;
5.4.53. deve implementar Guest VlaN para aqueles usuários que não au-
tenticaram nas interfaces em que o iEEE 802.1X estiver habilitado;
5.4.54. deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para auten-
ticações 802.1X. desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados 
testes de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar 
a interface;
5.4.55. deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo 
que este esteja conectado através de uma interface do telefone iP;
5.4.56. deve suportar radiUs authentication e radiUs accounting atra-
vés de IPv6;Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC 
que podem ser aprendidos em uma determinada porta. caso o número 
máximo seja excedido, o switch deverá gerar um log de evento para noti-
ficar o problema;
5.4.57. deve permitir a customização do tempo em segundos em que um 
determinado MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na 
tabela de endereços Mac (Mac table);
5.4.58. deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço 
Mac address for aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o Mac 
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address mover entre interfaces do mesmo switch e quando o Mac address 
for removido da interface;
5.4.59. deve ser capaz de autorizar a transmissão de pacotes nas inter-
faces somente para aqueles endereços iP que foram aprendidos dinamica-
mente através de dHcP snooping. os pacotes originados por endereços iP 
desconhecidos deverão ser descartados;
5.4.60. deverá suportar Mac-iP binding
5.4.61. deve suportar o protocolo PtP (Precision time Protocol);
5.4.62. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar;
5.4.63. deve suportar o envio de mensagens de log para servidores exter-
nos através de syslog;
5.4.64. deve suportar o protocolo sNMP (simple Network Management 
Protocol) nas versões v1, v2c e v3;
5.4.65. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e 
administração remota através de cli (command line interface);
5.4.66. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administra-
ção remota através de interface web;
5.4.67. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (sof-
tware) do switch através da interface web (HttPs);
5.4.68. deve permitir ser gerenciado através de iPv6;
5.4.69. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com 
diferentes níveis de permissões para administração e configuração do switch;
5.4.70. deve suportar autenticação via radiUs e tacacs+ para controle 
do acesso administrativo ao equipamento;
5.4.71. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços 
IP na rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log 
de evento e enviar um sNMP trap;
5.4.72. deve suportar o protocolo lldP e lldP-MEd para descoberta au-
tomática de equipamentos na rede de acordo com o padrão iEEE 802.1ab;
5.4.73. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar 
problemas físicos nos cabos de par trançado (UtP) conectados ao switch. 
deverá executar os testes em todos os pares do cabo, informar o resultado 
do teste para cada par do cabo, além de informar a distância total do cabo;
5.4.74. deverá suportar protocolo openflow v1.3 ou tecnologia similar 
para configuração do equipamento através de controlador SDN;
5.4.75. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
5.4.76. deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxíliarão 
na identificação de problemas na rede. Deve permitir a utilização de filtros 
para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a exportação 
dos pacotes através de arquivo .pcap para análise em software Wireshark;
5.4.77. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de firmware 
simultaneamente em sua memória flash;
5.4.78. Deve suportar o padrão IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet 
- EEE);
5.4.79. deve possuir lEds que indiquem o status de atividade de cada 
porta, além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;
5.4.80. deve suportar temperatura de operação de até 45º celsius;
5.4.81. deve possuir MtBf (Mean time Between failures) igual ou supe-
rior a 10 (dez) anos;
5.4.82. deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes e internas 
ao equipamento, com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V;
deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19” com altura má-
xima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser 
fornecidos;
5.5. solução de conectividade – tipo 5 | itEM 5
5.5.1. Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade 
de operação em camada 3 do modelo osi;
5.5.2. deve possuir 24 (vinte e quatro) interfaces do tipo 1000Base-t para 
conexão de cabos de par metálico UtP com conector rJ-45. deve imple-
mentar a auto-negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além 
de negociar automaticamente a conexão de cabos crossover (Mdi/Mdi-X);
5.5.3. adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots sfP para conexão de 
fibras ópticas do tipo 1000Base-X operando em 1GbE. Estas interfaces não 
devem ser do tipo combo e devem operar simultaneamente em conjunto 
com as interfaces do item anterior;
5.5.4. deverá implementar os padrões iEEE 802.3af (Power over Ethernet 
– PoE) e iEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus – PoE+) com PoE budget 
de 370W a serem alocados em qualquer uma das portas 1000Base-t;
5.5.5. deve possuir porta console para acesso à interface de linha de co-
mando (cli) do equipamento através de conexão serial. o cabo e even-
tuais adaptadores necessários para acesso à porta console deverão ser 
fornecidos;
5.5.6. deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 56 Gbps e 
ser capaz de encaminhar até 80 Mpps (milhões de pacotes por segundo);
5.5.7. deve suportar 4000 (quatro mil) VlaNs de acordo com o padrão 
iEEE 802.1Q;
5.5.8. deve possuir tabela Mac com suporte a 8.000 endereços;
5.5.9. deve implementar flow control baseado no padrão iEEE 802.3X;
5.5.10. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link 
aggregation) de acordo com o padrão iEEE 802.3ad (link aggregation 
control Protocol – lacP);
5.5.11. deve suportar a comutação de Jumbo frames;
5.5.12. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conec-
tados e associá-los automaticamente a VlaN de voz;
5.5.13. deve implementar roteamento (camada 3 do modelo osi) entre 
as VlaNs;
5.5.14. deve suportar a criação de rotas estáticas em iPv4 e iPv6;
5.5.15. deve implementar serviço de dHcP relay;
5.5.16. deve suportar iGMP snooping para controle de tráfego de multi-
cast, permitindo a criação de pelo menos 500 (quinhentas) entradas na 
tabela;
5.5.17. deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra 

porta do mesmo switch (port mirroring / sPaN);
5.5.18. deve implementar spanning tree conforme os padrões iEEE 802.1w 
(rapid spanning tree) e iEEE 802.1s (Multiple spanning tree). deve imple-
mentar pelo menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree;
5.5.19. deve implementar recurso conhecido como Portfast ou Edge Port 
para que uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status “fo-
rwarding” do spanning tree após sua conexão física;
5.5.20. deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do 
algoritmo spanning-tree para prover defesa contra-ataques do tipo “denial 
of service” no ambiente nível 2;
5.5.21. deve permitir a suspensão de recebimento de BPdUs (Bridge Pro-
tocol data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” 
(conforme previsto no padrão iEEE 802.1w). sendo recebido um BPdU 
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;
5.5.22. deve possuir mecanismo conhecido como loop Guard para iden-
tificação de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento 
quando um loop for identificado;
5.5.23. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes 
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar instabili-
dade na rede. o switch deverá desativar a interface automaticamente caso 
o número de variações de status esteja acima do limite configurado para o 
período estabelecido em segundos;
5.5.24. deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas por-
tas do switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os 
pacotes ou aplicar rate limit;
5.5.25. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtra-
gem de tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para 
classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de 
origem e destino, portas tcP e UdP, campo dscP, campo cos e VlaN id;
5.5.26. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser 
aplicada na rede;
5.5.27. deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores de 
classe de serviço do frame ethernet (iEEE 802.1p cos);
5.5.28. deverá implementar priorização de tráfego baseada nos valores 
do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, 
conforme definições do IETF;
5.5.29. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por 
porta;
5.5.30. deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do 
tipo man-in-the-middle que utilizam o protocolo arP;
5.5.31. deve implementar dHcP snooping para mitigar problemas com 
servidores dHcP que não estejam autorizados na rede;
5.5.32. deve implementar controle de acesso por porta através do padrão 
IEEE 802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base 
em atributos recebidos através do protocolo radiUs;
5.5.33. deve suportar a autenticação iEEE 802.1X de múltiplos dispositi-
vos em cada por porta do switch. apenas o tráfego dos dispositivos auten-
ticados é que devem ser comutados na porta;
5.5.34. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quin-
ze) dispositivos em cada porta através do protocolo iEEE 802.1X;
5.5.35. deve suportar Mac authentication Bypass (MaB);
5.5.36. deve implementar radiUs coa (change of authorization);
5.5.37. deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servi-
dores radiUs;
5.5.38. Em caso de indisponibilidade dos servidores radiUs, o switch 
deve provisionar automaticamente uma VlaN para os dispositivos conec-
tados nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não 
causar indisponibilidade da rede;
5.5.39. deve implementar Guest VlaN para aqueles usuários que não au-
tenticaram nas interfaces em que o iEEE 802.1X estiver habilitado;
5.5.40. deve ser capaz de operar em modo de monitoramento para auten-
ticações 802.1X. desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados 
testes de autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar 
a interface;
5.5.41. deve ser capaz de autenticar um computador via 802.1X mesmo 
que este esteja conectado através de uma interface do telefone iP;
5.5.42. deve suportar radiUs authentication e radiUs accounting atra-
vés de iPv6;
5.5.43. Deve permitir configurar o número máximo de endereços MAC que 
podem ser aprendidos em uma determinada porta. caso o número máxi-
mo seja excedido, o switch deverá gerar um log de evento para notificar 
o problema;
5.5.44. deve permitir a customização do tempo em segundos em que um 
determinado MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na 
tabela de endereços Mac (Mac table);
5.5.45. deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço 
Mac address for aprendido dinamicamente nas interfaces, quando o Mac 
address mover entre interfaces do mesmo switch e quando o Mac address 
for removido da interface;
5.5.46. deve suportar o protocolo NtP (Network time Protocol) ou sNtP 
(simple Network time Protocol) para a sincronização do relógio;
5.5.47. deve suportar o envio de mensagens de log para servidores exter-
nos através de syslog;
5.5.48. deve suportar o protocolo sNMP (simple Network Management 
Protocol) nas versões v1, v2c e v3;
5.5.49. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e 
administração remota através de cli (command line interface);
5.5.50. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administra-
ção remota através de interface web;
5.5.51. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (sof-
tware) do switch através da interface web (HttPs);
5.5.52. deve permitir ser gerenciado através de iPv6;
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5.5.53. Deve permitir a criação de perfis de usuários administrativos com 
diferentes níveis de permissões para administração e configuração do switch;
5.5.54. deve suportar autenticação via radiUs e tacacs+ para controle 
do acesso administrativo ao equipamento;
5.5.55. Deverá possuir mecanismo para identificar conflitos de endereços 
IP na rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar um log 
de evento e enviar um sNMP trap;
5.5.56. deve suportar o protocolo lldP e lldP-MEd para descoberta au-
tomática de equipamentos na rede de acordo com o padrão iEEE 802.1ab;
5.5.57. Deverá ser capaz de executar testes nas interfaces para identificar 
problemas físicos nos cabos de par trançado (UtP) conectados ao switch;
5.5.58. deverá suportar protocolo openflow v1.3 ou tecnologia similar 
para configuração do equipamento através de controlador SDN;
5.5.59. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API;
5.5.60. deve possuir lEds que indiquem o status de atividade de cada 
porta, além de indicar se há alguma falha ou alarme no switch;
5.5.61. deve suportar temperatura de operação de até 45º celsius;
5.5.62. deve possuir MtBf (Mean time Between failures) igual ou supe-
rior a 10 (dez) anos;
5.5.63. deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capaci-
dade para operar em tensões de 110V e 220V;
5.5.64. deve permitir a sua instalação física em rack padrão 19” com al-
tura máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão 
ser fornecidos;
5.6. solução de Gerenciamento e segurança avançada | itEM 6
5.6.1. características do Equipamento
5.6.1.1. Deve suportar, no mínimo, 36 Gbps com a funcionalidade de fi-
rewall habilitada para tráfego iPv4 e iPv6
5.6.1.2. deve suportar, no mínimo, 10 Gbps de throughput iPs
5.6.1.3. deve suportar, no mínimo, 20 Gbps de throughput de VPN iPsec
5.6.1.4. deve suportar, no mínimo, 7 Gbps de throughput de VPN ssl
5.6.1.5. deve suportar, no mínimo, 8 Gbps de throughput de inspeção ssl
5.6.1.6. deve suportar, no mínimo, 15 Gbps de throughput de controle de 
aplicação
5.6.1.7. deve suportar, no mínimo, 9.5 Gbps de throughput com as se-
guintes funcionalidades habilitadas simultaneamente, para todas as as-
sinaturas que a plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e 
atuantes: firewall, controle de aplicação, IPS e antimalware.
5.6.1.8. Suporte a, no mínimo, 8 milhões de conexões simultâneas
5.6.1.9. suporte a, no mínimo, 450.000 novas conexões por segundo
5.6.1.10. Estar licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 2.000 
túneis de VPN IPSEC Site-to-Site simultâneos
5.6.1.11. Estar licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 50.000 
túneis de clientes VPN IPSEC simultâneos
5.6.1.12. Estar licenciado para, ou suportar sem o uso de licença, 10.000 
clientes de VPN SSL simultâneos
5.6.1.13. Permitir gerenciar ao menos 1024 access Points
5.6.1.14. Possuir ao menos 8 interfaces 1Gbps rJ45
5.6.1.15. Possuir ao menos 8 interfaces 1Gbps sfP, devendo ser entregue 
pelo menos dois transceivers padrão sX
5.6.1.16. Possuir ao menos 2 interfaces 1Gbps rJ45 dedicadas à geren-
ciamento
5.6.1.17. Possuir ao menos 2 interfaces 10Gbps sfP+, devendo ser entre-
gue pelo menos dois transceivers 10GBasE-sr sfP+ e dois transceivers 
10GBasE-sr XfP
5.6.1.18. Estar licenciado e/ou ter incluído sem custo adicional, no mínimo, 
10 sistemas virtuais lógicos (contextos) por appliance
5.6.1.19. deve possuir disco local do tipo ssd de, no mínimo, 200Gb.
5.6.1.20. Possuir fonte de alimentação 100-240V ac redundante Hot swa-
ppable
5.6.1.21. Possuir no máximo 1 rU de altura
5.6.1.22. deve ser do mesmo fabricante das soluções dos itens 1, 2 e 3
5.6.2. requisitos Mínimos de funcionalidade
5.6.2.1. a solução deve consistir em plataforma de proteção de rede 
baseada em appliance com funcionalidades de Next Generation firewall 
(NGfW), e console de gerência e monitoração;
5.6.2.2. Por funcionalidades de NGfW entende-se: reconhecimento de 
aplicações, prevenção de ameaças, identificação de usuários e controle 
granular de permissões;
5.6.2.3. as funcionalidades de proteção de rede que compõe a plataforma 
de segurança, podem funcionar em múltiplos appliances desde que obede-
çam a todos os requisitos desta especificação;
5.6.2.4. a plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de apli-
cações em camada 7;
5.6.2.5. todos os equipamentos fornecidos devem ser próprios para mon-
tagem em rack 19”, incluindo kit tipo trilho para adaptação se necessário 
e cabos de alimentação;
5.6.2.6. a gestão do equipamento deve ser compatível através da interface 
de gestão Web no mesmo dispositivo de proteção da rede;
5.6.2.7. os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a 4094 
VlaN tags 802.1q;
5.6.2.8. os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a agre-
gação de links 802.3ad e lacP;
5.6.2.9. os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a Poli-
cy based routing ou policy based forwarding;
5.6.2.10. os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a 
roteamento multicast (PiM-sM e PiM- dM);
5.6.2.11. os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a 
dHcP relay;
5.6.2.12. os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a 
dHcP server;

5.6.2.13. os dispositivos de proteção de rede devem suportar sflow;
5.6.2.14. os dispositivos de proteção de rede devem possuir suporte a 
Jumbo frames;
5.6.2.15. os dispositivos de proteção de rede devem suportar sub-interfa-
ces ethernet logicas;
5.6.2.16. Deve suportar NAT dinâmico (Many-to-1);
5.6.2.17. Deve suportar NAT dinâmico (Many-to-Many);
5.6.2.18. deve suportar Nat estático (1-to-1);
5.6.2.19. deve suportar Nat estático (Many-to-Many);
5.6.2.20. deve suportar Nat estático bidirecional 1-to-1;
5.6.2.21. deve suportar tradução de porta (Pat);
5.6.2.22. deve suportar Nat de origem;
5.6.2.23. deve suportar Nat de destino;
5.6.2.24. deve suportar Nat de origem e Nat de destino simultaneamente;
5.6.2.25. deve poder combinar Nat de origem e Nat de destino na mesma politica
5.6.2.26. Deve implementar Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, 
prevenindo problemas de roteamento assimétrico;
5.6.2.27. deve suportar Nat64 e Nat46;
5.6.2.28. deve implementar o protocolo EcMP;
5.6.2.29. deve permitir monitorar via sNMP falhas de hardware, uso de 
recursos por número elevado de sessões, conexões por segundo, número 
de túneis estabelecidos na VPN, cPU, memória, status do cluster, ataques 
e estatísticas de uso das interfaces de rede;
5.6.2.30. Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;
5.6.2.31. deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monito-
ração externo pode ser itPs via protocolo tcP e ssl;
5.6.2.32. Proteção anti-spoofing;
5.6.2.33. suportar otimização do tráfego entre dois equipamentos;
5.6.2.34. Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, 
BGP e osPfv2);
5.6.2.35. Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPng, 
osPfv3, BGP4+);
5.6.2.36. suportar osPf graceful restart;
5.6.2.37. Deve suportar Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do 
tráfego de dados da rede;
5.6.2.38. deve suportar Modo camada – 2 (l2), para inspeção de dados 
em linha e visibilidade do tráfego;
5.6.2.39. deve suportar Modo camada – 3 (l3), para inspeção de dados 
em linha e visibilidade do tráfego;
5.6.2.40. Deve suportar Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em dife-
rentes interfaces físicas;
5.6.2.41. Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo e 
ativo/ativo: Em modo transparente;
5.6.2.42. Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo e 
ativo/ativo: Em layer 3;
5.6.2.43. Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo e 
ativo/ativo: Em layer 3 e com no mínimo 3 equipamentos no cluster;
5.6.2.44. A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar: Sessões;
5.6.2.45. A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar: Confi-
gurações, incluindo, mas não limitado as políticas de firewall, Nat, Qos e 
objetos de rede;
5.6.2.46. A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar: Associa-
ções de segurança das VPNs;
5.6.2.47. A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar:Tabelas FIB;
5.6.2.48. o Ha (modo de alta-disponibilidade) deve possibilitar monitora-
ção de falha de link;
5.6.2.49. deve possuir suporte a criação de sistemas virtuais no mesmo 
appliance;
5.6.2.50. Em alta disponibilidade, deve ser possível o uso de clusters vir-
tuais, seja ativo-ativo ou ativo-passivo, permitindo a distribuição de carga 
entre diferentes contextos;
5.6.2.51. deve permitir a criação de administradores independentes, para 
cada um dos sistemas virtuais existentes, de maneira a possibilitar a criação 
de contextos virtuais que podem ser administrados por equipes distintas;
5.6.2.52. o gerenciamento da solução deve suportar acesso via ssH e in-
terface WEB (HTTPS), incluindo, mas não limitado à, exportar configuração 
dos sistemas virtuais (contextos) por ambas interfaces;
5.6.2.53. controle, inspeção e descriptografia de SSL para tráfego de en-
trada (inbound) e saída (outbound), sendo que deve suportar o controle 
dos certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, ou seja, 
isolamento das operações de adição, remoção e utilização dos certificados 
diretamente nos sistemas virtuais (contextos);
5.6.2.54. A solução deve identificar potenciais vulnerabilidades e destacar 
as melhores práticas que poderiam ser usadas para melhorar a segurança 
e o desempenho geral de uma rede;
5.6.2.55. o console de administração deve suportar pelo menos inglês, 
espanhol e português.
5.6.2.56. o console deve suportar o gerenciamento de switches e pontos 
de acesso wireless para melhorar o nível de segurança
5.6.2.57. a solução deve oferecer suporte à integração nativa de equi-
pamentos de proteção de email, firewall de aplicativos, proxy, cache e 
ameaças avançadas.
5.6.2.58. deverá ser comprovado que a solução ofertada foi aprovada no 
conjunto de critérios de avaliação contido nos testes da Nss labs, da icsa 
Labs, ou por meio de certificação similar, que cumpra a mesma finalidade 
ou que ateste as mesmas funcionalidades.
5.6.2.59. controle por Politica de firewall
5.6.2.60. deverá suportar controles por zona de segurança;
5.6.2.61. controles de políticas por porta e protocolo;
5.6.2.62. controle de políticas por aplicações, grupos estáticos de apli-
cações, grupos dinâmicos de aplicações (baseados em características e 
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comportamento das aplicações) e categorias de aplicações;
5.6.2.63. controle de políticas por usuários, grupos de usuários, iPs, redes 
e zonas de segurança;
5.6.2.64. firewall deve ser capaz de aplicar a inspeção UtM (application 
Control e Webfiltering no mínimo) diretamente às políticas de segurança 
versus via perfis;
5.6.2.65. além dos endereços e serviços de destino, objetos de serviços de 
Internet devem poder ser adicionados diretamente às políticas de firewall;
5.6.2.66. Ele deve suportar a automação de situações como detecção de 
equipamentos comprometidos, status do sistema, alterações de configuração, 
eventos específicos e aplicar uma ação que pode ser notificação, bloqueio de 
um computador, execução de scripts ou funções em nuvem pública.
5.6.2.67. deve suportar o padrão de indústria ‘syslog’ protocol para arma-
nazemento usando o formato common Event format (cEf);
5.6.2.68. deve haver uma maneira de assegurar que o armazenamento 
dos logs em tempo real não superam a velocidade de upload;
5.6.2.69. deve suportar o protocolo padrão da indústria VXlaN;
5.6.2.70. deve suportar objetos de endereço iPv4 e iPv6, consolidados na 
mesma regra/política de firewall
5.6.2.71. deve possuir base com objetos de endereço iP, de serviços da in-
ternet como Google e Office 365, atualizados dinamicamente pela solução
5.6.2.72. a solução deve oferecer suporte à integração nativa com a solu-
ção de sandbox, proteção de email, cache e firewall de aplicativos da Web.
5.6.2.73. controle de aplicações
5.6.2.74. os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade 
de reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo;
5.6.2.75. reconhecer pelo menos 1700 aplicações diferentes, incluindo, 
mas não limitado a: tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, 
acesso remoto, update de software, protocolos de rede, voip, áudio, vídeo, 
proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, e-mail;
5.6.2.76. reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: bittorrent, gnu-
tella, skype, facebook, linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms
-rdp, vnc, gmail, youtube, http-proxy, http-tunnel, facebook chat, gmail 
chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, 
active directory, kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, 
ntp, snmp, rpc over http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs;
5.6.2.77. Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capa-
cidade de visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam 
táticas evasivas via comunicações criptografadas, tais como skype e utili-
zação da rede tor;
5.6.2.78. Para tráfego criptografado ssl, deve de-criptografar pacotes a 
fim de possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de 
aplicações conhecidas pelo fabricante;
5.6.2.79. Identificar o uso de táticas evasivas via comunicações criptogra-
fadas;
5.6.2.80. atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
5.6.2.81. Limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic 
shaping), baseado no iP de origem, usuários e grupos;
5.6.2.82. Para manter a segurança da rede eficiente, deve suportar o con-
trole sobre aplicações desconhecidas e não somente sobre aplicações co-
nhecidas;
5.6.2.83. Permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas 
para reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfi-
ca da solução, sem a necessidade de ação do fabricante;
5.6.2.84. o fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações 
na base de assinaturas de aplicações;
5.6.2.85. deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittor-
rent, emule, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os 
mesmos;
5.6.2.86. deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de instant Messa-
ging (aiM, Hangouts, facebook chat, etc) possuindo granularidade de con-
trole/políticas para os mesmos;
5.6.2.87. deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplica-
ções como por exemplo permitir o Hangouts chat e bloquear a chamada 
de vídeo;
5.6.2.88. deve possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (psiphon, 
freegate, etc) possuindo granularidade de controle/políticas para os mes-
mos;
5.6.2.89. Deve ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações 
baseados em características das aplicações como: tecnologia utilizada nas 
aplicações (client-server, Browse Based, Network Protocol, etc);
5.6.2.90. Deve ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações 
baseados em características das aplicações como: Nível de risco da apli-
cação;
5.6.2.91. deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações 
baseados em características das aplicações como: categoria da aplicação;
5.6.2.92. Deve ser possível configurar Application Override permitindo se-
lecionar aplicações individualmente;
5.6.2.93. Prevenção de ameaças
5.6.2.94. Para proteção do ambiente contra ataques, os dispositivos de 
proteção devem possuir módulo de iPs, antivírus e anti-spyware integra-
dos no próprio appliance de firewall;
5.6.2.95. deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (iPs) e blo-
queio de arquivos maliciosos (antivírus e anti-spyware);
5.6.2.96. as funcionalidades de iPs, antivírus e anti-spyware devem ope-
rar em caráter permanente, podendo ser utilizadas por tempo indetermina-
do, mesmo que não subsista o direito de receber atualizações ou que não 
haja contrato de garantia de software com o fabricante;
5.6.2.97. deve sincronizar as assinaturas de iPs, antivírus, anti-spyware 
quando implementado em alta disponibilidade;
5.6.2.98. deve suportar granularidade nas políticas de iPs, antivírus e 
anti-spyware, possibilitando a criação de diferentes politicas por zona de 

segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combina-
ção de todos esses itens;
5.6.2.99. deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades;
5.6.2.100. deve incluir proteção contra ataques de negação de serviços;
5.6.2.101. deverá possuir o seguinte mecanismos de inspeção de iPs: 
Análise de decodificação de protocolo;
5.6.2.102. deverá possuir o seguinte mecanismos de inspeção de iPs: 
análise para detecção de anomalias de protocolo;
5.6.2.103. deverá possuir o seguinte mecanismos de inspeção de iPs: iP 
defragmentation;
5.6.2.104. deverá possuir o seguinte mecanismos de inspeção de iPs: 
remontagem de pacotes de tcP;
5.6.2.105. deverá possuir o seguinte mecanismos de inspeção de iPs: 
Bloqueio de pacotes malformados;
5.6.2.106. Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Syn flood, 
ICMP flood, UDP flood, etc;
5.6.2.107. detectar e bloquear a origem de portscans;
5.6.2.108. Bloquear ataques efetuados por worms conhecidos;
5.6.2.109. Possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS 
e ddos;
5.6.2.110. Possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow;
5.6.2.111. deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela 
interface gráfica do produto;
5.6.2.112. Identificar e bloquear comunicação com botnets;
5.6.2.113. registrar na console de monitoração as seguintes informações 
sobre ameaças identificadas: O nome da assinatura ou do ataque, aplica-
ção, usuário, origem e o destino da comunicação, além da ação tomada 
pelo dispositivo;
5.6.2.114. deve suportar a captura de pacotes (PcaP), por assinatura de 
iPs ou controle de aplicação;
5.6.2.115. deve possuir a função de proteção a resolução de endereços 
via DNS, identificando requisições de resolução de nome para domínios 
maliciosos de botnets conhecidas;
5.6.2.116. Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça;
5.6.2.117. deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HtMl e javas-
cript, software espião (spyware) e worms;
5.6.2.118. Possuir proteção contra downloads involuntários usando HttP 
de arquivos executáveis e maliciosos;
5.6.2.119. Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de con-
trole de ameaças e ataques baseado em políticas do firewall considerando 
Usuários, Grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança, etc, 
ou seja, cada política de firewall poderá ter uma configuração diferentes 
de iPs, sendo essas políticas por Usuários, Grupos de usuário, origem, 
destino, zonas de segurança;
5.6.2.120. suportar e estar licenciado com proteção contra ataques de 
dia zero por meio de integração com solução de sandbox em nuvem, do 
mesmo fabricante;
5.6.2.121. filtro de Url
5.6.2.122. Permite especificar política por tempo, ou seja, a definição de 
regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da 
semana e hora);
5.6.2.123. deve possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na 
visibilidade e controle de quem está utilizando quais Urls através da inte-
gração com serviços de diretório, active directory e base de dados local, 
em modo de proxy transparente e explícito;
5.6.2.124. suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no con-
trole por Url e categoria de Url;
5.6.2.125. deve possuir base ou cache de Urls local no appliance ou em nuvem 
do próprio fabricante, evitando delay de comunicação/validação das Urls;
5.6.2.126. Possuir pelo menos 60 categorias de Urls;
5.6.2.127. deve possuir a função de exclusão de Urls do bloqueio, por 
categoria;
5.6.2.128. Permitir a customização de página de bloqueio;Permitir o blo-
queio e continuação (possibilitando que o usuário acesse um site poten-
cialmente bloqueado informando o mesmo na tela de bloqueio e possibili-
tando a utilização de um botão continuar para permitir o usuário continuar 
acessando o site);
5.6.2.129. além do Explicit Web Proxy, suportar proxy Web transparente;
5.6.2.130. Identificação de Usuários
5.6.2.131. deve incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na 
visibilidade e controle de quem está utilizando quais aplicações através da 
integração com serviços de diretório, autenticação via ldaP, active direc-
tory, E-directory e base de dados local;
5.6.2.132. deve possuir integração com Microsoft active directory para 
identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/
politicas baseadas em usuários e grupos de usuários;
5.6.2.133. deve possuir integração com Microsoft active directory para 
identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/
politicas baseadas em usuários e grupos de usuários, suportando single 
sign-on. Essa funcionalidade não deve possuir limites licenciados de usuá-
rios ou qualquer tipo de restrição de uso como, mas não limitado à, utiliza-
ção de sistemas virtuais, segmentos de rede, etc;
5.6.2.134. deve possuir integração com Radius para identificação de usu-
ários e grupos permitindo granularidade de controle/politicas baseadas em 
usuários e grupos de usuários;
5.6.2.135. Deve possuir integração com LDAP para identificação de usuá-
rios e grupos permitindo granularidade de controle/politicas baseadas em 
Usuários e Grupos de usuários;
5.6.2.136. deve permitir o controle, sem instalação de cliente de software, 
em equipamentos que solicitem saída a internet para que antes de iniciar 
a navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall 
(captive Portal);
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5.6.2.137. Deve possuir suporte a identificação de múltiplos usuários co-
nectados em um mesmo endereço iP em ambientes citrix e Microsoft ter-
minal server, permitindo visibilidade e controle granular por usuário sobre 
o uso das aplicações que estão nestes serviços;
5.6.2.138. deve implementar a criação de grupos customizados de usuá-
rios no firewall, baseado em atributos do LDAP/AD;
5.6.2.139. Permitir integração com tokens para autenticação dos usuários, 
incluindo, mas não limitado a acesso a internet e gerenciamento da solução;
5.6.2.140. Prover no mínimo um token nativamente, possibilitando auten-
ticação de duplo fator;
5.6.2.141. QoS e Traffic Shaping
5.6.2.142. Com a finalidade de controlar aplicações e tráfego cujo consumo 
possa ser excessivo, (como Youtube, Ustream, etc) e ter um alto consumo 
de largura de banda, se requer que a solução, além de poder permitir ou 
negar esse tipo de aplicações, deve ter a capacidade de controlá-las por 
políticas de máxima largura de banda quando forem solicitadas por dife-
rentes usuários ou aplicações, tanto de áudio como de vídeo streaming;
5.6.2.143. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por 
endereço de origem;
5.6.2.144. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por 
endereço de destino;
5.6.2.145. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por 
usuário e grupo;
5.6.2.146. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por apli-
cações, incluindo, mas não limitado a skype, Bittorrent, Youtube e azureus;
5.6.2.147. Suportar a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por porta;
5.6.2.148. O QoS deve possibilitar a definição de tráfego com banda garantida;
5.6.2.149. O QoS deve possibilitar a definição de tráfego com banda máxima;
5.6.2.150. O QoS deve possibilitar a definição de fila de prioridade;
5.6.2.151. Suportar marcação de pacotes Diffserv, inclusive por aplicação;
5.6.2.152. Suportar modificação de valores DSCP para o Diffserv;
5.6.2.153. suportar priorização de tráfego usando informação de type of service;
5.6.2.154. Deve suportar QOS (traffic-shapping), em interface agregadas 
ou redundantes;
5.6.2.155. filtro de dados
5.6.2.156. Permitir a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;
5.6.2.157. Os arquivos devem ser identificados por extensão e tipo;
5.6.2.158. Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de 
vários tipos de arquivos (MS Office, PDF, etc) identificados sobre aplicações 
(HttP, ftP, sMtP, etc);
5.6.2.159. Suportar identificação de arquivos compactados ou a aplicação 
de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
5.6.2.160. Suportar a identificação de arquivos criptografados e a aplica-
ção de políticas sobre o conteúdo desses tipos de arquivos;
5.6.2.161. Permitir identificar e opcionalmente prevenir a transferência de 
informações sensíveis, incluindo, mas não limitado a número de cartão de cré-
dito, possibilitando a criação de novos tipos de dados via expressão regular;
5.6.2.162. Geo localização
5.6.2.163. suportar a criação de políticas por geo-localização, permitindo 
o trafego de determinado Pais/Países sejam bloqueados;
5.6.2.164. deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino 
nos logs dos acessos;
5.6.2.165. Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface 
gráfica e criar políticas utilizando as mesmas;
5.6.2.166. VPN
5.6.2.167. suportar VPN site-to-site e cliente-to-site;
5.6.2.168. suportar iPsec VPN;
5.6.2.169. suportar ssl VPN;
5.6.2.170. a VPN iPsEc deve suportar autenticação Md5 e sHa-1;
5.6.2.171. A VPN IPSEc deve suportar Diffie-Hellman Group 1, Group 2, 
Group 5 e Group 14;
5.6.2.172. a VPN iPsEc deve suportar algoritmo internet Key Exchange 
(iKEv1 e v2);
5.6.2.173. a VPN iPsEc deve suportar aEs 128, 192 e 256 (advanced 
Encryption standard);
5.6.2.174. deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: 
cisco, check Point, Juniper, Palo alto Networks, fortinet, sonicWall;
5.6.2.175. suportar VPN em em iPv4 e iPv6, assim como tráfego iPv4 
dentro de túneis iPsec iPv6;
5.6.2.176. deve permitir habilitar e desabilitar túneis de VPN iPsEc a partir 
da interface gráfica da solução, facilitando o processo de throubleshooting;
5.6.2.177. deve permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN 
seja escoado para dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta 
com dispositivos locais como proxies;
5.6.2.178. dever permitir criar políticas de controle de aplicações, iPs, 
Antivírus, Antipyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos 
conectados na VPN ssl;
5.6.2.179. Suportar autenticação via AD/LDAP, Secure id, certificado e 
base de usuários local;
5.6.2.180. Permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para 
as aplicações que circulam dentro dos túneis ssl;
5.6.2.181. deverá manter uma conexão segura com o portal durante a sessão;
5.6.2.182. o agente de VPN ssl ou iPsEc client-to-site deve ser compa-
tível com pelo menos: Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), 
Windows 10 (32 e 64 bit) e Mac os X (v10.10 ou superior);
5.6.2.183. deve suportar auto-discovery Virtual Private Network (adVPN);
5.6.2.184. deve suportar agregação de túneis iPsec;
5.6.2.185. deve suportar algoritmo de balanceamento do tipo Wrr (Wei-
ghted round robin) em agregação de túneis iPsec;
5.6.2.186. a VPN iPsec deve suportar forward Error correction (fEc);
5.6.2.187. deve suportar tls 1.3 em VPN ssl;
5.6.2.188. sd-WaN

5.6.2.189. deve implementar balanceamento de link por hash do iP de origem;
5.6.2.190. deve implementar balanceamento de link por hash do iP de 
origem e destino;
5.6.2.191. deve implementar balanceamento de link por peso. Nesta op-
ção deve ser possível definir o percentual de tráfego que será escoado por 
cada um dos links.
5.6.2.192. Deve implementar balanceamento de link por custo configurado do link.
5.6.2.193. deve suportar o balanceamento de, no mínimo, 256 links;
5.6.2.194. deve suportar o balanceamento de links de interfaces físicas, 
sub-interfaces lógicas de VlaN e túneis iPsec
5.6.2.195. deve implementar balanceamento de links sem a necessidade 
de criação de zonas ou uso de instâncias virtuais;
5.6.2.196. deve gerar log de eventos que registrem alterações no estado 
dos links do sdWaN, monitorados pela checagem de saúde
5.6.2.197. deve suportar Zero-touch Provisioning
5.6.2.198. Possuir checagem do estado de saúde do link baseando-se em 
critérios mínimos de: latência, Jitter e Perda de Pacotes
5.6.2.199. Deve ser possível configurar a porcentagem de perda de pa-
cotes e o tempo de latência e jitter, na medição de estado de link. Estes 
valores serão utilizados pela solução para decidir qual link será utilizado
5.6.2.200. A solução deve permitir modificar o intervalo de tempo de che-
cagem, em segundos, para cada um dos links.
5.6.2.201. a checagem de estado de saúde deve suportar teste com Ping, 
HttP e dNs
5.6.2.202. suportar UdP Hole Punching em arquitetura adVPN
5.6.2.203. a checagem de estado de saúde deve suportar a marcação de 
pacotes com dscP, para avaliação mais precisa de links que possuem QoE 
configurado
5.6.2.204. as regras de escolha do link sd-WaN devem suportar o reco-
nhecimento de aplicações, grupos de usuários, endereço iP de destino e 
Protocolo.
5.6.2.205. Deve suportar a configuração de nível mínimo de qualidade (la-
tência, jitter e perda de pacotes) para que determinado link seja escolhido 
pelo sd-WaN
5.6.2.206. deve suportar envio de BGP route-map para BGP neighbors, 
caso a qualidade mínima de um link não seja detectada pela checagem de 
saúde do link
5.7. Instalação e Configuração – ITEM 7
5.7.1. As atividades de migração (se necessário), instalação e configu-
ração dos equipamentos dos itens 1, 2, 3 e 4 deverão ser realizadas nas 
dependências do iGEPrEV em Belém/Pa e será inteiramente de respon-
sabilidade da coNtratada, sem que comprometa o funcionamento dos 
sistemas, recursos ou outros equipamentos atualmente em operação;
5.7.2. o período mínimo o qual deve ser considerado para as atividades de 
instalação e configuração de todos os equipamentos é de 30 dias, isto é, 
a CONTRATADA deverá dispor de profissional(is) que ficará(ão) a disposi-
ção da coNtrataNtE durante este período de forma oN-sitE em horário 
comercial;
5.7.3. serão contemplados todos os serviços de instalação física de todos 
os componentes adquiridos, desde a montagem dos equipamentos até a 
energização dos mesmos;
5.7.4. deverá ser fornecida documentação de toda a implementação e 
configuração da implantação dos equipamentos;
5.7.5. ficará a critério do coNtrataNtE juntamente com a coNtratada 
definir o cronograma de atividades para a implantação dos equipamentos 
desde que atenda ao item 6.5.2;
5.8. suporte técnico Especializado – item 8
5.8.1. serviço de suporte técnico terá vigência de 12 (doze) meses, a 
partir da emissão do termo de recebimento dos equipamentos, com a pos-
sibilidade de ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
conforme a lei 8.666/93.
5.8.2. o serviço deve contemplar manutenção e suporte técnico para os 
itens 1, 2, 3, 4 e 5.
5.8.3. a coNtratada deverá prestar serviço de manutenção e suporte 
técnico destinado a:
5.8.3.1. restabelecimento de serviços interrompidos ou degradados;
5.8.3.2. Solução de problemas de configuração e falhas técnicas nos equi-
pamentos;
5.8.3.3. Esclarecimentos de dúvidas sobre configurações e utilização dos 
equipamentos;
5.8.3.4. implementação de novas funcionalidades.
5.8.3.5. os serviços serão solicitados mediante a abertura de chamados a 
serem efetuados por técnicos do iGEPrEV, via chamada telefônica local ou 
gratuita, e-mail ou website, em qualquer caso em português, a qualquer ho-
rário e em qualquer dia da semana (24x7), sem custos para a coNtrataNtE.
5.8.4. Não haverá limitação de quantidade de abertura de chamados para 
suporte.
5.8.5. o suporte deve estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, nos 365 (trezentos e sessenta dias) do ano, sendo 
o Português Brasileiro o idioma de suporte técnico obrigatório.
5.8.6. os serviços de suporte deverão ser prestados por técnicos devi-
damente capacitados nos respectivos componentes da solução. caberá a 
coNtratada fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e os instru-
mentos necessários à execução dos serviços.
5.8.7. todas as solicitações feitas pelo coNtrataNtE deverão ser regis-
tradas pela coNtratada em sistema informatizado para acompanhamen-
to e controle da execução dos serviços.
5.8.8. o acompanhamento da prestação de serviço deverá ser através de 
um número de protocolo fornecido pela coNtratada, no momento da 
abertura da solicitação.
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5.8.9. a tabela abaixo descreve os prazos de atendimento que deverão 
ser cumpridos pela coNtratada, de acordo com a severidade de cada 
chamado aberto:

tabela de solução de chamados

severidade descrição
tempo para o 

primeiro contato
após a abertura

tempo de resolução do 
chamado

Urgente serviço crítico parado em produção 15 Minutos até 01 (uma) hora

alta Erros e problemas que estão
impactando no ambiente de produção 45 Minutos até 03 (três) horas

Média
Problemas ou erros contornáveis que afetam 

o ambiente em produção, mas
não possuem alto impacto

90 Minutos até 06 (seis) horas

Baixa
Problemas ou erros contornáveis que

não impactam significativamente no ambiente 
em produção

120 Minutos até 08 (oito) horas

informações consulta técnica, dúvidas em geral,
monitoramento 150 Minutos até 24 (vinte e quatro)

horas

5.8.10. o prazo de atendimento deve começar a ser contabilizado a partir 
do momento de efetivação da abertura do chamado.
5.8.11. o nível de severidade será informado no momento da abertura de 
cada chamado pelo técnico responsável do iGEPrEV.
5.8.12. os chamados cujas severidades forem Urgente e alta, o atendi-
mento deverá ser feito somente de forma oN-sitE.
5.8.13. a coNtratada deve apresentar relatório de atendimento para 
cada solicitação de suporte técnico, contendo a data e hora da solicitação 
de suporte técnico, o início e o término do atendimento, identificação do 
problema, providências adotadas e demais informações pertinentes.
5.8.14. a coNtratada deve emitir relatório mensal em arquivo eletrônico 
ou em sistema de consulta online, com informações dos chamados abertos 
e fechados no período.
5.8.15. O relatório deve possuir os seguintes parâmetros:
5.8.15.1. Quantidade de ocorrências (chamados) registradas no período;
5.8.15.2. Número do chamado registrado e nível de severidade;
5.8.15.3. data e hora de abertura;
5.8.15.4. data e hora de início e conclusão do atendimento;
5.8.15.5. Identificação do técnico que fez o registro do chamado;
5.8.15.6. descrição do problema;
5.8.15.7. descrição da solução;
5.8.15.8. lista de chamados concluídos fora do prazo de solução estabelecido.
5.8.16. Problemas cuja solução dependa de correção de falhas (bugs) ou 
da liberação de novas versões e patches de correção, desde que com-
provados pelo fabricante da solução, não deverão se encaixar nos prazos 
estabelecidos no item 6.8.9.
5.8.17. a coNtratada deverá, de acordo com o nível de criticidade, pro-
ver solução paliativa para atender os problemas de falhas (bugs), atuali-
zações ou patches de correção que ainda não foram disponibilizadas pela 
fabricante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para reestabelecer o 
ambiente do IGEPREV.A solução definitiva deverá ser disponibilizada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sendo a coNtratada responsável 
pelos trâmites juntamente a fabricante da liberação das correções.
5.8.18. Nas manutenções que necessitem de intervenção para parada fí-
sica ou reinicialização do equipamento, o IGEPREV deverá ser notificado 
previamente para que faça o agendamento da manutenção e aprovação.
5.8.19. as paradas de manutenção deverão acontecer fora do horário de 
expediente, devendo ser restabelecida antes das 7 (sete) horas da manhã 
do dia seguinte. Poderá ocorrer durante o dia da semana ou aos finais de 
semana, sem ônus para o iGEPrEV.
5.8.20. todo o procedimento de manutenção deverá ser documentado, 
contendo explicação completa do passo a passo e registro das ocorrências 
incoerentes para subsidiar novas paradas que possam ocorrer.
5.9. serviço de operação assistida – itEM 9
5.9.1. objetiva apoiar e assegurar a correta utilização das soluções ga-
rantindo o melhor aproveitamento e o uso adequado das funcionalidades, 
provendo atividades de reestruturação, troubleshooting e prospecção;
5.9.2. o consumo do banco de horas será realizado mediante apresen-
tação de uma ordem de serviço que deverá ser aprovada pelo fiscal do 
contrato;
5.9.3. o iGEPrEV poderá utilizar até 5.000 (cinco) mil horas destinadas 
a solicitação de serviços especializados na área da infraestrutura e segu-
rança da informação que tenham relação com o objeto deste termo de 
referência, visando a resolução de problemas, testes e implantação de 
novos artefatos;
5.9.4. as horas poderão ser consumidas na sua totalidade dentro de um 
período de 12 meses com possibilidade de renovação e/ou prorrogação de 
uso por iguais e sucessíveis períodos conforme a lei 8.666/93.
5.9.5. a coNtratada deverá enviar em até 48 (quarente e oito) horas, 
após a recepção da solicitação de serviço, a estimativa do quantitativo de 
horas necessárias para o atendimento da solicitação;
5.9.6. a coNtrataNtE irá avaliar a estimativa e quando aprovada, co-
municará a coNtratada que poderá iniciar o atendimento da ordem de 
serviço de forma PrEsENcial;
5.9.7. a coNtratada poderá também prestar consultoria e atendimento 
às melhorias na infraestrutura do ambiente como um todo do iGEPrEV;
5.9.8. a coNtratada quando concluir o atendimento deverá enviar em 
até 2 (dois) dias o relatório descrevendo como a solicitação foi atendida;
5.9.9. a coNtratada deverá apresentar à coNtrataNtE até o 5º (quin-
to) dia útil do mês subsequente um relatório contendo todas as solicitações 

de serviço atendidas bem como suas soluções e o volume de horas consu-
mido no período;
5.9.10. a prestação do serviço poderá ocorrer tanto durante o horário co-
mercial quanto fora deste, à critério exclusivo da coNtrataNtE;
5.9.11. a coNtrataNtE procederá com o pagamento do quantitativo de 
horas consumidas ao longo do mês;
5.9.12. a coNtratada deve dispor de especialistas na tecnologia oferta-
da ou no serviço que irá prestar de modo a garantir o suporte na realização 
de testes, análises, medidas e ajustes, assegurando que as operações diá-
rias sejam realizadas em conformidade com os padrões pré-estabelecidos 
pelo fabricante, visando a melhoria contínua do gerenciamento do ciclo 
de vida e a conformidade da mesma, bem como garantir a excelência na 
execução do serviço;
5.9.13. as seguintes atividades mínimas poderão serem contempladas:
5.9.13.1. Execução de atividades operacionais, utilizando os procedimen-
tos recomendados a cada rotina;
5.9.13.2. Execução de atividades de manutenção corretiva, utilizando os pro-
cedimentos que permitam maior eficiência e eficácia na solução de falhas;
5.9.13.3. Execução de atividades de manutenção preventiva (monitora-
ção), rotinas de testes, análises e medidas, utilizando os procedimentos 
que assegurem mínima interferência na operação e máxima disponibilida-
de dos produtos;
5.9.13.4. Elaboração de procedimentos especiais ou detalhamento dos 
procedimentos padrão, caso seja necessário;
5.9.13.5. Elaboração de relatórios de atividades detalhando os procedi-
mentos realizados e eventuais ajustes, se necessário.
6. oBriGaÇÕes da coNtratada
6.1 constituem obrigações da coNtratada, além das constantes nos 
artigos 68 a 71 da lei nº 8.666/93, as seguintes:
6.1.1 Executar fielmente o contrato, em conformidade com suas cláusulas, 
responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão;
6.1.2 Manter relatório técnico com mensuração precisa do volume de ser-
viços  prestados a cada período;
6.1.3 documentar as atividades relativas à prestação dos serviços;
6.1.4 Prover o coNtrataNtE das informações necessárias à adequada 
execução do objeto;
6.1.5 responder pelos danos e/ou prejuízos causados ao iGEPrEV ou a 
terceiros, por ocorrência de problemas em virtudes da execução do contra-
to, salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma 
da legislação vigente;
6.1.6 responsabilizar se pelos encargos decorrentes do cumprimento das 
obrigações contratuais, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, 
taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e mu-
nicipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste termo de 
referência, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitados pelo iGEPrEV;
6.1.7 responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas 
e defeitos percebidos na execução dos serviços e/ou no fornecimento dos 
produtos contratados, bem como refazer ou adequar quaisquer serviços 
quando não estiverem de acordo com as especificações exigidos pelo IGE-
PrEV, sem ônus;
6.1.8 Acatar e facilitar a ação da fiscalização, cumprindo as exigências da 
mesma;
6.1.9 Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar 
de assuntos relacionados ao objeto do contrato;
6.1.10 arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas;
6.1.11 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo coNtrataNtE;
6.1.12 atender as recomendações das legislações pertinentes ao objeto 
licitado;
6.1.13 Manter sigilo de todos os dados ou informações do coNtrataNtE, 
obtidas em função da execução do objeto;
6.1.14 Comunicar o Fiscal, por escrito, sempre que verificar condições 
inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o 
correto cumprimento dos serviços;
6.1.15 comunicar o instituto, a qualquer tempo, toda anormalidade, pres-
tando os esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida correção;
6.1.16 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualifi-
cação exigidas;
7 oBriGaÇÕes da coNtrataNte
7.1 constituem obrigações da c oNtrataNtE:
7.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado;
7.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas deste termo de referência;
7.1.3 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no 
termo de referência;
7.1.4 aplicar a coNtratada as penalidades regulamentares e contratuais 
cabíveis;
7.1.5 À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e com-
pleta fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do 
contrato.
7.1.6 Expedir Ordem de Serviço devidamente assinada pelos fiscais res-
ponsáveis pela execução dos serviços,
7.1.7 Propiciar todas as facilidades pertinentes ao serviço para que a coN-
tratada possa executar seu trabalho.
7.1.8 Notificar por escrito à Contratada quando da aplicação de eventuais 
multas, pelo não cumprimento de obrigações contratuais.
7.1.9 fiscalizar o desempenho do objeto contratado através do servidor 
(a) designado.
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8 do receBiMeNto, aceitaÇÃo e FiscaLiZaÇÃo
8.1 os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 
(quinze) dias, por servidor devidamente designado, para efeito de pos-
terior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste termo de referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório 
circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebi-
mento definitivo.
8.2 os produtos/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo 
da aplicação de penalidades.
8.3 Os produtos/serviços serão recebidos definitivamente no prazo máxi-
mo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verifi-
cação da qualidade e quantidade, com a consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado.
8.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consuman-
do-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
8.5 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, será realizado pelo responsável pela coordenação de tecnologia 
da informação do iGEPrEV.
8.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a respon-
sabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 
do contrato.
9 da aLteraÇÃo sUBJetiVa
9.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em 
outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurí-
dica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração 
à continuidade do contrato.
10 do PaGaMeNto
10.1 a coNtratada apresentará nota fiscal eletrônica para liquidação e 
pagamento da despesa pela coNtrataNte, através de ordem bancária 
creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará – BaNPará s/a, 
conforme decreto Estadual nº 877/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da apresentação da nota fiscal devidamente atestada, pelo servidor 
designado.
10.2 No caso de devolução da nota fiscal, o prazo de pagamento estipulado 
no subitem anterior passará a ser contado a partir da data de reapresenta-
ção dos referidos documentos.
10.3 o pagamento da Nota fiscal Eletrônica somente será efetuado após a 
verificação da regularidade da contratada junto a Seguridade Social – CND, 
fundo de Garantia de tempo de serviço – fGts, e demais regularidades 
fiscais, relativo ao mês da competência. 
10.4 a coNtrataNte poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela coNtratada, 
nos termos deste contrato.  
10.5 a coNtrataNte poderá, ainda, deduzir do montante a ser pago(s) 
valor(es) correspondente(s) às interrupções, atrasos ou não prestação de 
serviço, conforme dispõe o presente contrato.
10.6 Nenhum pagamento será efetuado à coNtratada enquanto pen-
dente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere di-
reito à alteração dos preços dos produtos ou de atualização monetária por 
atraso de pagamento. 
10.7 o atraso no pagamento acarretará multa moratória diária de 0,33 
(zero vírgula trinta e três por cento) por dia, sobre o valor da parcela 
atrasada, limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato, mediante 
provocação da coNtratada, e mediante aprovação do ordenador de 
despesa da coNtrataNte.
10.8 a coNtrataNte efetuará os pagamentos mediante ordem Ban-
cária e para tanto, a coNtratada deverá informar no documento de 
cobrança, o nome e o número do banco, a agencia e conta corrente onde 
será creditado o pagamento. a conta corrente somente deverá estar em 
nome da coNtratada, de acordo com o decreto Estadual n° 877, de 31 
de março de 2008.
10.9 será procedida consulta “oN liNE” junto ao sicaf antes de cada 
pagamento a ser efetuado ao fornecedor, para verificação da situação do 
mesmo, relativamente às condições exigidas no empenho, cujos resultados 
serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
10.10 Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, a coNtrataN-
te poderá aplicar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as penalida-
des decorrentes do art. 87 da lei 8.666/93.
11 das saNÇÕes adMiNistratiVas
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, o instituto poderá garan-
tida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de 
ofício, mediante contrarrecibo do representante legal da empresa, no caso 
de pequenas falhas e/ou irregularidades, estabelecendo o prazo de 05 (cin-
co) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas, que só 
serão aceitas mediante análise da administração;
11.1.2 Multa no atraso injustificado na entrega do objeto licitado ao CON-
trataNtE após a data preestabelecida, quando do envio dos dados, e/ou 
as obrigações parciais estabelecidas neste edital, sujeitará ao coNtrata-
do a multa, na forma estabelecida a seguir:
13.1.2.1 até 15 (quinze) dias, após o prazo citado acima, multa de 0,3% 
(zero vírgula três por cento) ao dia;
13.1.2.2 após os 15 (quinze) dias citados no item anterior multa de 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento) ao dia; configurando-se após esse prazo a 

inexecução do contrato;
131.2.3 as multas a que se referem os subitens acima incidem sobre o 
valor global do produto que deveria ser entregue e será deduzido no paga-
mento da Nota fiscal, sem embargo de indenização dos prejuízos porven-
tura causados ao instituto.
11.2 ficará impedido de licitar e de contratar com a administração e será 
descredenciado no sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações le-
gais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta:
11.2.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
11.2.2 não entregar a documentação exigida no edital;
11.2.3 apresentar documentação falsa;
11.2.4 causar o atraso na execução do objeto;
11.2.5 não mantiver a proposta;
11.2.6 falhar na execução do contrato;
11.2.7 fraudar a execução do contrato;
11.2.8 comportar-se de modo inidôneo;
11.2.9 declarar informações falsas; e
11.2.10 cometer fraude fiscal.
11.3 a sanção de multa poderá ser aplicada a coNtratada juntamente à 
de impedimento de licitar e contratar estabelecida neste termo.
11.4 o valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. 
11.5 o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
a coNtratada.
11.6 Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir 
o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, se 
for o caso.
11.7 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 
a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial.
11.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 
pela coNtratada à coNtrataNtE, este será encaminhado para inscrição 
em dívida ativa.
11.9 caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte 
para o pagamento das multas, esta deve ser complementada no prazo de 
até 05 (cinco) dias, contado da solicitação da coNtrataNtE.
11.10 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao con-
traditório e à ampla defesa, facultada sempre a defesa prévia à interessa-
da, observados os devidos prazos legais.
11.11 Também ficam sujeitas às penalidades do artigos 86 a 88 da Lei nº 
8.666/93.
11.12 a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
coNtratada, observando-se o procedimento previsto na lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a lei nº 9.784, de 1999.
11.13 a autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em con-
sideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à administração, observado o princípio da pro-
porcionalidade.
11.14 as penalidades serão obrigatoriamente registradas no sicaf e no 
sistema integrado de Materiais e serviços (siMas).
Keytson Portugal
coordenador de tecnologia da informação - ctiN

aNeXo ii - ModeLo da ProPosta de PreÇo
ref.: Pregão Eletrônico nº XXXXXX-iGEPrEV
ao
iNstitUto de GestÃo PreVideNciaria do estado do ParÁ – 
iGePreV
av. alcindo cacela nº 1962 – Bairro Nazaré – Belém (Pa)
cEP: 66.0040-020 – fone: (91) 31823506
1 oBJeto da ProPosta:

sUBiteM descrição UNd Qtd
VaLor 
UNitÁ-

rio
VaLor totaL

1 solução de conectividade – tipo 1 com suporte e 
garantia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 2

2 solução de conectividade – tipo 2 com suporte e 
garantia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 18

3 solução de conectividade – tipo 3 com suporte e 
garantia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 10

4 solução de conectividade – tipo 4 com suporte e 
garantia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 8

5 solução de conectividade – tipo 5 com suporte e 
garantia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 13

6
solução de Gerenciamento e segurança avançada 
com suporte e garantia do fabricante pelo período 

de 36 meses
Unidade 2

7 Instalação e Configuração dos Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 serviço 1

8 suporte técnico Especializado Mensal 12

9 serviço de operação assistida Hora 5000

total (VaLor da ProPosta) XXXX
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1.1 PreÇo totaL: r$ xxx (xxxx);
Nos preços aqui propostos estão incluídos, além dos serviços todos os ma-
teriais e equipamentos necessários a execução dos mesmos e todos os 
custos, benefícios, encargos, tributos, taxas e contribuições. 
2 - dados BaNcarios
- Banco: xxx
- agencia: xxx
- conta corrente: xxxxx
3- VaLidade: Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, conta-
dos a partir de sua apresentação
oBs: Esta proposta deverá ser em papel timbrado, assinada e datada pelo 
licitante.
informar nº telefones fixo, celular e-mail.
assinatura do responsável

aNeXo iii – ModeLos de decLaraÇÕes oBriGatÓrias
ModeLo de decLaraÇÃo de eLaBoraÇÃo iNdePeNdeNte de 
ProPosta
(idENtificaÇÃo coMPlEta do rEPrEsENtaNtE da licitaNtE), como 
representante devidamente constituído de (idENtificaÇÃo coMPlEta da 
LICITANTE) (doravante denominada (Licitante), para fins do disposto no 
item (complementar) do Edital (coMPlEMENtar coM idENtificaÇÃo do 
Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código 
Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo lici-
tante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em par-
te, direta ou indiretamente, informado a, discutido com o recebimento de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (idENtificaÇÃo da 
licitaÇÃo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discu-
tido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da (idENtificaÇÃo da licitaÇÃo), por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (idENti-
ficaÇÃo da licitaÇÃo) quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (idENtificaÇÃo da licitaÇÃo) antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, dire-
ta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 
integrante de (ÓRGÃO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas; 
(f) e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
local e data.
(rEPrEsENtaNtE lEGal do licitaNtE No ÂMBito da licitaÇÃo, coM 
idENtificaÇÃo coMPlEta)

ModeLo decLaraÇÃo Para ateNdiMeNto À Lei FederaL N° 
8.213/91, art. 93 
(NoME da EMPrEsa), inscrita no cNPJ sob o nº ___________, sediada 
na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representan-
te legal, o(a) sr.(a) ___________, inscrito(a) no cPf sob o nº _______, 
portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, para fins de 
atendimento ao art. 93, da lei federal 8.213/91, que dispõe, em seus qua-
dros, do percentual de empregados beneficiários reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência, habilitadas, na proporção de ___%, na medida 
em que atualmente conta com ____ (___________) empregados. 
local e data. 
(rEPrEsENtaNtE lEGal do licitaNtE No ÂMBito da licitaÇÃo, coM 
idENtificaÇÃo coMPlEta)
observação: caso possua menos de cem empregados, a declaração 
deverá ser apresentada na seguinte forma:
(NoME da EMPrEsa), inscrita no cNPJ sob o nº ___________, sediada 
na (endereço completo), neste ato representada pelo seu representante 
legal, o(a) sr.(a) ___________, inscrito(a) no cPf sob o nº _______, por-
tador(a) da cédula de identidade nº _______, dEclara que possui menos 
de 100 empregados, não se submetendo, portanto, ao regime estabelecido 
no art. 93, da lei federal 8.213/91, 
local e data.
(rEPrEsENtaNtE lEGal do licitaNtE No ÂMBito da licitaÇÃo, coM 
idENtificaÇÃo coMPlEta)

decLaraÇÃo de cUMPriMeNto ao disPosto No art. 7º, XXXiii, 
da coNstitUiÇÃo FederaL
(NoME da EMPrEsa), inscrita no cNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, declara 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, 
a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXiii, do art. 7º da constituição federal. 
local e data.
(rEPrEsENtaNtE lEGal do licitaNtE No ÂMBito da licitaÇÃo, coM 
idENtificaÇÃo coMPlEta)
decLaraÇÃo de iNeXistÊNcia de Fatos iMPeditiVos
(NoME da EMPrEsa), cNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, declara sob as pe-
nas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
local e data.
(rEPrEsENtaNtE lEGal do licitaNtE No ÂMBito da licitaÇÃo, coM 
idENtificaÇÃo coMPlEta)

decLaraÇÃo de cUMPriMeNto das NorMas traBaLHistas, de 
ProteÇÃo ao Meio aMBieNte e aos direitos da MULHer
(Nome da Empresa), cNPJ nº, estabelecida à (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal, o (a) sr.(a)..., portador (a) da car-
teira de Identidade nº...e do CPF nº..., DECLARA,  para fins de disposto no 
artigo 28, §4º da constituição do Estado do Pará, que cumpre as normas 
trabalhistas, bem como, as do meio ambiente e de proteção aos direitos 
da mulher. 
local e data.
(rEPrEsENtaNtE lEGal do licitaNtE No ÂMBito da licitaÇÃo, coM 
idENtificaÇÃo coMPlEta)

decLaraÇÃo de coNHeciMeNto e coNcordaNcia coM o editaL
declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital 
e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de ha-
bilitação definidos no edital, referentes ao Pregão nº XXX/20XX da UASG 
925304 – iNstitUto dE GEstÃo PrEVidENciária do Estado do Pará 
– iGEPrEV. 
cNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX – NoME da EMPrEsa 
local e data.
(rEPrEsENtaNtE lEGal do licitaNtE No ÂMBito da licitaÇÃo, coM 
idENtificaÇÃo coMPlEta).

aNeXo iV- MiNUta de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo N° XXX/2021
PreGÃo eLetrôNico Nº XXX/2021 
Processo N° 2021/986577
coNtrato Para aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos de iNForMÁti-
ca e PrestaÇÃo de serViÇos, ceLeBrado eNtre o iNstitUto 
de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ – iGePreV e a 
eMPresa XXXXXXXXXX.
o iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ, 
autarquia Estadual, criada pela lei complementar nº 039, de 09 de janeiro 
de 2002, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 29.631, de 05 de feve-
reiro de 2002, pessoa jurídica de direito público, com sede na avenida al-
cindo cacela, nº 1962 – Bairro Nazaré, cEP: 66.040-020, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 05.873.910/0001-00, endereço eletrônico contratos@igeprev.
pa.gov.br, nesta cidade, doravante denominada coNtrataNte, repre-
sentado neste ato por seu Presidente, dr. iLtoN GiUssePP stiVaL 
MeNdes da rocHa LoPes da siLVa, brasileiro, casado, advogado, 
portador da carteira de identidade Nº 3159382 Pc/Pa, cPf: 647.085.272-
68, conforme decreto publicado no doE Nº 34.267 de 30/06/2020 e por 
seu diretor de administração e finanças, FraNKLiN JosÉ NeVes coN-
teNte, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 
Nº 3685889 Pc/Pa, cPf: 704.353.322-87, conforme decreto publicado no 
doE Nº 34. 276 de 09/07/2020, doravante denominada coNtrataNte 
e de outro lado à empresa XXXXXXXXXX, com sede na rua XXXXXXXX, 
XXXX Bairro XXXXX – XXXXXXX/XX, cEP XXXXXXX, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº. XXXXXXXXXXXX, neste ato representado por XXXXXXXXXX, por-
tadora da carteira de identidade n° XXXXXXXX e inscrita no cPf/Mf sob o 
n° XXXXXXXX, doravante denominada coNtratada, acordam e ajustam 
firmar o presente contrato de prestação de serviços, em conformidade com 
a legislação vigente mediante as cláusulas e condições seguintes, que re-
ciprocamente aceitam e se obrigam a cumprir.
cLÁUsULa PriMeira: do oBJeto
contratação empresa especializada no fornecimento de equipamento de 
informática com suporte técnico especializado, conforme quantidade e es-
pecificações contidas no Termo de Referência.
cLÁUsULa seGUNda – das QUaNtidades de VaLores
1.1 o valor total deste contrato é de r$ XXXX (XXXX), conforme descrito 
na tabela a seguir:

iteM descrição UNd Qtd
VaLor 
UNitÁ-

rio

VaLor 
totaL

1 solução de conectividade – tipo 1 com suporte e garan-
tia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 2

2 solução de conectividade – tipo 2 com suporte e garan-
tia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 18

3 solução de conectividade – tipo 3 com suporte e garan-
tia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 10

4 solução de conectividade – tipo 4 com suporte e garan-
tia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 8

5 solução de conectividade – tipo 5 com suporte e garan-
tia do fabricante pelo período de 36 meses Unidade 13

6
solução de Gerenciamento e segurança avançada 

com suporte e garantia do fabricante pelo período de 
36 meses

Unidade 2

7 Instalação e Configuração dos Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 serviço 1

8 suporte técnico Especializado Mensal 12

9 serviço de operação assistida Hora 5000

Valor total XXXX
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cLÁUsULa terceira – das esPeciFicaÇÕes tÉcNicas
As especificações técnicas encontram-se no item 5 do Termo de Referência.
cLÁUsULa QUarta – da LeGisLaÇÃo aPLicÁVeL e da ViNcULaÇÃo 
ao editaL
1.1 O presente Contrato está em consonância com a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e demais legislações correlatas previstas no Edital.
1.2 Este instrumento guarda intei-
ra conformidade com os termos do Pregão Eletrônico  
nº XX/2021 e seus anexos, Processo nº 2021/986577, do qual é parte inte-
grante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta da coNtratada.
cLÁUsULa QUiNta – da aProVaÇÃo da MiNUta 
a minuta deste contrato foi aprovada pela Procuradoria Jurídica da coN-
trataNte, conforme parecer N° XXX/2021, nos termos do parágrafo úni-
co do art. 38, da lei n° 8.666/1993.
cLÁUsULa seXta– das oBriGacÕes das Partes
6.1 das oBriGaÇÕes da coNtrataNte:
6.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado;
6.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas deste contrato e termo de referência;
6.1.3 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste 
contrato;
6.1.4 aplicar a coNtratada as penalidades regulamentares e contratuais 
cabíveis;
6.1.5 À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e com-
pleta fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do 
contrato.
6.1.6 Expedir Ordem de Serviço devidamente assinada pelos fiscais res-
ponsáveis pela execução dos serviços,
6.1.7 Propiciar todas as facilidades pertinentes ao serviço para que a coN-
tratada possa executar seu trabalho.
6.1.8 Notificar por escrito à Contratada quando da aplicação de eventuais 
multas, pelo não cumprimento de obrigações contratuais.
6.1.9 fiscalizar o desempenho do objeto contratado através do servidor 
(a) designado.
6.2 das oBriGaÇÕes da coNtratada:
6.2.1 constituem obrigações da coNtratada, além das constantes nos 
artigos 68 a 71 da lei nº 8.666/93, as seguintes:
6.2.1.1 Executar fielmente o contrato, em conformidade com suas cláusu-
las, responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão;
6.2.1.2 Manter relatório técnico com mensuração precisa do volume de 
serviços prestados a cada período;
6.2.1.3 documentar as atividades relativas à prestação dos serviços;
6.2.1.4 Prover o coNtrataNtE das informações necessárias à adequada 
execução do objeto;
6.2.1.5 responder pelos danos e/ou prejuízos causados ao iGEPrEV ou a 
terceiros, por ocorrência de problemas em virtudes da execução do contra-
to, salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma 
da legislação vigente;
6.2.1.6 responsabilizar se pelos encargos decorrentes do cumprimento 
das obrigações contratuais, bem como pelo recolhimento de todos os im-
postos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 
municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, 
bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados 
pelo iGEPrEV;
6.2.1.7 responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, fa-
lhas e defeitos percebidos na execução dos serviços e/ou no fornecimento 
dos produtos contratados, bem como refazer ou adequar quaisquer servi-
ços quando não estiverem de acordo com as especificações exigidos pelo 
iGEPrEV, sem ônus;
6.2.1.8 Acatar e facilitar a ação da fiscalização, cumprindo as exigências 
da mesma;
6.2.1.9 Manter funcionário apto para contato com a contratante para tratar 
de assuntos relacionados ao objeto do contrato;
6.2.1.10 arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas;
6.2.1.11 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelo coNtrataNtE;
6.2.1.12 atender as recomendações das legislações pertinentes ao objeto 
licitado;
6.2.1.13 Manter sigilo de todos os dados ou informações do coNtrataN-
tE, obtidas em função da execução do objeto;
6.2.1.14 Comunicar o Fiscal, por escrito, sempre que verificar condições 
inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o 
correto cumprimento dos serviços;
6.2.1.15 comunicar o instituto, a qualquer tempo, toda anormalidade, 
prestando os esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida cor-
reção;
6.2.1.16 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualifi-
cação exigidas;
cLÁUsULa sÉtiMa – da ViGeNcia e  coNtrato e da GaraNtia 
dos ProdUtos
7.1 o prazo inicial de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nos termos da lei nº 8.666/93.
7.1.1 o prazo de garantia do fabricante de todos os produtos entregues 
deverá ser de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da 
data da entrega dos produtos.
7.1.2 deverá ocorrer a subsittuição, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, 
dos equipamentos que não estejam operando em perfeito estado.
7.1.3 os serviços de suporte técnico especializado estabelecido no item 8 e 
o serviço de operação assistida estabelecido no item 9 da tabela de quan-

tidade (item 3) , todos do termo de referência, poderão ser prorrogados, 
no interesse da administração, de acordo com a lei federal nº 8.666/93.
7.1.4 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condi-
ções de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.
7.1.5 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições 
de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, 
outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classifica-
ção, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o 
art. 49.
cLÁUsULa oitaVa – do PaGaMeNto
8.1 a coNtratada apresentará nota fiscal eletrônica para liquidação e 
pagamento da despesa pela coNtrataNte, através de ordem bancária 
creditada em conta corrente no Banco do Estado do Pará – BaNPará s/a, 
conforme decreto Estadual nº 877/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados da apresentação da nota fiscal devidamente atestada, pelo servidor 
designado.
8.2 No caso de devolução da nota fiscal, o prazo de pagamento estipulado 
no subitem anterior passará a ser contado a partir da data de reapresenta-
ção dos referidos documentos.
8.3 o pagamento da Nota fiscal Eletrônica somente será efetuado após 
a verificação da regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social 
– cNd, fundo de Garantia de tempo de serviço – fGts, e demais regula-
ridades fiscais, relativo ao mês da competência. 
8.4 a coNtrataNte poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela coNtratada, 
nos termos deste contrato.  
8.5 a coNtrataNte poderá, ainda, deduzir do montante a ser pago(s) 
valor(es) correspondente(s) às interrupções, atrasos ou não prestação de 
serviço, conforme dispõe o presente contrato.
8.6 Nenhum pagamento será efetuado à coNtratada enquanto pen-
dente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere di-
reito à alteração dos preços dos produtos ou de atualização monetária por 
atraso de pagamento. 
8.7 o atraso no pagamento acarretará multa moratória diária de 0,3% 
(zero vírgula três por cento) por dia, sobre o valor da parcela atrasada, 
limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato, mediante provocação 
da coNtratada, e mediante aprovação do ordenador de despesa da 
coNtrataNte.
8.8 a coNtrataNte efetuará os pagamentos mediante ordem Bancária 
e para tanto, a coNtratada deverá informar no documento de cobran-
ça, o nome e o número do banco, a agencia e conta corrente onde será 
creditado o pagamento. a conta corrente somente deverá estar em nome 
da coNtratada, de acordo com o decreto Estadual n° 877, de 31 de 
março de 2008.
8.9 será procedida consulta “oN liNE” junto ao sicaf antes de cada pa-
gamento a ser efetuado ao fornecedor, para verificação da situação do 
mesmo, relativamente às condições exigidas no empenho, cujos resultados 
serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
8.10 Constatada a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, a coNtrataNte 
poderá aplicar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as penalidades 
decorrentes do art. 87 da lei 8.666/93.
cLÁUsULa NoNa – do receBiMeNto, aceitaÇÃo e FiscaLiZaÇÃo
9.1 os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 
(quinze) dias, por servidor devidamente designado, para efeito de pos-
terior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste termo de referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório 
circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebi-
mento definitivo.
9.2 os produtos/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Refe-
rência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da 
aplicação de penalidades.
9.3 Os produtos/serviços serão recebidos definitivamente no prazo máxi-
mo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verifi-
cação da qualidade e quantidade, com a consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado.
9.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consuman-
do-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
9.5 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, será realizado pelo responsável pela coordenação de tecnologia 
da informação do iGEPrEV.
9.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a respon-
sabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 
do contrato.
cLÁUsULa dÉciMa – das saNÇÕes adMiNistratiVas
10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta cotação, o instituto 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes 
sanções:
10.1.1 Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de 
ofício, mediante contrarrecibo do representante legal da empresa, no caso 
de pequenas falhas e/ou irregularidades, estabelecendo o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas, que 
só serão aceitas mediante análise da administração;
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101.2 Multa no atraso injustificado na entrega do objeto licitado ao CON-
trataNtE após a data preestabelecida, quando do envio dos dados, e/ou 
as obrigações parciais estabelecidas neste edital, sujeitará ao coNtrata-
do a multa, na forma estabelecida a seguir:
10.1.2.1 até 15 (quinze) dias, após o prazo citado acima, multa de 0,3% 
(zero vírgula três por cento) ao dia; 
10.1.2.2 após os 15 (quinze) dias citados no subitem anteior multa de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia; configurando-se após esse 
prazo a inexecução do contrato;
10.1.2.3 as multas a que se referem os subitens acima incidem sobre o 
valor global do produto que deveria ser entregue e será deduzido no paga-
mento da Nota fiscal, sem embargo de indenização dos prejuízos porven-
tura causados ao instituto.
10.2 ficará impedido de licitar e de contratar com a administração e será 
descredenciado no sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações le-
gais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta:
10.2.1 não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
10.2.2 não entregar a documentação exigida no edital;
10.2.3 apresentar documentação falsa;
10.2.4 causar o atraso na execução do objeto;
10.2.5 não mantiver a proposta;
10.2.6 falhar na execução do contrato;
10.2.7 fraudar a execução do contrato;
10.2.8 comportar-se de modo inidôneo;
10.2.9 declarar informações falsas; e
10.2.10 cometer fraude fiscal.
10.3 a sanção de multa poderá ser aplicada a coNtratada juntamente à 
de impedimento de licitar e contratar estabelecida neste termo.
10.4 o valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. 
10.5 o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
a coNtratada.
10.6 Se o valor a ser pago a CONTRATADA não for suficiente para cobrir o 
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, se for o 
caso.
10.7 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 
a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial.
10.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 
pela coNtratada à coNtrataNtE, este será encaminhado para inscrição 
em dívida ativa.
10.9 caso o valor da garantia seja utilizado integralmente ou em parte 
para o pagamento das multas, esta deve ser complementada no prazo de 
até 05 (cinco) dias, contado da solicitação da coNtrataNtE.
10.10 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao con-
traditório e à ampla defesa, facultada sempre a defesa prévia à interessa-
da, observados os devidos prazos legais.
10.11 Também ficam sujeitas às penalidades do artigos 86 a 88 da Lei nº 
8.666/93.
10.12 a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
coNtratada, observando-se o procedimento previsto na lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a lei nº 9.784, de 1999.
10.13 a autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em con-
sideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à administração, observado o princípio da pro-
porcionalidade.
10.14 as penalidades serão obrigatoriamente registradas no sicaf e no 
sistema integrado de Materiais e serviços (siMas).
cLÁUsULa dÉciMa PriMeira – da iNeXecUÇÃo do coNtrato
11.1 a inexecução e recisão do contrato se dará nos termos dos artigos 77 
a 80 da lei nº 8.666/93.
11.2 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.
cLÁUsULa dÉciMa seGUNda – da GaraNtia de eXecUÇÃo
12.1 Não será exigida garantia de execução contratual.
cLÁUsULa dÉciMa terceira – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decor-
rentes do contrato constarão no orçamento aprovado pelo coNtrataN-
te para o exercício corrente e subsequente, como a seguir especificado:
• Unidade Orçamentária – 84201: Instituto de Gestão Previdenciaria Do 
Estado do Pará;
• Programa do PPA 2016/2019: 1297 – Manutenção de Gestão;
• Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338: Operacionali-
zação de ações administrativas;
• Fonte de recursos: 0261000000: Recursos Próprios Diretamente Arreca-
dados pela administração indireta; e
• Natureza da Despesa: 339030 – Material de Consumo.
cLÁUsULa dÉciMa QUarta– da PUBLicidade
O presente Contrato será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial 
do Estado, no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, de conformidade 
com o que dispõe o art. 28, § 5º, da constituição do Estado do Pará.
cLÁUsULa dÉciMa QUiNta – dos casos oMissos 
o presente instrumento será regido pelas normas de direito Público, sendo 
aplicado supletivamente, nos casos omissos, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado, nos termos do art. 54 da 
lei 8.666/93.
cLÁUsULa dÉciMa seXta – das cÓPias 
do presente contrato serão extraídas as seguintes cópias:
a) Uma para a coNtrataNte;

b) Uma para a coNtratada;
c) Uma, em extrato, para publicação no Diário Oficial do Estado.
cLÁUsULa dÉciMa sÉtiMa – das disPosiÇÕes Gerais
17.1 fica a coNtratada vinculada, até o término do presente contrato 
às condições prevista neste intrumento e a sua proposta, que independen-
temente de traslado fazem parte integrante deste instrumento, no que não 
o contrariar.
17.2 a coNtratada declara neste ato ter pleno conhecimento e com-
preensão das especificações técnicas, dos documentos e demais condi-
ções contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar 
o desconhecimento dos mesmos para se isentar de responsabilidade pela 
correta execução do contrato.
cLÁUsULa dÉciMa oitaVa – do Foro
É competente o foro da comarca de Belém, capital do Estado do Pará, 
para dirimir questões oriundas deste contrato.
assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um único efei-
to, na presença das testemunhas abaixo.
Belém, XX de XXXXXX de 2021.
____________________________________________________
iLtoN GiUssePP stiVaL MeNdes da rocHa LoPes da siLVa
coNtrataNte
______________________________________
FraNKLiN JosÉ NeVes coNteNte
coNtrataNte
______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
coNtratada
testeMUNHas
coNtratada       coNtrataNtE
__________________________________________________________
Nome/CPF:        Nome/CPF:

Protocolo: 721528

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 313 de 22 de oUtUBro de 2021.
a dirEtora GEral da Escola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do Estado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
coNsidEraNdo o Processo 2021/1209826;
cONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
rEsolVE:
i – sUBstitUir,  na Portaria Nº 130 de 01 de setembro de 2020, 
publicada no doE nº 34.332 de 02/09/2020, referente ao Memorando 
003/2019-CONTRATO/EGPA, como Fiscal de Contrato nº 05/2020, firmados 
pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará, com a empresa 
atlaNta rENt a car ltda, cNPJ: 01.135910/0001-44, para o serviço 
de transporte para atender demandas logísticas desta EGPa, o servidor 
rodriGo da silVa MENdEs, mat. 5942550/1, secretário de coordenação, 
por lENisE BEZErra dE Brito, Mat. 5933801/2, coordenador/Ncr, como 
fiscal Titular. E CLAUDIO MARCELO DE MIRANDA PINHEIRO, matrícula 
nº. 5912774/2, secretário de coordenação, por HEllEM cassEB flEXa, 
Mat. 57174724/1, assistente administrativo para, na ausência do titular, 
exercer o encargo de substituto.
ii- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora
Portaria Nº 314 de 22 de outubro de 2021.
a dirEtora GEral da Escola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do Estado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
coNsidEraNdo o Processo 2021/1209306;
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93;
rEsolVE:
i – sUBstitUir, na Portaria Nº 089 de 16 de abril de 2019, publicada 
no doE nº 33.855 de 18/04/2019, referente ao contrato de nº03/2017, 
firmados pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará, com a 
empresa ticKEt solUÇÕEs, cNPJ: 03.506307/0001-57, os servidores 
rodriGo da silVa MENdEs, mat. 5942550/1, secretário de coordenação 
e claUdio MarcElo dE MiraNda PiNHEiro, matrícula nº. 5912774/2, 
secretário de coordenação por HEllEM cassEB flEXa, Mat. 57174724/1, 
assistente administrativo e lENisE BEZErra dE Brito, Mat. 5933801/2, 
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Coordenador/NCR como fiscal titular e fiscal substituto respectivamente, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam a 
sua fiel execução e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
ii- os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 721172

errata
.

errata da Portaria Nº 312 de 22/10/2021 publicada no doe Nº 
34.746 de 25 de outubro de 2021- subst. Fiscal de contrato
onde se lê: Processo: 2021/1209306
Leia-se: Processo: 2021/1209416

Protocolo: 720941

diÁria
.

extrato de Portaria Nº 315 de 25 de outubro de 2021.
Processo: 2021/1187414
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145.
objetivo: cumprimento de agenda institucional pelo Programa fórum de 
Governança por todo Pará, desta EGPa. 
servidor: rodriGo da silVa MENdEs, secretário de coordenação, ma-
trícula nº 5942550/1, cPf: 908.155.802-15, lotado csoP / 4 e ½ (quatro 
e meia) diárias.
Período: 18/10 a 22/10/2021.
origem: Belém
destino: Xinguara.

Protocolo: 720982

oUtras MatÉrias
.

Nota tÉcNica 006 caNta serVidor 2021
a diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará – 
EGPA no uso de suas atribuições legais torna pública à classificação final 
e valor de pagamento dos premiados da iii Mostra dE MÚsica – caNta 
sErVidor e;
considerando o Edital 002/2021 EGPa que estabelece o rEGUlaMENto 
- iii Mostra dE MÚsica- caNta sErVidor caPÍtUlo i – da aPrEsEN-
taÇÃo E oBJEtiVo, suas diretrizes e correta aplicação, e;
considerando as notas aplicadas pelos jurados técnicos contratados;
a diretora Geral da a seguinte publicidade:
item 1 – informamos que na soma dos pontos, de acordo com as regras 
propostas no regulamento e na ausência de contestação do resultado nas 
24 horas seguintes ao da final, fica assim classificado os finalistas do evento:

PosiÇÃo NoMe do aUtor da MÚsica/
Letra/ reGiÃo NoMe da 

MÚsica VaLor

1
*WiltoN farias da silVa 

JUNior*
silVia HElENa carValHo ViaNa

iV MaraJÓ P’ra comer siri r$4.400,00

2 dJalMa tadEU corrEa PaNtoJa iV MaraJÓ o abraço r$ 3.300,00

3 oZiEl GodiNHo loBato iV MaraJÓ tempo de 
Marajó r$ 2.200,00

1 raiMUNdo NoNato aGUiar 
oliVEira

iii  rEGiÃo do BaiXo aMaZoNas E 
sUdoEstE Batuque Nativo r$4.400,00

2 EdiNaldo rEis soUsa iii  rEGiÃo do BaiXo aMaZoNas E 
sUdoEstE Pirão r$ 3.300,00

3 aNtHYMio WaNZEllEr fiGUEra 
NEto

iii  rEGiÃo do BaiXo aMaZoNas E 
sUdoEstE reality show r$ 2.200,00

1 cHarlEs cHristiE fErrEira 
riBEiro ii rEGiÃo NordEstE E sUdEstE o Homem e a 

castanheira r$4.400,00

2 aNa cristiNa dE araÚJo 
NEGrÃo ii rEGiÃo NordEstE E sUdEstE recomeçar r$ 3.300,00

3 aNtoNio GoNÇalVEs caValcaN-
tE filHo ii rEGiÃo NordEstE E sUdEstE Não Há Mais 

Nada a dizer r$ 2.200,00

1 alMiNo HENriQUE do carMo i rEGiÃo MEtroPolitaNa dE BElÉM 
aMPliada fobia r$4.400,00

2 GilMar cHaVEs alHo i rEGiÃo MEtroPolitaNa dE BElÉM 
aMPliada doce ilusão r$ 3.300,00

3
*GraÇa dE JEsUs dE sENa 

aNdradE*
JosiaNNE dE alMEida dias

i rEGiÃo MEtroPolitaNa dE BElÉM 
aMPliada tão frágil r$ 2.200,00

Item 2 – Ratifica a presença de todos os servidores participantes nas ativi-
dades do evento, bem como as suas condutas profissionais e pontualidade;
item 3 – informa que a quitação da premiação será feita na conta corrente 
dos participantes;
item 3.1 – informa que no caso de autor da música e letra distinta na 
tabela acima destacamos os responsáveis das músicas e inscrições com * 
para quem deve ser quitada a premiação;
item 4 – a coordenação da iii Mostra dE MÚsica - caNta sErVidor 
informou que foram tomadas providencias relativas à preservação da se-
gurança e saúde de todos os envolvidos na etapa final.
Belém, Pa, 26 de outubro de 2021.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral da EGPa

Protocolo: 721235

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3.041 de 26 de oUtUBro de 2021
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria Nº 593 de 19/03/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.832 de 21/03/2019),
r E s o l V E:
art. 1º - dEsiGNar os servidores MarGarEtE GoMEs NEVEs, Gerente 
fazendário, id. funcional nº 03247805-01, e taNia do socorro Bar-
roso dE alMEida, assistente administrativo, id. funcional nº 03311260-
02, ambas lotadas na CECOMT Mercadorias em Trânsito, para atuarem, 
respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto,  junto ao Contrato 
nº 102/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
- sEfa e a empresa troGoN coMÉrcio dE iNforMática EirEli EPP, 
referente à aquisição de 08 (oito) impressoras portáteis wi-fi a4 para aten-
der as necessidades das unidades fazendárias da cEcoMt Mercadorias em 
Trânsito desta Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA/PA).
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 720930
Portaria Nº 2006 de 27 de seteMBro de 2021
i - coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, 1° PErÍodo, ao servidor loUri-
Val dE Barros BarBalHo JUNior, i.f. nº 5186676/2, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, lotado no secretario adjunto do tesouro de Estado da 
fazenda, para serem usufruídas no período de 18/10/2021 a 01/11/2021, 
referentes ao exercício de 01/10/2020 a 30/09/2021.
ii - iNforMar que os 15 (quinze) dias restantes, serão usufruídos em 
período oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
*republicada por alteração de informações no doe nº 34.719 de 
01/10/2021.

Protocolo: 721335
Portaria N.º 739, de 26 de oUtUBro de 2021.
altera a Portaria n.º 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o 
Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos refrige-
rantes, energéticos e isotônicos.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar 87, de 
13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei 5.530, de 13 de janeiro 
de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente 
praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando o disposto no inciso iii do art. 39 do regulamento do impos-
to sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comuni-
cação - icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001,
rEsolVE:
art. 1º a Portaria n.º 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre 
o Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos refrige-
rantes, energéticos e isotônicos, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“aNEXo i

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

saMPaio & MoraEs ltda. 001381-3 Guaraná Baixa 
caloria

PEt descartável - acima de
1.750ml 3,40

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

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

Protocolo: 721341
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 732 de 21 de oUtUBro de 2021
rEVoGar, a  contar de 11/10/2021, os efeitos da Portaria Nº 216 de 
02/03/2021, publicada no doE nº 34.507 de 04/03/2021, que concedeu 
licença para tratar de interesse Particular, no período de 02 (dois) anos, 
no período de 31/03/2021 a 30/03/2023, sem ônus para o Estado, a 
servidora Maria NEYara dE aNdradE MoUra, id func n° 5858003/1, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada na diretoria de arrecadação e 
informações fazendárias.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

errata
de ordem,
Portaria Nº 2194 de 20/10/2021, publicada no doe nº 34.746 
de 25/10/2021.
servidor GUilHErME BUcKEr silVa
onde se lê: lotado coordenação Executiva regional de administração tri-
butária e Não tributária de redenção
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Leia-se: lotado coordenação Executiva de controle de Mercadorias em 
Trânsito de Itinga.
Portaria Nº 2161 de 14 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor PaBlo KrEitloW ViEi-
ra, id func nº 5915242/1, fiscal de receitas Estaduais, lotado na cEcoMt 
da serra do cachimbo, para serem usufruídas no período de 01/12/2021 a 
30/12/2021, referentes ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 721127

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 3º.
contrato: 065/2018/sEfa.
data da assinatura: 26/10/2021.
Vigência: 08/11/2021 a 07/11/2022
Justificativa: com fundamento no art. 57, II  da Lei no 8.666/93 e na Mani-
festação Jurídica 443/2021/coNJUr/sEfa,o presente termo aditivo tem por 
objeto a prorrogação do prazo contratual por um período de 12 (doze) meses, 
com início em 08 de novembro de 2021 e final em 07 de novembro de 2022
orçamento: 17101.04.123.1508.8251.
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceira Pessoa Jurídica.
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento permanente da admi-
nistração tributária do estado do Pará - fiPat.
Valor Mensal Estimado: r$ 21.670,65
contratado: BaNco do Brasil s/a.
ordenador responsável: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 721093

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 006/2021
a sEfa, através da comissão Permanente de licitação, comunica aos inte-
ressados que fará realizar licitação na modalidade tomada de Preços - tipo 
menor preço Global;
objeto: reforma Geral da Unidade cErat altamira, localizado na rua ota-
viano santos, nº 2296 - altamira/Pa.
data da abertura: 12/11/2021 - às 10h (horário de Brasília).
local: sala do Hall do 2º andar, corredor 2a, situada no prédio da sede da 
secretaria de Estado da fazenda do Pará - sEfa, localizado na avenida Vis-
conde de souza franco, nº 110, Bairro reduto, cEP 66.053-000, Belém/Pa.
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5310), no horário de 08:00 às 14:00, em dias úteis.
Esclarecimentos adicionais através do e-mail: isaias.mota@sefa.pa.gov.br.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da comissão de licitação - cGlc/dad/sEfa

Protocolo: 720934

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o diretor de administração da secretaria da fazenda do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Portaria Nº 
451 de 13 fevereiro de 2019;
coNsidEraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licita-
ção para o Processo licitatório nº 2021/525404 do Pregão Eletrônico nº 
030/2021 e em consonância com a Manifestação Jurídica nº 326/2021/
coNJUr/sEfa, cujo objeto é aquisição de Equipamentos de Videoconfe-
rência, áudio e vídeo, para realização de reunião remota, destinados a 33 
salas e a gravação de vídeo aula para atender a secretaria de Estado da 
Fazenda - SEFA. Conforme as Especificações Contidas no Termo de Refe-
rência e seus anexos, na seqüência 42, em conformidade com resultado do 
processo nas fls. 2267 a 2269 do referido processo.
coNsidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto Estadual 534/2020 e suas alterações, no que se refe-
re à legalidade, impessoalidade, Moralidade, igualdade, Probidade admi-
nistrativa e Eficiência ao procedimento adotado e em conformidade com a 
Manifestação Jurídica nº 326/2021/coNJUr/sEfa, cujo objeto é aquisição 
de Equipamentos de Videoconferência, áudio e vídeo, para realização de 
reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de vídeo aula para 
atender a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA. Conforme as Especifi-
cações contidas no termo de referência e seus anexos, a seqüência 42 dos 
autos, em conformidade com resultado do processo nas fls. 2267 a 2269 
do referido processo.
r E s o l V E:
HoMoloGar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2021/525404, a favor das seguintes empresas:
crossiNG coMÉrcio E sErViÇos dE tEcNoloGia ltda de cNPJ sob nº 
23.734.075/0001-00 no item 03 totalizando em r$ 138.600,00.
siPVoX tEcNoloGia da iNforMaÇÃo ltda EPP de cNPJ sob nº 
09.193.427/0001-28 no item 26 totalizando em r$ 79.500,00.
QUalitY atacado EirEli de cNPJ sob nº 15.724.019/0001-58 nos itens 
07, 29, 30, 31, 32,33, 34 e 37 totalizando em r$ 7.927,76.

carValHo MiraNda EMPrEENdiMENto EirEli de cNPJ sob nº 
11.502.318/0001-97 nos itens 18 e 41 totalizando em r$ 4.841,99.
scorPioN iNforMática EirEli de cNPJ sob nº 04.567.265/0001-27 no 
item 27 totalizando em r$ 2.630,84.
É a empresa EVaNdro GoMEs fErrEira de cNPJ sob nº 33.884.155/0001-
97 do item 35 totalizando em r$ 463,00.
o referido processo está sendo HoMoloGado nos item 03, 07, 18, 26, 
27, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35 e 37 no Valor Global de r$ 233.963,59 (du-
zentos e trinta e três mil e novecentos e sessenta e três reais e cinqüenta 
e nove centavos).
Este instrumento foi Publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 26 de outubro de 2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração – sEfa,em exercício

Protocolo: 721426

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 3039 de 26 de outubro de 2021 autorizar 1/2  diá-
ria a servidora tHais caValEiro dE MacEdo coElHo, nº 0591576902, 
GErENtE faZENdario, cÉlUla dE GEstÃo dE rEcUrsos MatEriais, 
objetivo de realizar vistoria técnica para início de obra de manutenção da 
cErat caPaNEMa, no período de 25.10.2021, no trecho Belém - capane-
ma - Belém.
Portaria Nº 3040 de 26 de outubro de 2021 autorizar 1 e 1/2  di-
árias ao servidor rENaN EdUardo daMascENo rEis, nº 0590603604, 
GErENtE faZENdario, cÉlUla dE GEstÃo dE rEcUrsos MatEriais, 
objetivo de realizar fiscalização de obra, no período de 26.10.2021 à 
27.10.2021, no trecho Belém - dom Eliseu - Belém.
Portaria Nº 3038 de 26 de outubro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor NiValdo da silVa fErrEira, nº 5719283001, Motorista, 
cÉlUla dE GEstÃo dE aPoio loGÍstico, objetivo de conduzir veículo 
oficial transportando servidores da CGRM para realizar vistoria em obras 
desta secretaria sEfa/Pa, no período de 25.10.2021, no trecho Belém -ca-
panema - Belém.
Portaria Nº 3042 de 26 de outubro de 2021 autorizar 9 e 1/2  diá-
rias ao servidor JosE Maria oliVEira do NasciMENto, nº 0514398501, 
MariNHEiro rEG. MaQUiNas, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.
triB./NÃo triBUtária dE BrEVEs, objetivo de conduzir a lancha rio 
Aramã, transportando equipe de trabalho na fiscalização no município de 
Portel, no período de 25.10.2021 à 03.11.2021, no trecho Breves -Portel 
-Breves.
Portaria Nº 3043 de 26 de outubro de 2021 autorizar 9 e 1/2  di-
árias ao servidor WaltEr dos saNtos BorGEs, nº 0200823802, Ma-
riNHEiro rEG. dE coNVEs, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.
triB./NÃo triBUtária dE BrEVEs, objetivo de pilotar a lancha rio ara-
mã, no período de 25.10.2021 à 03.11.2021, no trecho Breves - Portel 
- Breves.
Portaria Nº 3037 de 26 de novembro de 2021 autorizar 1 e 1/2  
diárias ao servidor NiValdo da silVa fErrEira, nº 5719283001, Moto-
rista, cÉlUla dE GEstÃo dE aPoio loGÍstico, objetivo de conduzir 
veículo oficial transportando servidores da CGRM para realizar vistoria em 
obras desta secretaria, no período de 26.10.2021 à 27.10.2021, no trecho 
Belém - dom Eliseu - Belém.
Portaria Nº 3046 de 26 de outubro de 2021 autorizar 1/2  diária 
ao servidor iVaN da silVa Brito, nº 0400252002, Motorista, coord. 
EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE Portos E aEroPor-
TOS, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 22.10.2021, no 
trecho Belém - Vila do conde - Belém.

Protocolo: 721133

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coordena-
dora da cErat Marabá, desta secretaria de Estado da fazenda. faZ saBEr 
a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio 
tomarem conhecimento, que foi lavrado Auto de Infração e Notificação 
Fiscal de Trânsito, decorrente de Termo de Apreensão e Depósito, contra o 
sujeito passivo abaixo relacionado:

aiNf tad i.E/cNPJ/cPf sUJEito PassiVo
812021510001201-4 812020390003641 621.758.662-20 clEMiltoN silVa E silVa
812021510000354-6 812020390003437 896.759.592-15 iZafraN dE soUsa Barros
812021510000316-3 812020390003048 374.240.762-72 Eli ratHEs silVa
812021510001135-2 812020390003530 059.733.652-04 Maria fraNcisca MartiNs
812021510001206-5 812020390003679 036.466.232-84 Patricia lrHaNY dE liMa riBEiro

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
deste edital, de acordo com o que estabelece a lei n.º 6.182, de 30 de de-
zembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007, 
o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
rodovia transamazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, Bairro Nova 
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Marabá, município de Marabá (PA), findo o qual sujeitar-se-á à cobrança 
executiva do crédito tributário.
liliaN dE JEsUs PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cErat Marabá

Protocolo: 720927

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101001209 de 26/10/2021 - 
Proc n.º 002021730005878/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: claudino Guerreiro de almeida – cPf: 287.796.572-49
Marca: cHEV/oNiX PlUs 10Mt lt1 NoVo asPirado tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001211 de 26/10/2021 - 
Proc n.º 002021730007000/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: rui Vilhena da costa – cPf: 306.019.832-20
Marca: toYota Yaris sEdaM Xl liVE 1.5 aUtoMático tipo: Pas/auto-
móvel
Portaria n.º202101001213 de 26/10/2021 - 
Proc n.º 002021730006962/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: reully rodrigo correa Pereira – cPf: 782.584.992-20
Marca: NissaN/KicKs actiVE cVt 1.6 flEX. tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001215 de 26/10/2021 - 
Proc n.º 002021730007014/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose Maria silva dos santos – cPf: 117.322.022-49
Marca: cHEV/sPiN 1.8l Mt lt EcoNoflEX. tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001217 de 26/10/2021 - 
Proc n.º 002021730006934/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jucenildo Guedes dos santos – cPf: 608.850.172-34
Marca: VW/t cross Hl tsi 1.4 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001219 de 26/10/2021 - 
Proc n.º 002021730006970/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: carlos Jose de andrade – cPf: 219.605.002-44
Marca: i/fiat croNos driVE 1.3 flEX 4P tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101001221 de 26/10/2021 - 
Proc n.º 002021730007021/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: iuri silva Goncalves – cPf: 513.163.662-00
Marca: cHEV/oNiX PlUs 10Mt lt2 tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005660, de 26/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006948/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Welisson da silva Melo – cPf: 582.026.332-49
Marca/tipo/chassi
fiat/doBlo attractiV 1.4/Pas/automovel/9Bd11970UG1132128
Portaria n.º202104005664, de 26/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006985/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: laudigerio dos santos araujo – cPf: 098.506.512-53
Marca/tipo/chassi
fiat/arGo driVE 1.3/Pas/automovel/9Bd358a4HNYl68973
Portaria n.º202104005666, de 26/10/2021 - 
Proc n.º 2021730007006/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose antonio lacerda cruz – cPf: 454.783.922-00
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB152400
Portaria n.º202104005668, de 26/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006955/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Wilson rodrigues de souza – cPf: 116.299.322-72
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BE4N4027917

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005662, de 26/10/2021 - 
Proc n.º 0020217300069746/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qeg9h96
interessado: rosilda da costa silva – cPf: 338.382.912-04
Marca/tipo/chassi
cHEV/PrisMa 1.4at ltZ/Pas/automovel/9BGKt69V0KG130487
Portaria n.º202104005663, de 26/10/2021 - 
Proc n.º 0020217300069428/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qef4i26
interessado: francisco antonio dos santos albuquerque – cPf: 
754.843.742-00
Marca/tipo/chassi
cHEVrolEt/oNiX 1.4at ltZ/Pas/automovel/9BGKt48V0KG121825

Protocolo: 721230
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021,na sala de sessões do tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PLeNo
Em 05/11/2021, às 09:30h, rEcUrso dE rEcoNsidEraÇÃo n.º 328, 
aiNf nº 182013510001617-0, contribuinte soUZa crUZ ltda, insc. Esta-
dual nº. 15004070-9, advogado: MicHEl ViaNa, oaB/Pa-11454.
Em 05/11/2021, às 09:30h, rEcUrso dE rEVisÃo (ProcUrador) n.º 
5895, aiNf nº 102016510004086-4,  contribuinte  aUtoMic coMEr-
cio dE iMPlEMENtos MaQUiNas E tratorEs ltda, insc. Estadual nº. 
15209646-9.
Em 05/11/2021, às 09:30h, rEcUrso dE rEcoNsidEraÇÃo n.º 327, 
aiNf nº 182013510001607-3, contribuinte soUZa crUZ ltda, insc. Es-
tadual nº. 15000245-9.
Em 05/11/2021, às 09:30h, rEcUrso dE rEVisÃo n.º 5970, aiNf nº 
122016510001166-7, contribuinte Nordal NortE Modal traNsPortEs 
ltda, insc. Estadual nº. 15170077-0, advogado: MUrilo lisBoa BENtEs 
da silVa, oaB/Pa-31383.
PriMEira cÂMara PErMaNENtE dE JUlGaMENto
Em 03/11/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 14071, aiNf nº 
072016510001801-2, contribuinte NoVa distriBUidora ltda, insc. Es-
tadual nº. 15193684-6
Em 03/11/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 14073, aiNf nº 
072016510001802-0, contribuinte NoVa distriBUidora ltda, insc. Es-
tadual nº. 15193684-6
Em 03/11/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 14075, aiNf nº 
072016510001803-9, contribuinte NoVa distriBUidora ltda, insc. Es-
tadual nº. 15193684-6
Em 03/11/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 19071, aiNf nº 
352017510001745-6, contribuinte Masa coMErcio dE GENEros ali-
MENticios EirEli, insc. Estadual nº. 15243992-7
Em 03/11/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18938, aiNf 
nº 042015510002654-8, contribuinte rita lEMos soarEs, cPf nº. 
9491422200
Em 03/11/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18909, ProcEs-
so nº 252021730000103-7, contribuinte traNsBElcar traNsPortEs 
dE VEicUlos EirEli, insc. Estadual nº. 15556763-2
Em 03/11/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18910, ProcEs-
so nº 252020730000812-3, contribuinte raJ doca coMErcio dE ali-
MENtos ltda EPP, insc. Estadual nº. 15291052-2
Em 03/11/2021, às 09:30h, rEcUrso VolUNtário n.º 18923, ProcEs-
so nº 252020730000813-1, contribuinte raJ Patio coMÉrcio dE ali-
MENtos ltda, insc. Estadual nº. 15405035-0

Protocolo: 721251
Portaria Nº 740 de 26 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr à servidora EdNa dE NaZarE cardoso faraGE, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5128234/1, lotada na diretoria de arre-
cadação e informações fazendárias, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 25/10/2021 a 23/11/2021, correspondentes ao triênio de 
11/05/2002 a 10/05/2005.
rENÉ dE oliVEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 721519

Portaria Nº3047, 26 de oUtUBro de 2021
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZEN-
da, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/218029-.rEsolVE:
coNcEdEr o servidor JosÉ aNtoNio caMBra GoUVEia cargo técnico 
de administração e finanças, Matricula nº3156370/1, portadora do cPf 
nº 9805567249, suprimento de fundos no valor total de r$ 1.161,42 (Mil 
cento e sessenta e Um reais e Quarenta e  dois centavos), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
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17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo das acÕEs adMiNistratiVa.
33.90.39 - oUtros sErViÇos dE tErcEiros PEssoa JUrÍdica: r$ 
1.161,42 (Mil cento e sessenta e Um reais e Quarenta e dois centavos)
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários.
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cGal, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de oUtU-
Bro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias 
a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Portaria Nº3048, 26 de oUtUBro de 2021
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 061 de 
29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 
e, considerando ainda o processo nº 2021/1211133-.rEsolVE:
coNcEdEr a servidora EliZaNEidE dE soUZa loPEs,cargo Gerente fa-
zendário, Matricula nº57173512/2, portadora do cPf nº 67808492272, 
suprimento de fundos no valor total de r$ 1.300,00 (Mil e trezentos reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo das acÕEs adMiNistratiVa.
33.90.39 - oUtros sErViÇos dE tErcEiros PEssoa JUrÍdica: r$ 
1.300,00 (Mil e trezentos reais  )
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários.
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cGal, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de oUtU-
Bro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias 
a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício

Protocolo: 721520
aViso de resULtado da HaBiLitaÇÃo

toMada de PreÇos 005/2021 – seFa
objeto: rEforMa GEral da coordENaÇÃo EXEcUtiVa rEGioNal dE 
adMiNistraÇÃo triBUtária dE aBaEtEtUBa - cErat aBaEtEtUBa
a secretaria de Estado da fazenda do Pará, através da sua comissão Per-
manente de licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
resultado do julgamento da habilitação das empresas licitantes, para fins 
do art. 109 da lei 8.666/1993, conforme abaixo:
i - HaBilitadas: taVarEs ENGENHaria E PaViMENtaÇÃo ENGYPaV Ei-
rEli; EstrUtUral coNstrUÇÕEs E sErViÇos EirEli; coNstrUtora 
MiraNda soBriNHo ltda – EPP; a d EMPrEENdiMENtos, ProJEtos E 
coNstrUÇÃo ltda; coNtiNENtal – sErVicE sErViÇos dE coNtrU-
ÇÃo EirEli; Estillo ENGENHaria ltda; ENGEVEl coNstrUÇÕEs E 
sErViÇos ltda; sENENGE coNstrUÇÃo ciVil E sErViÇos ltda e Mais 
Brasil coNstrUtora EirEli;
ficam todos os licitantes intimados da presente decisão, cujo inteiro teor 
encontra-se disponível no site: http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações).
Mais informações poderão ser obtidas por intermédio do e-mail isaias.
mota@sefa.pa.gov.br.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/sEfa/Pa

Protocolo: 721525

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº: 03
contrato Nº:  063/2018
objeto do contrato: disponibilização do sistema M.a.r.c.a, solução que 
será disponibilizado por meio de acesso contínuo e integral ao sistema, 
disponível na internet no endereço HttP:www.marcaconsultoria.com.br de 
conteúdo pronto e não personalizado.
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação nº 038/2018
data de assinatura do aditivo: 26.10.2021
Vigência do aditivo: 19.12.2021 a 18.12.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência e inclusão de cláusula de tra-
tamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
Valor total do aditivo: r$ 4.615,23 (quatro mil, seiscentos e quinze reais 
e vinte e três centavos)
contratado: M.a.r.c.a coNsUltoria E assEssoria s/s ltda.
Endereço:  rua Jurandá, Nº 199 – Bairro:  Vila Madalena
cEP: 05442-070  são Paulo/sP
telefone: (11) 3862 7625
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 721223

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrôNico Por srP Nº 025/2021
o BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 31/10/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMissÃo

Protocolo: 720919
concurso Público 2018
edital de convocação nº 144/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, 
para tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado 
abaixo:
carGo: técnico Bancário Nível Médio
PoLo iii

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

GaBriEl GoNcalVEs da PENHa NEto 114° av. Pte. Vargas, 251 – 2° andar -  Belém/Pa

PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

GaBriEla JorGE dE NoVaEs 75° av. Brasil, nº 2476 - Núcleo Urbano r -  re-
denção/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.

Protocolo: 721256

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 0841 de 26 de oUtUBro de 2021
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2021/976412.
r E s o l V E:
cEssar, por motivo de cessão para outro órgão, os efeitos na Portaria 
coletiva n° 0139/2021, publicada no doE nº 34.483 de 05/02/2021, que 
autorizou o servidor GUstaVo dias da GaMa rodriGUEs, cargo aGENtE 
ADMINISTRATIVO, matrícula nº 57197555/1, a perceber Gratificação de 
tempo integral, no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimen-
to base.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa, EM 
26.10.2021.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa/sEsPa

Protocolo: 721392
Portaria N° 840 de 25 de oUtUBro 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 decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNsidEraNdo o teor do processo nº 2021/976412.
r E s o l V E:
cEdEr, a fUNdaÇÃo PÚBlica EstadUal HosPital dE clÍNicas GasPar 
ViaNNa, o servidor GUstaVo dias da GaMa rodriGUEs, matrícula nº 
57197555/1, cargo aGENtE adMiNistratiVo, lotado no GaBiNEtE do 
sEcrEtário, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão 
de destino.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
25.10.2021.
roMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 721374
Portaria Nº 932 de 26 de oUtUBro de 2021
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNsidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
Administrativo de Sindicância, designada através da PORTARIA Nº 838, 
de 06 de novembro de 2021, nos autos do Processo administrativo nº 
2020/1048505.
coNsidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNsidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E s o l V E:
I – ARQUIVAR o Processo Administrativo de Sindicância - Processo 
nº 2020/1048505, com base no relatório apresentado pela comissão 
Processante, indicada pela Portaria Nº 838, de 06 de novembro de 2021 
e art. 224 do regime Jurídico Único Estadual.
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ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 26 de outubro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 721480
Portaria N° 843 de 26 de oUtUBro de 2021.
a secretária de Estado de saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1223039.
r E s o l V E:
rEsciNdir, a contar de 26.10.2021, o contrato administrativo da servido-
ra JErdEilsE coElHo Matos, matrícula nº 5957922/1, cargo de aGENtE 
adMiNistratiVo, lotada na diVisÃo dE MEdicaMENtos E MatErial 
tÉcNico.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE da sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
26.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 721486

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNtrato adMiNistratiVo tEMPorário
Nome do servidor: JErdEilsE coElHo Matos
cargo do servidor: aGENtE adMiNistratiVo
Vigência: 26.10.2021/25.10.2022.
ato: coNtrato adMiNistratiVo, coNforME ProcEsso sElEtiVo
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMEs

Protocolo: 721433

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1.342 de 19 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/956949.
rEsolVE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que ao servidor EdsoN lUis cardoso 
QUarEsMa matrícula nº. 57194284/1, cargo de agente administrativo, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na Unidade de reabilitação 
- psicossocial, exercendo suas atividades na UdM/HUJBB, goze de licen-
ça Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 752/08.06.2021, 
publicada no doE nº 34.609/11.06.2021, correspondente ao triênio de 
10.03.2008 a 09.03.2011, no período de 02.12.2021 a 31.12.2021, no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.348 de 21 de oUtUBro de 2021.
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/1079920.
rEsolVE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora alda MarlENE Brito 
cardoso, matrícula nº. 5115302/1, técnico de laboratório, lotada na 
Unidade de reabilitação - psicossocial, goze de licença Prêmio, que lhe 
foi concedida através da Portaria nº. 1.008 de 19.10.2012, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará n°. 32.271 de 31.10.2012, corresponden-
te ao triênio de 15.02.2008 a 14.02.2011, no período de 02.12.2021 a 
31.12.2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 054 de 21 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/1073799.
rEsolVE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que o servidor BrUNo dE frEitas 
tUriEl, matrícula nº. 55587796/1, cargo de Medico, regime jurídico de 
Estatutário Efetivo, lotado no 11º centro regional de saúde - Marabá, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
023/28.04.2019, publicada no doE nº 34.576/05.05.2021, corresponden-
te ao triênio de 19.03.2010 a 18.03.2013, no período de 13.12.2021 a 
11.01.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria Nº 055 de 21 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.2021/1073799.
rEsolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor BrUNo dE frEitas tUriEl, matrícula nº. 55587796/1, cargo de 
Medico, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º centro regio-
nal de saúde - Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio de 19.03.2013 a 18.03.2016.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 12.01.2022 a 10.02.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº. 1.360 de 25 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/1063352.
rEsolVE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que ao servidor JosÉ dos saNtos Brito 
matrícula nº. 5141931/1, cargo de contador, regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, lotado no departamento de auditoria em saúde, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 1.059/17.07.2017, 
publicada no doE nº 33.436/11.08.2017, correspondente ao triênio de 
02.07.2008 a 01.07.2011, no período de 01.12.2021 a 30.12.2021, no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº. 1354 de 22 de oUtUBro de 2021.
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/1045066.
rEsolVE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que o servidor Marcio GioVaNNi da 
silVa GoNÇalVEs, matrícula nº. 54190028/1, ocupante do cargo de 
Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na diretoria 
desenvolvimento e auditoria dos serviços de saúde, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria Nº 883/ 01.11.2016, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n°. 33.249/11.11.2016, 
correspondente ao triênio de 20.04.2008 a 19.04.2011, no período de 
20.12.2021 a 18.01.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de 
Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.355 de 22 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/1034541.
rEsolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora Katia MicHEllE PErEira silVa, matrícula nº. 55586696/1, 
cargo de agente de Portaria, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada 
na divisão de Medicamentos e Material técnico, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 29.06.2015 
a 28.06.2018.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2021 a 30.12.2021, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria
de Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde
Portaria Nº. 1.356 de 20 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/859966.
rEsolVE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora tHais MoNtENEGro 
aNdradE matrícula nº. 5893236/1, cargo de farmacêutico, regime ju-
rídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de Medicamentos e Ma-
terial técnico, goze de licença Prêmio, que lhe foi 33.759/13.12.2018, 
correspondente ao triênio de 01.09.2014 a 31.08.2017, no período de 
01.12.2021 a 30.12.2020, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
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Portaria Nº 664 de 22 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº.2021/1059376.
rEsolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria das GraÇas dE alMEida BitENcoUrt, matrícula nº. 
95281/1, cargo de agente de Portaria, regime jurídico de Estatutário Efe-
tivo, lotado no 6º centro regional de saúde – Barcarena, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 10.07.2003 à 09.07.2006.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.12.2021 à 29.01.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 077 de 25 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/959590.
rEsolVE:
dEtErMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria iracEMa MoN-
tEiro rEis, matrícula nº. 5053722/2, cargo de auxiliar de saúde, regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de saúde – 
santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria 
nº. 01/07.01.2020, correspondente ao triênio de 28.09.2016 a 27.09.2019, 
no período de 06.12.2021 a 04.01.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 26.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 721154

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.369 de 25 de oUtUBro 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolVE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

5154774/1 arliNdo da silVa MoNtEiro tEcNico dE laBo-
ratorio

03/09/2021 a 
16/09/2021 81053 – 19/10/2021

104159/1 iracilda PaNtoJa da silVa aGENtE dE Portaria 14/09/2021 a 
17/09/2021 81093 – 20/10/2021

104159/1 iracilda PaNtoJa da silVa aGENtE dE Portaria 22/09/2021 a 
22/09/2021 81094 – 20/10/2021

57190683/1 flaVia silVa dE soUZa aGENtE adMiNis-
tratiVo

08/09/2021 a 
10/09/2021 81095 – 20/10/2021

5154774/1 arliNdo da silVa MoNtEiro tEcNico dE laBo-
ratorio

20/09/2021 a 
22/09/2021 81186 – 21/10/2021

54188365/2 Marilda Brito fErNaNdEs assistENtE social 13/09/2021 a 
10/01/2022 80949 – 18/10/2021

55590288/2 rENata HENriQUEs dE oliVEira 
Kalif foNoaUdiÓloGo 09/07/2021 a 

06/10/2021 79001 – 30/08/2021

5889274/2 daNdara KarollENY dE Brito 
corrEa

aGENtE adMiNis-
tratiVo

15/05/2021 a 
02/06/2021 80121 – 27/09/2021

5889274/2 daNdara KarollENY dE Brito 
corrEa

aGENtE adMiNis-
tratiVo

06/09/2021 a 
04/11/2021 80513 – 05/10/2021

6333842/2 Joao Batista loPEs dE soUZa EcoNoMista 06/08/2021 a 
03/11/2021 79224 – 02/09/2021

103535/1 tEVEr alMEida caBral aGENtE adMiNis-
tratiVo

03/09/2021 a 
17/10/2021 80844 – 14/10/2021

5096456/1 MarlY da costa alVEs soarEs aUXiliar dE saUdE 04/08/2021 a 
06/08/2021 81275 – 22/10/2021

5096456/1 MarlY da costa alVEs soarEs aUXiliar dE saUdE 24/08/2021 a 
28/08/2021 81277 – 22/10/2021

5650038/2 aNdrEa raBElo da costa Maia atENdENtE coNsUl-
torio dENtario

16/09/2021 a 
30/09/2021 81281 – 22/10/2021

85510/1 rEGiNa soNia do EsPirito 
saNto frEitas BorGEs

aGENtE adMiNis-
tratiVo

23/08/2021 a 
18/02/2022 80932 – 18/10/2021

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 25/10/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria coLetiVa Nº 1.370 de 25 de oUtUBro 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

rEsolVE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

54190808/1 ElENildE VitoriaNo oliVEira atENdENtE coN-
sUltorio dENtario

06/10/2021 a 
04/11/2021

80930 – 
18/10/2021

5218691/1 ElZa carValHo dE castro assistENtE social 11/10/2021 a 
09/11/2021

80913 – 
15/10/2021

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 25/10/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 720909

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 285 de 26 de oUtUBro de 2021.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNsidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNsidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula décima do contrato nº 008/2018(liMPar liMPEZa E 
coNsErVaÇÃo ltda - EPP) e os autos do Processo 2021/1197940;
R E S O L V E: I – Revogar a designação da servidora fiscal NILMA CRISTINA 
CAMPELO SANCHES, Matrícula: 54194051/1, nomeada como fiscal do 
contrato acima pela Portaria Nº 131 de 11 de Junho de 2021, publicada 
no doE de 14/06/2021;
ii – designar em substituição a servidora raiMUNda rocHa fErrEira, 
matrícula 54192850/1 como fiscal, para acompanhar, controlar e fiscalizar 
o contrato nº 008/2018, bem como pelo atesto dos documentos de des-
pesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, 
para fins de pagamento, no âmbito do 11ºCRS/SESPA, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa/sEs-
Pa- ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 721215
Portaria Nº 284 de 26 de oUtUBro de 2021.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNsidEraNdo a obrigação 
da administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNsidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do contrato quando 
excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal servidor efetivo, 
empregado permanente ou comissão por estes composta e os termos do 
contrato nº 071/2021(fUNdaÇÃo BUtaNtaN) e os autos do Processo n° 
2021/955509.
CONSIDERANDO a formação de Comissão para fiscalizar o referido contrato;
r E s o l V E: i – designar para compor a comissão as servidoras Jaira 
ataÍdE dos saNtos dE Brito, matrícula nº 5096324-1, Enfermeira, co-
ordenadora da divisão de imunização - diM/sEsPa e larissE MarioNor 
saNtaNa dE oliVEira MENdEs, matrícula nº 5898235/1, Enfermeira, Ge-
rente da central Estadual de imunobiológicos - cEi/sEsPa, para acompa-
nhar, controlar e fiscalizar o contrato 071/2021, bem como pelo atesto dos 
documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa/sEs-
Pa- ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 721192
Portaria Nº 283 de 26 de oUtUBro de 2021.
o secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNsidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNsidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e os termos do contrato nº 001/2016(traNscidadE sErViÇos 
aMBiENtais EirEli) e o Mem. Nº 5/2021/HrcaM/sEsPa na sequencial 1, 
nos autos do Processo 2021/1214901.
r E s o l V E:
I – Revogar a designação do servidor fiscal Paulo Sérgio de Sousa 
albuquerque, matrícula 5710996-1, nomeado como suplente do contrato 
acima pela Portaria Nº 173 de 27 de Julho de 2021, publicada no doE 
de 29/07/2021;
ii – designar em substituição o servidor JarBas farias VErGoliNo, ma-
trícula 57205467-1 como suplente de fiscal, para juntamente com o fiscal 
acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato nº 001/2016, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
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execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 
HosPital rEGioNal dE caMEtá/sEsPa, adotando todos os procedimen-
tos necessários e previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa/sEs-
Pa - ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 721201

errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 1.135 de 12/11/1984, QUe 
adMitiU a serVidora eLiaNa de FÁtiMa LoBÃo coeLHo, Para 
FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL, o seGUiNte;
oNde se LÊ: EliaNa loBÃo coElHo.
Leia-se: EliaNa dE fátiMa loBÃo coElHo.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
22.10.2021.
*revogadas as disposições em contrário.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 720931
errata da PUBLicaÇÃo do 1º ta-coNtrato 002/2021-MNP 
rUas traNsPortes-Me - Protocolo Nº 720437 - doe: 34.746 de 
25/10/2021.
oNde se LÊ: da Vigência: ... a contar de 13/01/2022 à 13/01/2023
Leia-se: da Vigência: ... a contar de 13/01/2022 à 12/01/2023

Protocolo: 721309

coNtrato
.

contrato nº 072/2021 – dispensa de Licitação nº 049/2021 - 
Proc. Nº 2020/1074746.
objeto: constitui o objeto do presente instrumento a aQUisiÇÃo dE cUra-
tiVos iNdUstrialiZados E MatEriais tÉcNicos, que visam atender 
ação Judicial Nº 0003869-77.2017.8.14.0076 em favor de GilBErto fEr-
rEirA CASTRO, contra o Estado do Pará, com especificações, de acordo 
com o anexo i-a que integra este documento para um período de 180 dias.
data da assinatura: 26/10/2021
Vigência a partir da assinatura: 26/10/2021 a 23/04/2022
Valor total: r$ 8.184,00
dotação orçamentária: 8288. Elemento de despesa: 3390-30 e fonte de 
recurso: 0103008809.
contratada: JJr ViaNa EirEli - EPP.
Endereço: avenida Brasil, nº 9, Quadra 01, lote 09, Bairro: olho d’agua, 
cEP: 65065070 – são luís/Ma.
ordenador: secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa-ariEl 
doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 720947
contrato nº 073/2021 – dispensa de Licitação nº 049/2021 - 
Proc. Nº 2020/1074746.
objeto: constitui o objeto do presente instrumento a aQUisiÇÃo dE cUra-
tiVos iNdUstrialiZados E MatEriais tÉcNicos, que visam atender 
ação Judicial Nº 0003869-77.2017.8.14.0076 em favor de GilBErto fEr-
REIRA CASTRO, contra o Estado do Pará, com especificações, de acordo 
com o anexo i-a que integra este documento para um período de 180 dias.
data da assinatura: 26/10/2021
Vigência a partir da assinatura: 26/10/2021 a 23/04/2022.
Valor total: r$ 1.287.514,80
dotação orçamentária: 8288. Elemento de despesa: 3390-30 e fonte de 
recurso: 0103008809.
contratada: BiotEcH iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo dE ProdUtos Para 
saÚdE EirEli.
Endereço: rua Bernal do couto, 1288 – Umarizal - cEP: 66.055-080 - Belém-Pa.
ordenador: secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa-ariEl 
doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 720957
coNtrato N.º 76/2021 - Processo Nº 2021.878927
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica/sEsPa e Empresa 
Pará sEGUraNÇa ltda;
oBJEto: contratação Emergencial por 180 (cento e oitenta dias) de pessoa 
jurídica especializada para os serviços de vigilância patrimonial armada e 
desarma, com fornecimento de todos os profissionais habilitados e equi-
pamentos necessários, a fim de atender os postos de serviços descritos 
no item 1.3 da planilha que contem a relação das unidades dos centros 
Regionais de saúde do Estado do Pará; e o tipo de vigilância e quantitativo 
no item 1.4, todos os dias da semana, incluindo sábado, domingo, feriados 
do termo de referência constante do processo 2021.878927...
ViGÊNcia: o prazo de vigência deste termo de contrato é de 180 (cento 
e oitenta) dias a contar de 01/11/2021 a 29/04/2022, podendo ocorrer à 
rescisão do ajuste antecipadamente caso o procedimento de licitação de 
estilo seja concluído e homologado em período inferior.
PrEÇo: o valor mensal da contratação é de r$ 604.725,50 ( seiscentos 
e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) per-
fazendo o valor total para período de 180 dias de r$ 3.628.353,00 ( três 
Milhões, seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária:  8338 / 8288, Elemento de despesa: 339037 
e fonte de recurso: 0103006361.
data da assinatura: 25/10/21
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros- secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 720899

contrato nº 074/2021 – dispensa de Licitação nº 049/2021 - 
Proc. Nº 2020/1074746.
objeto: constitui o objeto do presente instrumento a aQUisiÇÃo dE cUra-
tiVos iNdUstrialiZados E MatEriais tÉcNicos, que visam atender 
ação Judicial Nº 0003869-77.2017.8.14.0076 em favor de GilBErto fEr-
REIRA CASTRO, contra o Estado do Pará, com especificações, de acordo 
com o anexo i-a que integra este documento para um período de 180 dias.
data da assinatura: 26/10/2021
Vigência a partir da assinatura: 26/10/2021 a 23/04/2022.
Valor total: r$ 17.616,48
dotação orçamentária: 8288. Elemento de despesa: 3390-30 e fonte de 
recurso: 0103008809.
contratada: r.c araUJo ltda (MEdcENtEr HosPitalar).
Endereço: av. Professor carlos cunha, 3000, centro comercial empresarial 
Jaracati - sala 303. Bairro Jaracati, cEP: 65076-907 – são luís/Ma.
ordenador: secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa-ariEl 
doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 720963

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 002/2021
Nº do iNstrUMeNto: coNVÊNio Nº 03/2019.
PartEs: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 
05.054.929/0001-17 e o HosPital GEral dE BraGaNÇa, cNPJ nº 
07.981.245/0001-96, cNEs nº 2678756.
BasE lEGal do aPostilaMENto: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
oBJEto do aPostilaMENto: incluir a funcional Programática da dotação 
orçamentária ao convênio nº 03/2019 para cobertura de suas despesas no 
exercício financeiro de 2021.
dotaÇÃo orÇaMENtária: funcional programática: 10302150788780000;
Belém, 25 de outubro de 2021.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa

Protocolo: 720900

FÉrias
.

Portaria N°1.371 de 26 de oUtUBro de 2021 
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da 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 2021/606287;
rEsolVE:
aUtoriZar o gozo de 17 (dezessete) dias de férias regulamentares, ao 
servidor WEVErtoN GUtEMBErGUE araÚJo liMa, identidade funcional 
nº 57209274-1, lotado no 11º centro regional de saúde - Marabá, no 
período de 20.12.2021 a 05.01.2022, referente ao período aquisitivo de 
22 de outubro de 2019 a 21 de outubro de 2020, interrompidas através da 
Portaria Nº 746/08.06.2021, publicada no doE nº 34.606/09.06.2021.
 rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 26.10.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 721239

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 1.307/19.10.2021, publicada no 
doe N°.34.746/25.10.2021, referente ao servidor claUdio dE fiGUEi-
rEdo fErrEira, matrícula 5760810/2, o PEriodo dE GoZo dE fErias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.12.2021 a 30.12.2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 21.12.2021 a 19.01.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 26.10.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 721385
errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 1.175/05.10.2021, publicada no 
doe N°.34.726/06.10.2021, referente ao servidor fEliPE HENriQUE PE-
rEira taVarEs, matrícula 5956202/1, o PEriodo dE GoZo dE fErias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.11.2021 a 30.11.2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 16.11.2021 a 30.11.2021.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GdV/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 26.10.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 721410

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.372 de 26 de oUtUBro de 2021
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo o processo nº 
2021/845802;
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r E s o l V E:
torNar sEM EfEito, as férias regulamentares do servidor alfrEdo ro-
driGUEs dE sENa, identidade funcional 729973-1, ocupante do cargo 
de agente de saúde, lotado cs-Nova Marambaia/atenção Psicossocial, no 
período de 01 de outubro de 2021 a 30 de outubro de 2021, referente ao 
período aquisitivo de 13 de junho de 2020 a 12 de junho de 2021, conce-
didas através da Portaria coletiva nº 1.088/10.09.2021, publicado no doE 
nº. 34.696/13.09.2021.
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 26.10.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 721259
Portaria Nº. 1.373 de 26 de oUtUBro de 2021
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsidEraNdo o processo nº 
2021/1218239;
r E s o l V E:
torNar sEM EfEito, as férias regulamentares da servidora HildEaNi 
tHalita dE oliVEira fariNa, identidade funcional 54194085/1, ocu-
pante do cargo de agente administrativo, lotada no 10º centro regional 
de saúde - altamira, no período de 14 de dezembro de 2021 a 12 de ja-
neiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 29 de setembro de 2019 
a 28 de setembro de 2020, concedidas através da Portaria coletiva nº 
1.307/19.10.2021, publicado no doE nº. 34.746/25.10.2021.
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 26.10.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 721271

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria coLetiVa Nº 1.368 de 25 de oUtUBro 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rEsolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

54194580/1 KHatiaNE NaZarE da silVa Brito aGENtE dE Portaria 08/09/2021 atÉ 
22/09/2021

81097 – 
20/10/2021

5867207/2 KElEN HElENisE BicHo da silVa assistENtE social 26/08/2021 atÉ 
01/09/2021

81272 – 
22/10/2021

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 25/10/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 720914
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 114/2021
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços nº 094/sEsPa/2021, Processo nº 2021/401137, homologado pelo 
secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa no dia 04/10/2021 e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.728 de 07/10/2021.
oBJEto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medica-
mento do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
através de sistema de registro de Preços (srP), para atender aos pacien-
tes da secretaria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa.
Valor total: r$ 840.333,00 (oitocentos e quarenta mil, trezentos e trin-
ta e três reais).
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 26/10/2022.
EMPrEsa: oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos HosPitalarEs E 
oNcolÓGicos ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 04.307.650/0025-02, inscrição Estadual n.º 07.747.214/002-
54, com sede na strc, trEcHo 3, coNJUNto c, lotE 6, BoX 04 – 
Zona industrial (Guará) – cEP: 71225-533, Brasília/df, tel.: (11) 2185-
3440/3437/3431/8171/ 7601/3436, E-mail: licitacoes@oncoprod.com.br, 
neste ato representada pelo sra. MariaNa lUcci dE oliVEira, portadora 
do rG nº. 28.797.194-6 e do cPf nº 269.059.828-06.

item Especificação Unidade Quantidade Valor Unit.
01 octrEotida lar 10 MG frasco/aMPola 300 r$ 2.801,11

ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistratiVa/sEsPa

Protocolo: 721308
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa

resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 031 de 28 de seteMBro de 2021.
a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 

e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão dos membros do conselho Estadual de saúde – 
cEs/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2021;
coNsidEraNdo o encerramento da participação da entidade arct no 
conselho Estadual de saúde;
coNsidEraNdo a necessidade de recomposição imediata através de Pro-
cesso Eleitoral, nos moldes em que são feitos por este cEs/Pa, com base 
no citado artigo 3° Parágrafo Único da lei que rege este conselho.
coNsidEraNdo a apresentação pelos membros da comissão organiza-
dora do Processo Eleitoral, da proposta regulamento para escolha das en-
tidades dos movimentos sociais dos usuários do sistema Único da saúde 
- SUS, para compor uma vacância de 01 (uma) entidade do Segmento dos 
usuários titularidade e uma suplência no qual está em vacância no Conse-
lho Estadual de saúde, no Biênio 2020-2022.
rEsolVE:
1 – aprovar o regulamento do Processo Eleitoral, para escolha 01 (uma) 
entidade do segmento usuário titularidade e uma suplência, para compor a 
vacância no Conselho Estadual de Saúde, no Biênio 2020-2022, conforme 
anexo Único desta resolução.
2 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 031 de 28 de setembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/ParÁ 
Nº 031, de 28 de seteMBro de 2021.

rEGUlaMENto para escolha das entidades dos movimentos sociais dos 
usuários do Sistema Único da Saúde - SUS, para compor uma vacância de 
uma entidade do segmento dos usuário titularidade e uma suplência no 
qual está em vacância no Conselho Estadual de Saúde do Pará, no Biênio 
2020-2022.
caPÍtULo i dos oBJetiVos
art. 1º - Este regulamento tem por objetivo normatizar a eleição das enti-
dades Segmento dos usuários para recomposição da vacância do Conselho 
Estadual de saúde, de acordo com o estabelecido na lei 7.264/2009, e na 
resolução cNs n° 453, de 10.05.2012, para o mandato 2020-2022.
Parágrafo Único – o credenciamento será de 8h00 as 11h00, e a eleição 
realizar-se-á das 11h00min as 13h00min do dia 09 de dezembro de 2021, 
iniciando-se o processo eleitoral a partir da publicação do Edital Nº 001 
/2021 - de convocação e Edital Nº 002/2021 – regulamento do Processo 
Eleitoral no Diário Oficial do Estado, a cada etapa.
caPÍtULo ii
da coMissÃo orGaNiZadora eLeitoraL
art. 2° - a eleição será coordenada por uma comissão organizadora elei-
toral composta de 04 (quatro) titulares, eleitos pelo conselho Estadual de 
saúde na 1ª reunião Extraordinária Hibrida, de 12 de agosto de 2021, 
conforme resolução cEs/Pa Nº 026 de 12 de agosto de 2021 publicada 
no Diário Oficial do Estado Nº 34.696 de 13 de Setembro de 2021, com a 
seguinte composição:
• - 02 (dois) representantes do segmento dos usuários titular
• - 01 (um) representante do segmento dos trabalhadores de saúde titular
• - 01 (um) representante do segmento gestor/prestador titular

sEGMENto titUlar
Gestor/Prestador MÔNiKa caMila PErEira cÂMElo BraGa - sEsPa

trabalhador JosÉ riBaMar saNtos dE assis - siNdsaUdE

Usuários
lUis carlos MaGNo fErrEira - fEPEM

rÔMUlo aUGUsto GoMEs dE aZEVEdo  -aBNH

• 1º - As entidades de usuários componentes da comissão organizadora 
eleitoral poderão participar do processo eleitoral e serão elegíveis.
• 2º - A comissão organizadora eleitoral terá um coordenador e um relator, 
que serão escolhidos entre os seus membros na primeira reunião após sua 
constituição.
art. 3° - compete à comissão organizadora Eleitoral:
• – Conduzir o processo eleitoral desde a sua instalação até a conclusão do 
pleito que elegerá os representantes das entidades, movimentos sociais e 
instituições para o conselho Estadual de saúde.
• - Deliberar, em primeira instância, sobre tudo que se fizer necessário 
para seu andamento e em última instância submeter ao Pleno do Conselho 
Estadual de saúde.
• - Requisitar ao Conselho Estadual de Saúde todos os recursos necessá-
rios para a realização do processo
• – Instruir, qualificar, apreciar e decidir recursos, decisões relativas ao 
registro de candidatura e outros assuntos ao pleito eleitoral, cabendo re-
curso ao
• – Indicar e instalar a mesa coordenadora da plenária do segmento com-
posta por 01 (um) coordenador, 01 (um) secretário e 01(um)
• – Apresentar ao conselho Estadual de saúde relatório do resultado do 
pleito, bem como observações que possam contribuir para o aperfeiço-
amento do processo eleitoral, no prazo de até 15 (quinze) dias, após a 
proclamação do resultado de homologação da entidade eleita;
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caPÍtULo ii
das VaGas
art. 4º - os representantes das entidades dos movimentos sociais dos usu-
ários do sistema Único da saúde – sUs, para compor uma vaga de titular 
e suplente no conselho Estadual de saúde do Pará – cEs/Pa serão eleitas, 
conforme previsto no artigo 3º, parágrafo único da lei Nº 7.264 de 24 de 
abril de 2009 e que cita o presente regulamento eleitoral, em número de 
01 (uma) representante titular e suplente,  assim distribuídos:
i – segmento de entidades de usuários do sUs – 01 (um) membro titular, 
01 e suplente – para suprir a vacância para sua representatividade de 50%;
Parágrafo Único: somente poderão participar do processo eleitoral as en-
tidades dos movimentos sociais dos usuários do sistema Único da saúde 
– sUs, de que tratam os incisos i, deste regulamento que tenham, no 
mínimo, dois anos de comprovada existência e tenham atuação e repre-
sentação em, pelo menos, 04 (quatro) regiões de saúde do Estado do Pará 
estabelecidas pela resolução da ciB/Pa, Nº 090 de 12 de Junho de 2013.
caPÍtUlo iV das iNscriÇÕEs
art. 5º - as inscrições para habilitação das entidades dos movimentos so-
ciais de usuários do sUs; a participar da eleição, deverão ser protocoladas 
na secretaria Executiva do conselho Estadual de saúde, situada  rua  dos  
timbiras, 1827 – Edifício alliance (1º andar) Entre dr. Moraes e serzedelo 
corrêa – Batista campos,  no horário das 08h00min as 12h00min e das 
14h00min as 17h00min, no prazo de até 10 (dez) dias uteis improrrogáveis 
após a publicação do Edital de convocação do Processo Eleitoral.
Parágrafo único - as inscrições para habilitação deverão ser feitas por meio 
de requerimento, em papel timbrado da entidade, dirigido à comissão or-
ganizadora eleitoral, expressando a vontade de participar da eleição.
caPÍtULo V
da docUMeNtaÇÃo
art.6° - as entidades dos movimentos sociais de usuários do sUs; que 
forem se candidatar as vagas no conselho Estadual de saúde terão que 
observar o disposto no art. 3º, Parágrafo único da lei 7.264 de 24 de abril 
de 2009 e apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos:
i - as ENtidadEs dos MoViMENtos dE UsUários que pleitearem habili-
tação para integrar o conselho Estadual de saúde do Pará, para serem con-
sideradas aptas, deverão apresentar cópias autenticadas ou cópias simples 
com apresentação de original dos documentos abaixo relacionados:
a)  cNPJ;
1. ata de eleição da última Gestão;
2. Estatuto registrado em cartório de ofício;
3. Relatório de atividades realizadas de âmbito estadual no período mínimo 
de 02 (dois) anos, anteriores a publicação do Edital de convocação das 
entidades para habilitação no processo eleitoral do conselho Estadual de 
saúde do Pará – 2020/2022;
4. A entidade deve apresentar comprovante oficial de endereço atualizado;
5. declaração escrita de atuação em pelo menos 04 (quatro) regiões de 
saúde do Estado do Pará (resolução ciB/Pa nº 090, de 12/06/2013), de-
vidamente assinada pelo responsável
Parágrafo Único - Não serão consideradas habilitadas as entidades que 
apresentarem pendências nas documentações exigidas até o período de-
terminado no Edital de convocação.
caPÍtULo Vi
do PraZo
art. 7º- Para se habilitarem as entidades terão o prazo improrrogável de 10 
(dez) dias contados da data de publicação do Edital de convocação, excluí-
do o dia do início e incluído o dia final, em analogia com o que prescreve o 
artigo 244 do código de Processo civil.
caPÍtULo Vii
das HoMoLoGaÇÕes das iNscriÇÕes
art. 8º - serão homologadas as habilitações de tantas entidades dos mo-
vimentos sociais de usuários do sUs; quantas apresentarem tempestiva-
mente os documentos acima arrolados, desde que válidos e autenticados 
ou que seja conferido com o original.
i– serão consideradas habilitadas as entidades dos movimentos sociais 
de usuários do sUs; que atenderem o prazo citado no artigo 7º deste 
regulamento.
ii– do resultado da apreciação dos documentos entregues, somente será 
admitido recurso de  revisão interposto pelas entidades dos movimentos 
sociais de usuários do sUs; que se sentir prejudicada, no prazo impror-
rogável de 05 (cinco) dias úteis, no horário das 08h00min as 12h00min e 
das 14h00min as 17h00min no referido local de inscrição contados da data 
da publicação da homologação do referido resultado, as entidades serão 
comunicadas através de ofício.
• – O Recurso de Revisão aludido acima será dirigido a comissão organi-
zadora eleitoral - COE/CES/PA, a qual funcionará como primeira instância 
e decidirá o recurso em 05 (cinco) dias úteis, bem como, providenciará a 
publicação de sua decisão no Diário Oficial do Estado do Pará.
• – Das decisões da comissão organizadora eleitoral - COE/CES/PA cabe 
recurso de reconsideração no mesmo prazo do inciso anterior, a ser diri-
gida a comissão organizadora eleitoral e em última instância submeter ao 
Pleno do conselho Estadual de saúde – cEs/Pa, o qual será convocado 
conforme estabelecido no regimento interno do colegiado em seu artigo 
10, inciso i; obedecendo ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar e 
decidir sobre o recurso, homologando ou não as decisões da coE/cEs, com 
publicação da decisão no Diário Oficial do Estado do Pará.
• – Das decisões exaradas pelo Conselho Estadual de Saúde – CES/PA, 
quanto ao recurso de reconsideração serão irrecorríveis, uma vez que 
atendem e esgotam o Princípio constitucional do duplo Grau de Jurisdição 
previsto no artigo 5.º, inciso lV da carta Magna de
• - Encerrado o prazo para as inscrições das entidades dos movimentos 
sociais de usuários do sUs; a comissão organizadora eleitoral divulgará na 
sede da secretaria executiva e no Diário Oficial do Estado do Pará a relação 
das entidades habilitadas e não habilitadas a concorrerem à eleição.

caPÍtULo Viii
da eLeiÇÃo
da PLeNÁria estadUaL de saÚde
art. 9º - a plenária estadual de saúde dos delegados indicados por suas 
entidades para escolha das entidade titular e  suplente dos movimentos 
sociais de usuários do sUs,  que comporão o conselho Estadual de saúde 
do Pará – cEs/Pa ocorrerá no dia 09 de dezembro de 2021, iniciando com 
o credenciamento que ocorrerá no horário de 08h00min as 11h00min; em 
seguida com a eleição que ocorrerá no horário de 11h00min as 13h00min, 
em local a definir.
• – Participarão da Plenária Estadual de Saúde os (as) delegados (as) in-
dicados (as) por suas Entidades, ficando o deslocamento dos participantes 
para a sede do evento, na Plenária Estadual, sob a responsabilidade de 
cada delegado (a) ou a cargo de sua respectiva entidade, conforme o item 
Vii paragrafo único do caput deste artigo.
• - O local onde será realizada a Plenária Estadual de Saúde será publicado 
oportunamente no Diário Oficial do Estado.
• - O credenciamento será efetuado no local de realização da plenária esta-
dual de saúde, a ser informado oportunamente, e no horário de 08h00min 
as 11h00min do dia do evento, com a necessária apresentação, no ato do 
credenciamento, dos respectivos documentos de identificação oficial com 
foto dos (as) delegados (as) indicados pelas entidades.
• - A eleição das entidades dos movimentos sociais de usuários do SUS, 
será realizada e ocorrerá através de plenária pelo segmento unicamente 
de Usuários, coordenadas conforme previsto no inciso i do artigo 9º, sendo 
procedida a votação no horário das 11h00min as
• - O resultado da plenária o segmento deverá ser registrado em ata pró-
pria elaborada por membros da comissão organizadora eleitoral do cEs/
Pa, e nela constarão o nome da entidade dos movimentos sociais de usu-
ários, eleita.
• - O resultado final da plenária estadual de saúde deverá ser registrado na 
ata geral a ser elaborada por membros da comissão organizadora eleitoral 
do cEs/Pa, ao término do processo eleitoral, devendo ser acompanhada 
da lista dos
Vii - a Plenária Estadual de saúde, conforme disposto neste regulamento. 
das entidades dos movimentos sociais de usuários do sUs, habilitadas, e 
contará com universo de participação de delegados (as) de até 150 dele-
gados (as).
Paragrafo Único - as entidades regularmente habilitadas a participar do 
processo eleitoral poderão indicar até 03 representantes por Entidades, 
para participar da Plenária Estadual de saúde; atendidos os requisitos des-
te regulamento.
art. 10º: caberá a Plenária do segmento, decidir o critério de votação e 
escolha da (s) entidade (s) que ira compor o conselho Estadual de saúde.
I – Apos o processo eleitoral ocorrido e persistir a vacância no segmento 
dos usuários, assumirá a entidade definida pelos critérios estabelecidos 
pelo segmento neste processo eleitoral.
Paragrafo único- a Entidade, segunda colocada em numero de votos, assu-
mirá a suplência da Entidade eleita ou vacância no segmento de usuário no 
ces/Pa, no biênio 2020/2022.
das disPosiÇÕes Gerais
art. 11 – as despesas com transporte e estadia dos representantes das 
entidades dos movimentos sociais de usuários, para participar do processo 
eleitoral serão de responsabilidade das respectivas entidades.
• 1º – Os (as) conselheiros (as) estaduais de saúde e/ou membros da 
comissão organizadora eleitoral, indicados por suas respectivas entidades 
como delegados (as) para participar da Plenária Estadual de saúde, deve-
rão ter suas despesas com transporte e estadia garantidas por suas res-
pectivas entidades.
art. 12– caberá à dotação orçamentária do cEs/Pa e da secretaria Esta-
dual de saúde para a realização do processo eleitoral previsto neste regu-
lamento.
art. 13 – as entidades dos movimentos sociais de usuários do sUs, eleitas 
para compor o conselho Estadual de saúde, na vaga de titula e suplente, 
encaminharão os nomes de seus representantes à secretaria Executiva do 
conselho Estadual de saúde por meio de ofício até 05 (cinco) dias corridos 
após a divulgação do resultado final previsto neste regulamento.
Parágrafo Único – Os documentos a serem encaminhados através de oficio 
são: cópias do rG,  cPf, e-mail, telefone, curriculum vitae e comprovante 
oficial de endereço (luz, água, telefone, contrato de aluguel ou declaração 
de residência na forma da lei), onde será observado o art. 5º da lei 7.264, 
de 24/04/2009.
art. 14 – os representantes indicados pelas entidades dos movimentos 
sociais de usuários do sUs; serão nomeados pelo Governador do Estado, 
em Decreto específico, publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o 
art.15 da lei nº 7264/2009, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, a contar da comunicação oficial dos novos nomes apresentados para 
a composição do conselho.
Parágrafo Único– a posse dos (as) conselheiros (as) do conselho Estadual 
de saúde do Pará, titular e suplente, dar-se-á em reunião ordinária a ser 
realizada, em até 15 (quinze) dias, após a publicação do decreto referido 
no caput deste artigo, cabendo à secretaria Executiva do conselho Estadu-
al de saúde a sua convocação.
art. 15 - os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comis-
são organizadora Eleitoral, cabendo recurso ao Pleno do conselho Estadual 
de saúde, com base no inciso iV, art. 8º deste regulamento.
aprovado em reunião ordinária do conselho Estadual de saúde do dia 28 
de setembro de 2021.
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 033 de 28 de seteMBro de 2021.

a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão dos membros do conselho Estadual de saúde – 
cEs/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2021;
coNsidEraNdo a resolução cEs/Pa Nº 003 de 21 de setembro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado Nº 34.366 de 08 de outubro de 2020 
que designou conselheiros (as) Estaduais para compor as comissões Per-
manentes de acompanhamento do conselho Estadual de saúde do Pará 
– cEs/Pa no biênio 2020-2022;
coNsidEraNdo a necessidade de recompor as comissões Permanentes 
e comissão intersetorial ciaN do conselho Estadual de saúde – cEs/Pa.
rEsolVE:
1 - designar os (as) conselheiros (as) Estaduais de saúde para compor 
as comissões Permanentes de acompanhamento do conselho Estadual de 
saúde do Pará – cEs/Pa e comissão intersetorial de alimentação e Nutri-
ção – ciaN para o biênio 2020-2022, conforme quadro disposto no anexo 
i desta resolução;
2 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 033 de 28 de setembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

aNeXo i da resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 033, 
de 28 de seteMBro de 2021.

1. coMissÃo PerMaNeNte de acoMPaNHaMeNto da GestÃo 
estadUaL da saÚde, orÇaMeNto e FiNaNÇas.

titULar eNtidade sUPLeNte eNtidade

Gestor e Prestador MoNiKa caMila PErEira 
caMÊlo BraGa sEsPa rEPrEsENtaNtE da sEsPa sEsPa

trabalhadores em 
saúde

rosa do socorro BÓGEa 
UMBUZEiro lEitE siNdsaUdE JosÉ riBaMar saNtos dE 

assis siNdsaUdE

Usuários

rosa Maria BaNdEira 
PErEira aMaV lUis carlos MaGNo 

fErrEira fEPEM

GraciNda liMa MaGalHÃEs Pastoral da 
criaNÇa

BrEMEN raiMUNdo cardoso 
da silVa aMaEP

2. coMissÃo PerMaNeNte de acoMPaNHaMeNto da PoLÍtica 
de saÚde iNteGraL da MULHer, da criaNÇa e do HoMeM

titUlar ENtidadE sUPlENtE ENtidadE

Gestor e Prestador carla fErNaNdEs fiGUEi-
rEdo MElo sEsPa raiMUNdo NoNato BittEN-

coUrt sENa cosEMs

trabalhadores em 
saúde

EdiVaNEtE riBEiro Nas-
ciMENto siNdsaUdE Maria liZ do socorro 

NasciMENto silVa siNdsaUdE

Usuários
tÂNia sENa coNcEiÇÃo MMcc lUcilENE fErrEira dUtra aaME

caMila castro dE oliVEira fEtaGri lEila silVa dE Brito aaME

3. coMissÃo PerMaNeNte de coMUNicaÇÃo e iNForMaÇÃo eM saÚde

titULar eNtidade sUPLeNte eNtidade

Gestor e Prestador alBErto siMÕEs JorGE 
JUNior sEsPa rEPrEsENtaNtE da sEsPa sEsPa

trabalhadores em 
saúde MarloN lEitE dE soUZa siNdsaUdE HEldoN alVEs da silVa siNdsaUdE

Usuários

aNaNias dE JEsUs da 
rocHa PicaNÇo MorHaN roMUlo aUGUstoGoMEs dE 

aZEVEdo aBNH

YoNNE MirtEs NUNEs dos 
saNtos aaME JacÓ ViEira dE aBrEU aBBP

4. coMissÃo PerMaNeNte de acoMPaNHaMeNto da ViGiLÂN-
cia eM saÚde

titUlar ENtidadE sUPlENtE ENtidadE

Gestor e Prestador rita dE cássia PaMPloNa 
BEltrÃo

iNstitUto 
aMBiENtE

alBErto siMÕEs JorGE 
JUNior sEsPa

trabalhadores em 
saúde daNilo JordÃo dE MENEsE crf JosÉ alaN rEGo Portal corEN

Usuários

rÔMUlo aUGUsto GoMEs 
dE aZEVEdo aBNH GlaUcENi BarBosa dE liMa aaME

lUciValdo PErEira da 
silVa fEtErPa EliZaBEtH da silVa BlaNco aaME

5. coMissÃo PerMaNeNte de edUcaÇÃo PerMaNeNte eM saÚde

titULar eNtidade sUPLeNte eNtidade

Gestor e Prestador EdsoN farias MarQUEs cosEMs PaUlo saiNt JEaN triNdadE 
caMPos cosEMs

trabalhadores em 
saúde

Maria EliZaBEtH cardoso 
siQUEira siNdsaUdE clEidE coNcEiÇÃo dE Mo-

rais Brito da silVa siNdsaUdE

Usuários

olaVo alVEs alENcar asdaVidas BrEMEN raiMUNdo cardoso 
da silVa aMaEP

GEorGEaNE soUsa dE 
aZEVEdo aMaV lUcilENE fErrEira dUtra aaME

coMissÃo iNtersetoriaL de aLiMeNtaÇÃo e NUtriÇÃo - ciaN

coordeNador eNtidade adJUNto eNtidade

Maria liZ do socorro 
NasciMENto silVa

siNdsaÚdE/traBalHador EM 
saÚdE olaVo alVEs alENcar asdaVidas/

UsUário

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 034 de 28 de seteMBro de 2021.

a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão dos membros do conselho Estadual de saúde – 
cEs/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2021;
coNsidEraNdo a resolução cEs/Pa Nº 007 de 23 de março de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado Nº 34.550 de 13 de abril de 2021 
que designou (as) conselheiros (as) Estaduais de saúde segundo área de 
atuação (regiões de saúde);
coNsidEraNdo a necessidade de recompor as indicações dos conselhei-
ros Estaduais de saúde segundo área de atuação nas regiões de saúde do 
Estado do Pará.
rEsolVE:
1 - designar os (as) conselheiros (as) Estaduais de saúde segundo área 
de atuação no biênio 2020-2022, ficando estes responsáveis pelo acompa-
nhamento e aprimoramento do controle social da saúde nas regiões de 
saúde do Estado do Pará/Pa, conforme quadro disposto no anexo i desta 
resolução;
2 – revogar a resolução cEs/Pará nº 007 de 23 de março de 2021.
3 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 034 de 28 de setembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica
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aNeXo i da resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 034, de 28 de 
seteMBro de 2021.

coNseLHeiros Por reGiÃo de saÚde

reGiÕes de 
saÚde

coNseLHeiro (a) 
de saÚde eNtidade ceNtro 

reGioNaL MUNicÍPios

rEGiÃo do ara-
GUaia
(15)

JosÉ riBaMar saNtos 
dE assis siNdsaUdE

12º

água azul do Norte - Bannach -con-
ceição do araguaia - cumaru do Norte 
- Floresta do Araguaia - Ourilândia do 
Norte -  Pau d’arco -  redenção -  rio 

Maria -  santa Maria das Barreiras 
-  santana do araguaia -  são félix 
do Xingú -  sapucaia -  tucumã -  

Xinguara

daNilo JordÃo dE 
MENEsE crf

lUis carlos MaGNo 
fErrEira fEPEM

HEldoN alVEs da 
silVa siNdsaUdE

rEGiÃo do BaiXo 
aMaZÔNas

(13)

Maria iNÊZ dolZaNE 
rEis aUsUs

9º

alenquer - almeirim - Belterra - 
curuá - faro -Juruti - Monte alegre - 
Óbidos - oriximiná – Placas - Prainha 

- santarém - Mojuí dos campos 
- terra santa.

JacÓ ViEira dE aBrEU aBBP

BENto dias riBEiro aUsUs

MUrilo MoNtEiro dE 
soUZa iNst aMB

rEGiÃo dos 
caraJás

(17)

JosÉ HaMiltoN dE 
aMaraNtE aaME

11º E 5º

abel figueiredo - Bom Jesus do 
tocantins - Brejo Grande do araguaia 
- canaã dos carajás - curionópolis 
-dom Eliseu - Eldorado dos carajás 

- itupiranga - Marabá - Nova ipixuna 
- Palestina do Pará - Parauapebas 
- Piçarra - rondon do Pará - são 

domingos do araguaia– são Geraldo 
do araguaia – são João do araguaia

MarloN lEitE dE 
soUZa siNdsaÚdE

Maria EliZaBEtH 
cardoso siQUEira siNdsaÚdE

lEila silVa dE Brito aaME

rEGiÃo laGo 
tUcUrUÍ

(06)

aNa GaBriEla saBaa 
srUr dE aNdradE corEN

11º E 6º
Breu Branco – Goianésia do Pará 
– Jacundá – Novo repartimento 

-Tailândia - Tucuruí.

EZEQUiEl soUZa 
silVEira aBBP

Maria EliZaBEtH 
silVa BlaNco aaME

lUcilENE fErrEira 
dUtra aaME

rEGiÃo do Ma-
raJÓ i
(09)

roMUlo aUGUsto 
GoMEs dE aZEVEdo aBNH

7º 

afuá, cachoeira do arari, chaves, 
Muaná, Ponta de Pedras, salvaterra, 

santa cruz do arari, são sebastião da 
Boa Vista e soure. 

EdiVaNEtE riBEiro 
NasciMENto siNdsaUdE

Marcio aUGUsto 
soUZa dE aZEVEdo sEsPa

rita BEltrÃo iNst aMB

rEGiÃo do Ma-
raJÓ ii

(07)
 

caMila castro dE 
oliVEira fEtaGri

8º anajás, Bagre, Breves, curralinho, 
Gurupá, Melgaço e Portel.

cEcilia aMaro dE 
soUZa MiraNda aMaEP

a dEfiNir  

a dEfiNir  

rEGiÃo MEtroPo-
litaNa i

(05)

rosa Maria BaNdEi-
ra PErEira aMaV

1º ananindeua - Belém - Benevides – 
Marituba -santa Bárbara do Pará.

BrEMEN raiMUNdo 
cardoso da silVa aMaEP

a dEfiNir  

a dEfiNir  

  rEGiÃo MEtroPo-
litaNa ii

(09)

YoNNE MirtEs NUNEs 
dos saNtos aaME

2º

acará – Bujaru – colares – concórdia 
do Pará –santa isabel do Pará – san-
to antônio do tauá – são caetano de 

odivelas – tomé-açu – Vigia.

Maria EUNicE carVa-
lHo dE MoraEs aaME

JosÉ alaN rEGo 
Portal corEN

a dEfiNir  

rEGiÃo MEtroPo-
litaNa iii

(22)

HaMiltoN sWaGGart 
dE soUZa aMaraNtE aMaV

3º e 5º

aurora do Pará – castanhal – capitão 
Poço –curuçá – Garrafão do Norte 
– igarapé-açu –inhangapi– ipixu-
na do Pará – irituia – Mãe do rio 
– Magalhães Barata – Maracanã 

– Marapanim – Nova Esperança do 
Piriá – Paragominas – santa Maria 

do Pará – são domingos do capim – 
são francisco do Pará – são João da 
Ponta – são Miguel do Guamá – terra 

alta – Ulianópolis.

clEidE coNcEiÇÃo dE 
Morais B. da silVa siNdsaUdE

raiMUNdo NoNato 
loPEs da silVa aaME

GlaUcENi BarBosa 
dE liMa aaME

rEGiÃo rio  
caEtÉs

(16)

EdsoN farias 
MarQUEs cosEMs

4º

augusto corrêa – Bonito – Bragança 
- cachoeira do Piriá – capane-
ma - Nova timboteua – ourém 

- Peixe-Boi –
Primavera – Quatipuru – salinópolis - 
santa luzia do Pará - santarém Novo 
- são João de Pirabas – tracuateua 

– Viseu.

olaVo alVEs alENcar asdaVidas
PaUlo saiNt JEaN 
triNdadE caMPos cosEMs

Maria liZ do so-
corro NasciMENto 

silVa
siNdsaÚdE

rEGiÃo do taPa-
Jos (06)

MEMBros da MEsa  

9º
aveiro – itaituba – Jacareacanga - 

Novo Progresso – rurópolis – trairão.
MEMBros da MEsa  
MEMBros da MEsa  
MEMBros da MEsa  

rEGiÃo do tocaN-
tiNs (09)

GEorGEaNE soUsa dE 
aZEVEdo aMaV

6º E 13º

abaetetuba – Baião – Barcarena – 
cametá -igarapé-Miri - limoeiro do 
ajuru – Mocajuba - Moju - oeiras 

do Pará.

aNaNias dE JEsUs da 
rocHa PicaNÇo MorHaN

a dEfiNir  

a dEfiNir  

rEGiÃo do XiNGÚ 
(10)

GraciNda liMa MaGa-
lHÃEs cNBB

9º E 10º

altamira - anapu - Brasil Novo – 
Medicilândia - Pacajá - Porto de 

Moz - senador José Porfírio – Uruará 
- Vitória do Xingu.

rosa do socorro 
BÓGEa UMBUZEiro 

lEitE
siNdsaÚdE

tÂNia sENa coN-
cEiÇÃo MMcc

raiMUNdo NoNaNto 
BittENcoUrt sENa cosEMs

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 035 de 28 de seteMBro de 2021.

a PrEsidENtE do coNsElHo EstadUal dE saÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cEs/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNsidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da secretaria de Estado da saúde Pública;
coNsidEraNdo a decisão dos membros do conselho Estadual de saúde – 
cEs/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 28 de setembro de 2021;
coNsidEraNdo a necessidade de readequar a data de realização das reu-
niões ordinárias do cEs/Pa dos meses de outubro, novembro e dezembro, 
para um melhor acompanhamento e participação dos conselheiros que 
necessitam se deslocar de seu município de origem até a capital.
rEsolVE:
1 – readequar as datas de realização das reuniões ordinárias dos meses 
de outubro, novembro e dezembro de 2021, entre outras conforme abaixo:
- 10º reunião ordinária do cEs/Pa será realizada no dia 27 de outubro 
de 2021;
- 11º reunião ordinária do cEs/Pa será realizada no dia 24 de novembro 
de 2021;
- 12º reunião ordinária do cEs/Pa será realizada no dia 15 de dezembro 
de 2021;
- as reuniões de comissões permanecem se realizando um dia antes das 
reuniões ordinárias;
- as reuniões ordinárias do cEs/Pa do ano de 2022 em diante passam a 
ser realizadas nas quartas quartas-feiras de cada mês;
2 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Homologo a resolução cEs/Pa Nº 035 de 28 de setembro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 721118
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LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 198 de 26/10/2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia saNitária Na coordE-
NaÇÃo da colEta E tEstaGEM dE Pcr Para dEtEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 05 a 07/11/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: ourém-Pa.
servidor: alberto simões Jorge Junior / Mat.  57193885-1/ diretor lacEN-Pa.
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 721128
Portaria Nº 199 de 26/10/2021

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUZir tÉcNicos QUE irÃo ParticiPar da aÇÃo dE Vi-
GilÂNcia saNitária Na colEta E tEstaGEM dE Pcr Para dEtEcÇÃo 
dE coVid-19.
Período da viagem: 05 a 07/11/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: ourém-Pa.
servidor: antônio Jorge lemos freitas / Mat. 5946872-1/ Motorista.
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 721130
Portaria Nº 193 de 21/10/2021

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar da rEUNiÃo dos laBoratÓrios cENtrais dE 
saÚdE PÚBlica - 2021.
Período da viagem: 24 a 27/11/2021.
Quantidade: 3 e ½ (três e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destino: são Paulo-sP.
servidores: alberto simões Jorge Junior / Mat.  57193885-1/ diretor la-
cEN-Pa
Valnete das Graças dantas andrade/ Mat. 54189991-1 / diretora técnica
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 721122
Portaria Nº 194 de 21/10/2021

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia saNitária Na rEali-
ZaÇÃo dE colEta E tEstaGEM dE Pcr Para dEtEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 28/10 a 01/11/2021.
Quantidade: 04 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: altamira-Pa.
servidor: roselene da costa Gama / Mat. 57189082-1 / téc. em Patologia 
clínica.
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 721125
Portaria Nº 197 de 26/10/2021

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar da aÇÃo dE ViGilÂNcia saNitária Na coordE-
NaÇÃo da colEta E tEstaGEM dE Pcr Para dEtEcÇÃo dE coVid-19.
Período da viagem: 29 a 31/10/2021.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: altamira-Pa.
servidor: alberto simões Jorge Junior / Mat.  57193885-1/ diretor lacEN-Pa.
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 721126

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria  Nº 005 de 26 de oUtUBro de  2021
o diretor do 3º centro regional de saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.519/2021 – ccG de 30.09.2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 01.10.2021.
r E s o l V E:
art. 1º - designar como Presidente da comissão Permanente de licitação 
– cPl do 3º centro regional de saúde/sEsPa o servidor artUr EMÍlio 
Godot dE carValHo, matrícula 5913468-1 pelo período de 01 (um) ano;
art. 2º - designar as servidoras odaÍZa Maria silVa do ValE, matrícula 
3212092-2 e VaNdEcY dE oliVEira GoMEs Barata, matrícula 5719388-
2, para comporem a comissão de apoio à cPl/3º crs/sEsPa;

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. Esta Portaria entra em 
vigor a partir da data da sua publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 Mário MoraEs cHErMoNt filHo
dirEtor do 3º cENtro rEGioNal dE saÚdE/castaNHal
Port. Nº 1.519/2021 – ccG dE 30 dE sEtEMBro dE 2021
MatrÍcUla 5912309/2

Protocolo: 721463
Portaria  Nº  007 de 26 de  oUtUBro  de  2021

o diretor do 3º centro regional de saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.519/2021 – ccG de 30.09.2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 01.10.2021.
r E s o l V E:
art. 1º designar como Pregoeira do 3º centro regional de saúde/sEsPa 
a servidora WaNEiZE fErrEira dE MoraEs, matrícula 5161061-1, para 
realização dos procedimentos licitatórios de Pregão Eletrônico pelo período 
de 01 (um) ano;
art. 2º designar os servidores artUr EMÍlio Godot dE carValHo, ma-
trícula 5913468-1 e rUBENita do socorro saNtos soUZa, matrícula 
5168392-2, para comporem a comissão de apoio aos procedimentos de 
Pregão Eletrônico, conforme as necessidades do 3º crs/sEsPa;
Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação,
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Mário MoraEs cHErMoNt filHo
dirEtor do 3º cENtro rEGioNal dE saÚdE/castaNHal
Port. Nº 1.519/2021 – ccG dE 30 dE sEtEMBro dE 2021
MatrÍcUla 5912309/2

Protocolo: 721492

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 790 de diÁria de 26/10/2021.
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 Maracanã.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã- Pa- Brasil.
Período: 29/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 720913
Portarias Nº 789 de diÁrias de 26/10/2021.

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 Maracanã e pro-
ferir Palestra durante o evento.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: Maracanã-Pa–Brasil | Período: 29/10/2021 | Nº de diárias: meia 
diária.
servidores: Mário Moraes chermont filho  |  cPf: 663.815.332-34 |  Ma-
trícula:  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: 720911
Portarias Nº 791 de diÁrias de 26/10/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da conferência Municipal de saúde de são domingos 
do capim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: são domingos do capim -Pa–Brasil | Período: 27/10/2021 | 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: 721150
Portaria Nº 792 de diÁria de 26/10/2021.

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a servidora que irá participar da conferência Municipal 
de saúde de são domingos do capim.
origem: castanhal-Pa-Brasil
destino: são domingos do capim- Pa- Brasil.
Período: 27/10/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 721153
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 25 de 26 de oUtUBro de 2021
a diretora do 4º centro regional de saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da Portaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rEsolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, a 
servidora almicélia souza de araújo, matrícula nº 5472288-3, assistente 
social, lotada no 4° centro regional de saúde, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 10/08/2011 a 09/08/2014, no perío-
do de 01/12/2021 a 30/12/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
PatrÍcia dE fátiMa liMa da silVa
dirEtora do 4° crs - caPaNEMa

Protocolo: 721029

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 26 de 26 de oUtUBro de 2021
a diretora do 4° cENtro rEGioNal dE saÚdE PÚBlica - sEsPa, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Portaria n° 2.521/2019 – cGc 
de 13 de Março 2019, publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.824 / 
14.03.2019.
rEsolVE:
 dEsiGNar, o servidor JEssÉ dos saNtos rodriGUEs, agente de saúde 
Pública, matrícula n°.0505222 - siaPE, cPf: 158.601.592-34, para res-
ponder pela chefia do Setor de Transportes do 4° Centro Regional de Saú-
de, no período de 01.11.2021 a 30.11.2021, haja vista o titular sebastião 
célio Pereira da silva, encontrar-se em gozo de férias regulamentares no 
período acima mencionado.
 PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 Patricia dE fátiMa liMa da silVa
dirEtora do 4º crs / caPaNEMa

Protocolo: 721120

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 552 28 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo irão realizar caPacitaÇÃo para MaNiPUladorEs de aliMENtos 
EM
Varios sEGUiMENtos E BatEdorEs de aÇaÍ e trEiNaMENto de
campo em parceria com a Visa municipal do referido município.
origem: capanema/Pa – destino: Quatipuru

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

Jorge Miguel cecim coelho 5466180-2 Médico Veterinário
 
Período: 04 a 07/10/2021.: Quantidade 2,0 (duas) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
diária

Portaria Nº 553 28 de seteMBro de 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar caPacitaÇÃo para MaNiPUladorEs de aliMENtos EM
Varios sEGUiMENtos E BatEdorEs de aÇaÍ e trEiNaMENto de
campo em parceria com a Visa municipal do referido município.
origem: capanema/ Pa-  destino Quatipuru/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
antonio soares Meneses 0505329 Motorista

Período: 04 a 07/10/2021.: Quantidade 2,0 (duas) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 721142
Portaria Nº 565 29 de seteMBro de 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos
hospitais (Hospital Geral de Bragança e Ho spital santo antônio Maria Zac-
caria)
referente ao mês de setembro de 2021
origem: capanema/Pa – destino: Bragança/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo

redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 Enfermeiro

Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo
 
Período: 18 a 20/10/2021.: Quantidade 1,5 (uma e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

diÁria
Portaria Nº 564 29 de seteMBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos hospitais (Hospital 
Geral de Bragança e Hospital santo antônio Maria Zaccaria) referente ao 
mês de setembro de 2021
origem: capanema/ Pa-  destino Bragança /Pa.

Nome do servidor Matrícula  
orivaldo ramos da silva 5159164-1 Motorista

Período: 18 a 20/10/2021.: Quantidade 1,5 (uma e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 721163
Portaria Nº 562 29 de seteMBro de 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos labora-
tórios
laBoratÓrio dE aNalisE clÍNicas dE BraGaNÇa, iNstitUto
MÉdico dE BraGaNÇa-iMEB e clÍNica UltraPrEVEN, referente ao mês
de agosto de 2021.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança/Pa

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

silviane de sousa soares 5723037-1 tec. de Enfermagem
 
Período: 13 a 15/10/2021.: Quantidade 1,5 (uma e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 721147
Portaria Nº 579 05 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de participar de reunião no dEsaM/sEsPa para tratar da reforma 
do prédio do escritório regional, reunir no ddass/sEsPa para tratar do 
processo de qualificação do serviço de urgência e emergência da Central 
de regulação saMU/192 e reunir na Gerência de atenção à saúde do tra-
balhador.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo

Patrícia de fatima lima da silva 55589653-4 comissionado 

andressa Nayarah de sousa 57193961-1 ag. administrativo

antonio Edson alves da silva 5908583/1 ag. administrativo
 
Período: 19 a 22/10/2021.: Quantidade 3,5 (três e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

diÁria
Portaria Nº 580 05 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
participar de reunião no dEsaM/sEsPa para tratar da reforma do prédio 
do escritório regional, reunir no ddass/sEsPa para tratar do processo de 
qualificação do serviço de urgência e emergência da Central de Regulação 
saMU/192 e reunir na Gerência de atenção à saúde do trabalhador,
origem: capanema/ Pa-  destino: Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula  

arnaldo rolim de alburquerque 1086643 Motorista 

Período: 19 a 22/10/2021.: Quantidade 3,5 (três e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 721183
Portaria Nº 581 05 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar capacitação em doença de chagas aguda (dca) para 
profissionais da atenção primária.
origem: capanema/Pa – destino: VisEU/Pa

Nome do servidor Matrícula cargo

Jaime sales Maia Júnior 1086623 Guarda de Endemias
 
Período: 18 a 22/10/2021.: Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

diÁria
Portaria Nº 582 05 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar capacitação em Doença de Chagas Aguda (DCA) para profissionais 
da atenção primária.
origem: capanema/ Pa-  destino: VisEU/Pa.

Nome do servidor Matrícula  

José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

Período: 18 a 22/10/2021.: Quantidade 4,5 (quatro e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 721206
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Portaria Nº 329 de 22/10/2021
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtiVo: acoMPaNHar tÉcNicos da coordENaÇÃo EstadUal dE 
ViGilÂNcia EM saÚdE aMBiENtal VisaMB/dVs/sEsPa.
PErÍodo: 25 a 28/10/2021.
QUaNtidadE dE diárias: 3,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dEstiNo (s): doM ElisEU-Pa, UliaNoPolis-Pa E ParaGoMiNas-Pa
sErVidor (Es):

NoME MatricUla carGo

aNtoNio PaUlo assUNÇÃo silVa 58967531 aG. adMiNistratiVo

ordENador: HErcUlEs lUis NasciMENto MoUra
Protocolo: 721138

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria 054 de 24 de seteMBro de 2021.
o diretor do 7º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l V E:
designar o servidor Benedito cosmo ribeiro lima, cargo agente de saúde 
Pública, Matrícula nº 0505069, para acompanhar e fiscalizar o contrato 
nº 02/2021 de locação de Motor de Popa (Voadeira) l/M fÊNiX por prazo 
determinado (24/09/2021 a 31/12/2021) celebrado entre o Governo do 
Estado do Pará por intermédio do 7º centro regional de saúde/sEsPa e o 
sr. Mário Melo da silva. sem ônus para a administração Pública.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
ValdiNEi silVa tEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 721218

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
coNtrato: 2/2021
disPeNsa: 2/2021

ProcEsso: PaE- 2021/1003056/ 7º crs/sEsPa
coNtrataNtE: 7º centro regional de saúde, cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNtratado: Mário Melo da silva, cPf: 589.076.102-15
ENdErEÇo: rua invasão do chico Brito nº 250, centro- afuá/Pa. cEP: 
68.890-000.
oBJEto: a locação do Motor de Popa (Voadeira) l/M fÊNiX por 10 (dez) 
dias por mês, setembro, outubro, novembro e dezembro, embarcação com 
capacidade para 07 pessoas, adequadas normas de navegação e segu-
rança, de propriedade do locador, para o desenvolvimento da ação de 
força-tarefa integrada com a coordenação Estadual da Malária nos muni-
cípios de fronteiras, afuá, chaves, anajás e Breves no combate à Malária 
falciparum ou Maligna.
fUNdaMENto: art. 24, inciso ii da lei nº. 8.666/93.
data da assiNatUra: 24/09/2021
ViGÊNcia: 24/09/2021 a 31/12/2021
Valor Mensal: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Valor total: r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
EXErcÍcio: 2021
orÇaMENto:
Programa de trabalho:  Natureza da despesa:  fonte:
10305150783020000 339033  0149001435
ordENador: Valdinei silva teixeira Júnior

Protocolo: 721214

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 256/2021
BreVes (Pa), 26 de oUtUBro de 2021.

a diretora do 8° centro regional de saúde/sEsPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de 
fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 
de fevereiro de 2021.
rEsolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94, a servidora ali-
cEaNEs do socorro dE soUsa cUstÓdio, cargo: técnica de enferma-
gem, matrícula: 57208009-1, lotado no 8º centro regional de saúde, 02 
(dois) meses de licença prêmio, correspondente ao triênio de 24/11/2008 
à 23/11/2011.
aUtoriZar, que o servidor goze 60 (sessenta) dias de licença prêmio, no 
período de 06/12/2021 à 03/02/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ana Ângela fialho félix
diretora do 8º crs/BrEVEs

Portaria Nº. 285/2021-ccG
Protocolo: 721305

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

errata de diÁria. Portaria de diÁria Nº 287 de 24 de 
setembro de 2021. Publicado no Diário Oficial n° 34.715 de 29 de 
setembro de 2021. Protocolo: 710117
servidores:
João Portela de azevedo.
Mariana da cunha castro roma.
onde se lê.
Período: 13/10/2021 a 15/10/2021.
Leia-se.
Período :21/10/2021 a 23/10/2021
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
aline Nair liberal cunha.
dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE

Protocolo: 721198

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 390, de 25 de oUtUBro de 2021.
o diretor do 10° centro regional de saúde, no uso de suas atribuições 
legais que lhe foram delegadas pela Portaria N° 1.082/2021-ccG de 06 
de julho de 2021, publicado no d.o.E n° 34.630 de 07/07/2021.
rEsolVE:
i - aUtoriZar sem prejuízo das atribuições expressamente previstas em 
lei, que o servidor Efetivo fraNcisco foNtENElE dE PiNHo, Matricula/
siape 0498789 e cNH n° 0038343**** investido na função de agente de 
Saúde Pública, realize a condução das viaturas oficiais do órgão durante 
o desenvolvimento de suas atividades afins e atividades designadas pela 
direção do 10° crs/sEsPa.
II – Recomendar que a exposição no Diário Oficial dos quatro últimos nú-
meros da cNH sejam suprimidos com asteriscos, visando proteção de da-
dos sensíveis do servidor.
iii – Esta Portaria é válida por 1(um) ano a partir da data de sua assina-
tura.
iV – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
rEGistrE-sE, ciENtifiQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE saÚdE PÚBlica
altamira-Pa, 25 de outubro de 2021.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10° crs/sEsPa

Protocolo: 720953
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

 errata
oNde-se LÊ
24 dE aGosto diário oficial Nº 34.679 - PaGiNa 32

 Portaria Nº 59 de 23 de aGosto de 2021
o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJEtiVo: Participar do monitoramento e assessoramento dos referidos 
programas (saúde Bucal/ Nutrição/PsE/saúde do adolescente).Que cada 
servidor e responsável
dEstiNo: Marabá/Nova ipixuna/Jacundá.
PEriodo: 30/08 a 03/09/2021.
Nº dE diárias: 4,5 ( Quatro diária e Meia)
 

sErVidor carGo MatricUla
Jose andrade sampaio Junior técnico de Enfermagem 57206542/1
rosangela Viana dos santos comissionado 5942525/2

taciana Miranda ribeiro da silva agente de artes Pratica 57206550/1
raimundo alves cavalcante Motorista 1087137

 
Ordenador: Irlândia da Silva Galvão
Leia-se

Portaria Nº 59 de 23 de aGosto de 2021
o (a) ordENador (a) de dEsPEsa da secretária de Estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
oBJEtiVo: Participar do monitoramento e assessoramento dos referidos 
programas (saúde Bucal/ Nutrição/PsE/saúde do adolescente) .Que cada 
servidor e responsável
dEstiNo: Marabá/Nova ipixuna/Jacundá.
PEriodo: 30/08 a 03/09/2021.
Nº dE diárias: 4,5 (Quatro diárias e Meias)

sErVidor carGo MatricUla
rosangela Viana dos santos comissionado 5942525/2

taciana Miranda ribeiro da silva agente de artes Pratica 57206550/1
raimundo alves cavalcante Motorista 1087137

 
Ordenador: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 721070
 errata

oNde-se LÊ
 22 dE sEtEMBro dE 2021 diário oficial Nº 34.706 - PaGiNa 31

 Portaria Nº 77 de 21 de seteMBro de 2021
Período 23 a 25/09/2021
Nº dE diárias: 2/5 (Meia diária)
Leia-se
Período 23 a 25/09/2021
Nº dE diárias: 2/5 (dUas diária E MEias)
Ordenador: Irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 721412

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 586 de 25 de oUtUBro de 2021.
Nome: Josemar luz e lima.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504458.
cPf: 185.595.902-00.
Nome: Paulino rodrigues carneiro.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504571.
cPf: 235.087.442-72.
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos santos.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.

Período: 25.10 a 08.11.2021.
Nº de diárias: 14,5 (quatorze e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar ações de controle da Malária no Garimpo do santídio no 
Município de cumaru do Norte.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 720923
Portaria Nº 591 de 26 de oUtUBro de 2021

Nome: Valmici lima rocha alencar
Cargo: Agente de Vigilância Sanitária
Matrícula/siape: 0720534-019
cPf: 131.892.392-15
Nome: leomar Pires Pereira
cargo: agente de controle de Endemias
Matrícula/siape: 57207935
cPf: 252.586.212-00
Período: 08 a 12.11.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
Destino: Redenção e Ourilândia do Norte,
objetivo: ministrar curso de manipulação de alimentos, conforme docu-
mento anexo, cuja finalidade de uma alimentação segura e realizar junto 
a Visa/MUNiciPal incentivar a divulgação no meio de comunicação e Es-
colas Temáticas sobre Vigilância Sanitária e realizar procedimento relacio-
nados a visa do Município.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 721188
Portaria Nº 592 de 26 de oUtUBro de 2021.

Nome: Whatina leite de souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Nome: lucialina Karol damas ferreira Martins.
cargo: Médica.
Matrícula/siape: 5937295/2.
cPf: 628.745.603-59.
Período: 09 a 13.11.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pá
destino: redenção.
objetivo: atuarem na auditoria de 04 (quatro) Prontuários, referente a 
Procedimentos cirúrgicos envolvendo Órteses, Próteses e Materiais Espe-
ciais (oPME), que será realizado no Hospital regional Publico do araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 721208
Portaria Nº 593 de 26 de oUtUBro de 2021.

Nome: rosemary Garcia Brito serra
cargo assessora Especial i,
Matrícula/siape: 3180018-3
cPf: 292.713.042-68
Período: 28 a 30.10.2021
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: santa Maria das Barreiras
objetivo: tratar de assuntos da secretária Municipal de saúde a respeito 
de programas e projetos relacionados a saúde da região araguaia.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 721213
Portaria Nº 589 de 26 de oUtUBro de 2021

Nome: antônia rosileide Mariano de souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: Maria cruz Marinho silva.
cargo: auxiliar de Enfermagem.
Matrícula/siape: 06039553.
cPf: 041.216.828-66.
Nome: Nalva Gomes de souza silva
cargo: Enfermeira
Matrícula/siape: 54185701-5
cPf: 245.484.132-00
Período: 09 a 12.11.2021
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
Objetivo: Que irão participar oficina de apresentação do Plano de Ações 
estratégicas para enfrentamento das daNts ( doenças crônicas não trans-
missíveis), apresentação do Guia de atividade fisica para População Brasi-
leira e oficina de Atualização do SISCAN ( Sistema informação de Câncer), 
Visita técnica no Hospital regional Publico do araguaia. No município de 
redenção.
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 721170
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Portaria Nº 590 de 26 de oUtUBro de 2021
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: laboratorista.
Matrícula/siape:
cPf: 234.614.382-00.
Período: 10 a 12.11.2021
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte
objetivo: Prestar apoio técnico na conferencia Municipal de saúde
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 721171
Portaria Nº 587 de 26 de oUtUBro de 2021

Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Nome: Milton Pereira lira
cargo: agente de saúde publica.
Matrícula/siape: 504211
cPf: 150.580.411-15.
Período: 01 à 05.11.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: santa Maria das Barreiras e santana do araguaia
objetivo: realizar supervisão, avaliação e orientação quanto as ações de 
controle da dengue
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/
sEsPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 721155
Portaria Nº 588 de 26 de oUtUBro de 2021.

Nome: divino de sousa Espindula.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
Nome: abias Pereira Matos.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504379.
cPf: 159.166.852-20.
Período: 03 a 17.11.2021
Nº de diárias: 14,5 (quatorze e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: redenção
objetivo: realizar supervisão e orientações nas ações de controle da den-
gue em redenção.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 721161

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

fundação santa casa de Misericórdia do Pará e allaN KardEc dos saN-
tos ataidE, contratação em caráter de substituição, autorizada através 
do Processo nº 2021/877290, não acarretando acréscimo de despesas ao 
erário.
cargo: técnico de Enfermagem.
admissão: 25/10/2021.
Vigência contratual: 25/10/2021 à 24/10/2022.
fundação santa casa de Misericórdia do Pará e sHYrlEY Maria fErrEira 
dE MoUra, contratação em caráter de substituição, autorizada através 
do Processo nº 2021/877290, não acarretando acréscimo de despesas ao 
erário.
cargo: técnico de Enfermagem.
admissão: 01/11/2021.
Vigência contratual: 01/11/2021 à 31/10/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 26 de outubro de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 721137

.

.

errata
.

errata do eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
Nº 141/2021/FscMP

NUMEro da PUBlicaÇÃo:  34.734  data: 14/10/2021
Protocolo: 715576
onde se lê: Valor GloBal: 40.010,00
Leia-se: Valor GloBal:238.310,00

Protocolo: 720925

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos N° 001/2021-cPL/FscMP

a fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da comissão Permanente de licitação, Portaria Nº 863/2021-GP/
fscMP, torna público NoVa data dE aBErtUra do certame licitatório, em 
referência, no dia 12/11/2021 às 09:30 (Horário local) - tipo Menor Preço 
Global.
oBJEto: a presente licitação tem como objeto execução de obra de res-
tauração da capela, Bloco 22, Prédio centenário desta fundação, confor-
me descrito no termo de referência e demais anexos que compõe este 
Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErtaME: auditório (prédio centenário).
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
tiago de lima ribeiro
Presidente da cPEl/fscMP

Protocolo: 721267

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 153/2021
Pae Nº 2021/984021

data: 26/10/2021
Valor: r$18.744,00
objeto: aquisição de MatErial dE coNsUMo - cliP PolÍMEro; drENo 
EM BorracHa; Kit traNsdUto dE PrEssÃo; catÉtEr UrEtral
fundamento legal: com base no artigos 24, inciso iV, da lei federal n.º 
8.666/93 e Parecer n.º 320/2021/Prof/fscMP 
Data de Ratificação: 26/10/2021
funcional Programática:10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008751, 
0349008725, 0149008950, 0149009280, 0149009308, 0149009366, 
0661008406 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; 
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: tradEHosP coMÉrcio dE ProdUtos Para a saÚdE Ei-
rEli
cNPJ/Mf: 06.089.071/0001-99
ENdErEÇo: rua faGUNdEs VarEla, nº1667, sala 03, Bairro: JardiM 
social, cidade: curitiba-Pr, cEP: 82.520-040; tElEfoNE: (41) 3532-
123; Valor: r$ 7.000,00 (sete mil reais)
coNtratada: GUilBEr farMacEUtica coMErcio ltda; cNPJ/Mf: 
01.399.246/0001-40
ENdErEÇo: Passagem Bom sossego, nº 20, Bairro:cENtro, Município: 
ananindeua-Pa,
cEP: 67.030-245; tElEfoNE: (91) 3241-7860/ (91) 9967-5655; Valor: 
r$150,00 (cento e cinquenta reais)
coNtratada: BriUtE coMErcio,iMP. E EXP. ltda - EPP; cNPJ/Mf: 
19.518.277/0001-39
ENdErEÇo: tV MaGNo dE araUJo, nº 473-a, Bairro: telégrafo, Belém-
Pa, cEP: 66.113-055
tElEfoNE: (91) 3321-1250/ (91) 3321-1255
Valor: r$11.594,00 (onze mil, quinhentos e noventa e quatro reais)
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 721422
disPeNsa: 154/2021
Pae Nº 2021/567221

data: 26/10/2021
Valor: r$4.747,50
objeto: aquisição de MatErial PErMaNENtE - lEitor BioMEtrico, di-
Gital
fundamento legal: com base no artigos 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e 
decreto n 9412 de 2018 e Parecer n.º 318/2021/Prof/fscMP 
Data de Ratificação: 26/10/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289
fontes de recursos: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e seus respectivos 
superávits
Elemento de despesa: 449052
coNtratada: P. r. B. QUiNto Matos; cNPJ/Mf: 31.405.857/0001-15
ENdErEÇo: tV loMas ValENtiNas, Nº450, casa: f- altos, Bairro: 
PEdrEira, cidadE: BElÉM, cEP: 66.080-321; tElEfoNE: (91) 8291-
6600
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 721464

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº154/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição de MatErial PErMaNENtE - lEitor BioMEtrico, di-
Gital
Empresas: P. r. B. QUiNto Matos;
data: 26/10/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 721469
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ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº153/2021
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
objeto: aquisição de MatErial dE coNsUMo - cliP PolÍMEro; drENo 
EM BorracHa; Kit traNsdUto dE PrEssÃo; catÉtEr UrEtral
Empresas: tradEHosP coMÉrcio dE ProdUtos Para a saÚdE EirE-
li/ GUilBEr farMacEUtica coMErcio ltda/ BriUtE coMErcio,iMP. E 
EXP. ltda - EPP
data: 26/10/2021
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 721427

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 991/2021 – GesP/GP/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
r E s o l V E:
i-torNar sEM EfEito, Extrato de contrato temporário, publicado no 
doE nº 34.737, de 18/10/2021, referente à rUBENs MacEdo lEMos JU-
Nior, cargo agente de artes Práticas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 26 de outubro de 2021.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 721462

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos 
Nº 140/2021/FscMP

ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico srP nº 044/2021 
- fscMP, Processo nº 259659/2021, homologado pelo ordenador de des-
pesa, em 28/09/2021
oBJEto: Pregão, na forma Eletrônica, para srP, tem por objeto a futu-
ra e eventual “aQUisiÇÃo dE MatErial dEscartáVEl - coPos E taM-
PAS”, para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações 
constantes do termo de referência (anexo i do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 30/09/2021 a 30/09/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assina-
tura.

SQUADRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, com sede em Goiânia/GO, na Avenida Perimetral, Qd. 05, Lt. 14, nº 3291 
, Bairro: setor Bueno cEP: 74.215-017, telefone: (62) 3956 – 1080 / (62) 98644 - 6029 inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 

34.385.304/0001-36, e-mail: squadra.diretoria@gmail.com / leticia@squadracs.com.
br

item Especificação Marca/ fabricante Qtd./ UNid Valor unitário Valor total

05

PotE dEscartaVEl, EM
PoliEstirENo, 100Ml, coM

taMPa: NÃo toXico,
NorMatiZado dE acordo coM

NBr 14.865, rEGistrado No
rotUlo da EMBalaGEM, a

caPacidadE total, a
QUaNtidadE E o PEso
MiNiMo dE cada coPo,

coM rEsistÊNcia latEral
MiNiMa dE 0,85N E rEsistENtE a

alta tEMPEratUra
codiGo: 1218603

coPoZaN 70/ cX 127,48  8.923,60

06

PotE dEscartaVEl, EM PoliEs-
tirENo, 100Ml, coM taMPa: NÃo 

toXico,
NorMatiZado dE acordo coM 

NBr 14.865, rEGistrado No rotU-
lo da EMBalaGEM, a caPacidadE 
total, a QUaNtidadE E o PEso

MiNiMo dE cada coPo,
coM rEsistÊNcia latEral MiNiMa 

dE 0,85N E rEsistENtE a
alta tEMPEratUra
codiGo: 1218603

coPoZaN 300.000/UNd  0,11 33.000,00

 Valor GloBal:
    r$ 41.923,60

*republicado por incorreção
Protocolo: 720928

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

diÁria
Portaria Nº 902 de 25 de oUtUBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1192264/2021.
rEsolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir sErVidorEs ao MUNiciPio dE castaNHal/Pa no 
dia 15/10/2021.
EdsoN dE MoraEs NasciMENto, cPf: 101120812-15, Motorista/GEtra, 
Mat.: 54189238, 0,5 diaria .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  outubro  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 721159
Portaria Nº 901 de 26 de oUtUBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1212759/2021.
rEsolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo coNdUZir tÉcNicos E EQUiPaMENtos ao MUNiciPio dE aNaNiN-
dEUa/Pa  no dia  02/10/2021.
faBio JosE alcaNtara da silVa, cPf: 582209412-00, Motorista/GEtra, 
Mat.: 54188494, 0,5 e roBErto PiNHEiro da silVa, cPf: 398090212-
91, Motorista/GEtra, Mat.: 55589411, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  26 de  outubro de  2021  .
  PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 721220
Portaria Nº 893 de 22 de oUtUBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1144371/2021.
rEsolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  ParticiPar dE Vistoria tÉcNica EM UM iMoVEl No MUNici-
Pio dE castaNHal/Pa no dia 13/10/2021.
lUiZ alBErto MoNtEiro lEitE, cPf: 167952372-49, aux. admin./
GEiNE, Mat.: 2019310, 0,5 diaria, EdisoN coNcEiÇÃo corrEa, cPf: 
293586632-00, Motorista/GEtra, Mat.: 541892371. 0,5 diaria e  rEBEca 
GUErra triNdadE, Gerente/GEiNE , Mat.:5916429, 0,5 diaria .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  22 de  outubro  de  2021.
  PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 721187
Portaria Nº 854 de 19 de oUtUBro  de  2021

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1097296/2021.
rEsolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParticiPar da caMPaNHa EXtErNa dE caPtaÇÃo dE caNdi-
datos a doadorEs dE saNGUE No MUNiciPio dE sÃo JoÃo do ara-
GUiaia/Pa  no dia  09/10/2021.
rEGiaNE cHaMoN aVaNciNi iZaias, cPf: 743845112-72, Biomedica/
cHr-MaB, Mat.: 5947425, 0,5 diaria, tatiaNa rocHa MorBacH, cPf: 
227896772-04, ag. admin./cHr-MaB, Mat.: 70006501, 0,5 diaria, cHEi-
la oliVEira dE lUcENa,cPf: 598172162-68, téc. lab./cHr-MaB. Mat.: 
5883717, 0,5 diaria, ElZa Baia rocHa, cPf: 468236702-15, téc. Enferm./
cHr-MaB, Mat.: 5526973, 0,5 diaria, Mara dE JEsUs silVa dos saNtos, 
cPf: 510322282-53, téc. Enferm./cHr-MaB, Mat.: 571746811, 0,5 diaria, 
ValEria silVa Matos, cPf: 025585152-92, téc. Enferm./cHr-MaB, Mat.: 
5959092, 0,5 diaria, Marcos aNtoNio PErEira da silVa, cPf: 269959052-
53, ag. admin./cHr-MaB, Mat.: 5885191, 0,5 diaria, daVi cHaVEs saN-
tos, cPf: 028818712-16, ag. admin./cHr-MaB, Mat.: 5953125, 0,5 dia-
ria, soraYa soUsa PoVoas, cPf: 329376952-72, servente/cHr-MaB, 
Mat.: 7000677, 0,5 diaria, diaNa ciNtia NUNEs da silVa fErrEira, cPf: 
642019962-04, assist. social/cHrMaB, Mat.: 59390002, 0,5 diaria, faBia-
No silVErio, cPf: 005845539-60, Enfermeiro/cHr=MaB, Mat.: 57229311, 
0,5 diaria, JorGE lUiZ liMa NasciMENto, cPf: 640114022-49, Biomédico/
cHr-MaB, Mat.: 58988291, 0,5 diaria,  rENata EllEN dos saNtos, cPf: 
036050091-90, Enfermeira/cHr-MaB, Mat.: 5955480, 0,5 diaria, alaNE 
saNtos alVEs, cPf: 869120382-04, Enfermeira/cHr-MaB, Mat.: 5957925, 
0,5 diaria, Marcia iNacio da silVa oliVEira, cPf: 058132138-30, téc. 
lab./cHr-MaB, Mat.: 5955479, 0,5 diaria, saNdra HElENa da silVa ViE-
Gas, cPf: 332815992-49, farm. Bioq./cHr-MaB, Mat.: 53216202, 0,5 diaria 
e fErNaNdo aUGUsto foNsEca MoNtEirEo, cPf: 101533812-72, médico/
cHr-MaB, Mat.: 541916922, 0,5 diaria..
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  outubro de  2021  .
  PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra
  PrEsidENtE

Protocolo: 721245
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 543, de 14 de oUtUBro 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 nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1083625
rEsolVE:
rEMoVEr, o servidor abaixo relacionado do serviço de triagem para o 
serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, retroagindo seus efeitos a 
01/10/2021, para fins de regularização funcional. 

MatrÍcUla NoME carGo
57189631/ 1 Eric aVaNir coNtENtE dE soUZa MEdico

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 721299

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor.
ato: distrato
término de vínculo: 31/10/2021
tipo: distrato a PEdido dE sErVidor
servidor temporário: UlYssEs tEiXEira da silVa
Órgão/cargo: MEdico/ fPEHcGV
ordenador: iVEtE GadElHa VaZ
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV
ato: recisÃo
término de vínculo: 01/10/2021
tipo: recisão Unilateral
servidor temporário: aNa flaVia GUiMaraEs raMos da silVa
Órgão/cargo: fisiotEraPEUta/ fPEHcGV
Matricula: 5908831/4
ordenador: iVEtE GadElHa VaZ
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
 Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 721330

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº539, de 13 de oUtUBro 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 nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
 rEsolVE,
 coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de NoVEMBro/2021.
1º Periodo

MatricUla NoME carGo triÊNio dias coNcE-
didos

PEriodo 
coNcEdido

Portaria 
aNtErior

57192210/ 1 WilliaMs MartiNs 
da silVa

tEcNico dE 
ENfErMaGEM

11/12/2010 
a 

10/12/2013
30 16/11/2021 a 

15/12/2021 -

57193005/ 1 adriaNa VascoNcElos 
dE MElo

tEcNico dE 
ENfErMaGEM

11/12/2016 
a 

10/12/2019
30 16/11/2021 a 

15/12/2021 -

5596920/ 1 MarlENE carValHo dE 
MElo rodriGUEs ENfErMEiro

21/03/2015 
a 

20/03/2018
60 03/11/2021 a 

01/01/2022 -

5144760/ 1 ZUlEidE Maria da 
costa assist. social

02/072014 
a 

01/07/2017
60 01/11/2021 a 

30/12/2021 -

5135150/ 9 EMaNUEl dE JEsUs 
soarEs dE soUsa MEdico

26/03/2013 
a 

25/03/2016
60 01/11/2021 a 

30/12/2021 -

115479/ 1 Maria das Gracas 
loPEs sENa

aGENtE dE 
saUdE

13/08/2013 
a 

12/08/2016
30 01/11/2021 a 

30/11/2021 -

54191816/1 NailZa riBEiro dE 
soUZa

aUX. dE sErVi-
Ços GErais

14/09/2008 
a 

13/09/2011
30 01/11/2021 a 

30/11/2021 -

57192292/1 JUliENE JENiffEr da 
cUNHa Maia

tEcNico dE 
ENfErMaGEM

18/12/2010 
a 

17/12/2013
30 16/11/2021 a 

15/12/2021 -

54195800/2 GEcila aMoEdo da 
cUNHa rUBiN PsicoloGo

28/10/2014 
a 

27/10/2017
30 16/11/2021 a 

15/12/2021 -

57189547/1 lUcia sUMiKo WataNa-
BE fErrEira

tEcNico dE 
ENfErMaGEM

03/01/2015 
a 

02/01/2018
30 01/11/2021 a 

30/11/2021 -

5848938/3
Marcia Maria PalHEta 

GoMEs dE VascoN-
cEllos

aUX. adMiNis-
tratiVo

30/05/2007 
a 

29/05/2010
30 01/11/2021 a 

30/11/2021 -

57192869/1 sUEllEN dos saNtos 
da silVa

tEcNico dE 
ENfErMaGEM

28/04/2017 
a 

27/04/2020
30 15/11/2021 a 

14/12/2021 -

 
2º PerÍodo

MatricUla NoME carGo triÊNio dias coNcE-
didos

PEriodo 
coNcEdido

Portaria 
aNtErior

57192831/ 1 Karla rENata dE 
soUZa saNtos

tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

03/01/2011 a 
02/01/2014 30 01/11/2021 a 

30/11/2021
391-

13/08/2015

5130972/ 2 laErcia loPEs 
riBEiro da silVa adMiNistrador 02/05/2014 a 

01/05/2017 30 16/11/2021 a 
15/12/2021

590-
21/11/2019

5828350/ 2 PaUlo roBErto 
carValHo da silVa adMiNistrador 19/12/2014 a 

18/12/2017 30 16/11/2021 a 
15/12/2021

590-
21/11/2019

54181788/3 MariZEtE saNtos 
araUJo ENfErMEiro 21/05/2008 a 

22/03/2009 30 01/11/2021 a 
30/11/2021

292-
12/06/2015

57188792/1 NilMa rodriGUEs 
Barra

tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

24/05/2010 a 
23/05/2013 30 01/11/2021 a 

30/11/2021
032-

15/02/2016

54188054/1 ElcY lEal PErEira iNstrUMENtalista 
cirUrGico

18/10/2010 a 
17/10/2013 30 01/11/2021 a 

30/11/2021
378-

22/08/2019

54182580/2 aNGElica daMoUs 
dE QUEiroZ aMaral ENfErMEiro 11/01/2012 a 

10/01/2015 30 01/11/2021 a 
30/11/2021

378-
22/08/2019

54197966/1 raiMUNdo NoNato 
tUMa dE cristo MEdico 13/11/2015 a 

12/11/2018 30 01/11/2021 a 
30/11/2021

069-
29/01/2021

54189451/2 WaNdErsoN alaN 
MElo soarEs

aUX. adMiNis-
tratiVo

28/06/2009 a 
27/06/2012 30 16/11/2021 a 

15/12/2021
44-

13/02/2019

57228484/1 dEiVisoN oliVEira 
dE carValHo

tEcNico dE ENfEr-
MaGEM

02/10/2012 a 
01/10/2015 30 01/11/2021 a 

30/11/2021
401-

13/07/2021

57234077/1 saNdra lUcia da 
silVa alVEs tEc. ENfErMaGEM 25/11/2010 a 

24/11/2013 30 01/11/2021 a 
30/11/2021

147-
15/04/2016

5854679/ 2 Maria soNilda 
soUZa da silVa tEc. ENfErMaGEM 30/01/2011 a 

29/01/2014 30 01/11/2021 a 
30/11/2021

105-
13/03/2017

5835429/2 aNa carla BarBosa 
fiGUEirEdo ENfErMEiro 16/01/2012 a 

15/01/2015 30 01/11/2021 a 
30/11/2021

456-
14/11/2016

54193855/2 tatiaNa soUZa 
loBo ENfErMEiro 12/11/2013 a 

11/11/2016 30 15/11/2021 a 
14/12/2021

378-
22/08/2019

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
 iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Portaria Nº 556, de 19 de oUtUBro 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 nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
PaE Nº2021/1183226
 rEsolVE:
 EXclUir o nome do servidor, abaixo relacionado, da Portaria Nº 525, de 
27/09/2021, publicada no doE n° 34.722, de 04/10/2021, que concedeu 
licença Prêmio aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de oUtUBro/2021.
1º PerÍodo

MatricUla NoME triÊNio PEriodo coN-
cEdido

Portaria 
aNtErior

54193861/ 1 MoNica floricE alBUQUErQUE 
alENcar

01/03/2016 a 
28/02/2019

14/10/2021 a 
12/11/2021  

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
 iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 721275

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico srP Nº 103/
FHcGV/2021

oBJEto: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de sondas nasoenterais para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
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EMPrEsa(s) VENcEdora(s):

itEM EsPEcificaÇÃo QUaNt Valor UNitário VENcEdor

1. 

soNda ENtEral Nº 6f oU 6,5f
sonda para nutrição enteral pediátrica com 2 vias, com 
aproximadamente 60cm de comprimento, estéril, con-
feccionada em silicone ou poliuretano, atóxico, flexível, 
não dobrável, com conector em Y para administração de 
medicamentos, adaptável para administração de dietas 
com equipo ou seringa, tampa com trava de segurança, 
com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração 
da sonda e não aderente a ela, de longa permanência, 
com marcas firmes para controle da introdução, com 

conexão universal, ponta atraumática e orifícios de forma 
e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Apresentação 

em unidade. Embalagem individual íntegra, contendo 
dados de identificação do material, marca, fabricante, 

lote, método e data de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério da saúde.

63 r$ 9,20

iNstrUMEd iNs-
trUMENtos MEdi-
cos HosPitalarEs 

EirEli

2. 

soNda ENtEral Nº 8f
sonda para nutrição enteral pediátrica com 2 vias, com 
aproximadamente 100cm de comprimento, estéril, con-
feccionada em silicone ou poliuretano, atóxico, flexível, 
não dobrável, com conector em Y para administração de 
medicamentos, adaptável para administração de dietas 
com equipo ou seringa, tampa com trava de segurança, 
com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração 
da sonda e não aderente a ela, de longa permanência, 
com marcas firmes para controle da introdução, com 

conexão universal, ponta atraumática e orifícios de forma 
e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Apresentação 

em unidade. Embalagem individual íntegra, contendo 
dados de identificação do material, marca, fabricante, 

lote, método e data de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério da saúde.

125 r$ 9,20

iNstrUMEd iNs-
trUMENtos MEdi-
cos HosPitalarEs 

EirEli

3. 

soNda ENtEral Nº12f
sonda para nutrição enteral adulto com 2 vias, estéril, 

confeccionada em silicone ou poliuretano, atóxico, flexí-
vel, não dobrável, de aproximadamente 105 a 120cm de 
comprimento, com conector em Y para administração de 
medicamentos, adaptável para administração de dietas 
com equipo ou seringa, tampa com trava de segurança, 
com fio guia de inox que se mantenha íntegro a tração 
da sonda e não aderente a ela, de longa permanência, 
com marcas firmes para controle da introdução, com 

conexão universal, ponta atraumática e orifícios de forma 
e diâmetro adequados a função. Radiopaco. Apresentação 

em unidade. Embalagem individual íntegra, contendo 
dados de identificação do material, marca, fabricante, 

lote, método e data de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério da saúde.

1375 r$ 9,20

iNstrUMEd iNs-
trUMENtos MEdi-
cos HosPitalarEs 

EirEli

total do PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 103/fHcGV/2021:
r$ 14.379,60 (Quatorze mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta 
centavos).
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 721141
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico 

srP Nº 85/FHcGV/2021
oBJEto: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de eletrodos para monitoração cardíaca para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrEsa(s) VENcEdora(s):

itEM EsPEcificaÇÃo QUaNt Valor UNitário VENcEdor

1. 

Eletrodo para monitorização cardíaca com adesivo 
condutor, hipoalergênico, com sistema pino/contra
-pino, em embalagem aluminizada. Para utilização 

de adulto e criança.

300.000 caNcElado No JUlGaMENto
 

Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 721111

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa Nº 142/2021
Valor r$ 10.000,00 (dEZ Mil rEais)
objeto: aquisição de oPME’s para realização de procedimento em Paciente 
do sus.
Data de Ratificação: 22/10/2021
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: 0261,269,0103 e suas respectivas subfontes e supe-
ravits
origem do recurso: Estadual

contratado
NoME: BiosaUdE ProdUtos HosPitalarEs ltda (MatriZ E filiais)
Endereço: traVEssa doM roMUaldo dE sEiXas, 427, Vila rEis, 51 - 
UMariZal
BElÉM – Pará – cEP: 66050-110
telefone: (091) 3241-1150
E-mail: orçamento3@biosaude.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 720566
disPeNsa Nº 143/2021

Valor r$ 180,00 (cENto E oitENta rEais)
objeto: aquisição de oPME’s para realização de procedimento em Paciente do sus.
Data de Ratificação: 22/10/2021
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: 0261,269,0103 e suas respectivas subfontes e superavits
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: 66035-060
telefone: (91) 3038-6828
E-mail: eliasrego@hotmail.com -prolife@prolifepa.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 720568
disPeNsa Nº 144/2021

Valor r$ 3.300,00 (trEs Mil E trEZENtos rEais)
objeto: aquisição de oPME’s para realização de procedimento em Paciente 
do sus.
Data de Ratificação: 22/10/2021
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: 0261,269,0103 e suas respectivas subfontes e supe-
ravits
origem do recurso: Estadual
coNtratado
NoME: ProtEcH coMÉrcio dE ProdUtos MÉdicos ltda - EPP
Endereço: avenida conselheiro furtado, nº 2391- sala 607
Belém- Pa – cEP nº 66.040-100
telefone: (91) 3229-0134
ordenadora: iVEtE GadElHa VaZ

Protocolo: 720569

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 530, de 13 de oUtUBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de MariNa Nidia fEr-
rEira dos saNtos costa, matrícula funcional nº 80845454/ 1, farMa-
cEUtico, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 
1.500,00 (HUM Mil E QUiNHENtos rEais), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 531, de 13 de oUtUBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de KlEBEr alMEida 
da silVa
, matrícula funcional nº 6403685/ 2, cHEfE dE sErVico, no seguinte 
elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 2.000,00 (dois Mil 
rEais), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. o prazo de 
utilização dos suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 532, de 13 de otUBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de dailtoN PErEira 
torrEs, matrícula funcional nº 54191774/ 1, aUX. adMiNistratiVo, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor de r$ 
1.600,00 (HUM Mil E sEissENtos rEais), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV
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Portaria Nº 533, de 13 de otUBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de dEloN NasciMENto 
dE alBUQUErQUE, matrícula funcional nº 57175248/ 1, aUX. adMiNis-
tratiVo, no seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no 
valor de r$ 3.200,00 (trÊs Mil E dUZENtos rEais), para fazer face à 
despesas miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos 
de fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 534, de 13 de oUtUBroo de 2021.
a presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de HElENa lUcia fEr-
rEira PErEs, matrícula funcional nº 5520240/ 2, adMiNistrador, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 no valor de r$ 700,00 (sEtE-
cENtos  rEais), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. o 
prazo de utilização dos suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Portaria Nº 536, de 13 de oUtUBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de rosiclEidE foNsE-
ca da silVa, matrícula funcional nº 5360854/ 2, aGENtE adMiNistrati-
Vo, no seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor 
de r$ 700,00 (sEiscENtos rEais), para fazer face à despesas miúdas 
desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos de fundo será de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 537, de 13 de oUtUBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de laErcia loPEs ri-
BEiro da silVa, matrícula funcional nº 5130972/ 2, adMiNistrador, 
no seguinte elemento de despesa: 333903996, no valor de r$ 4.000,00 
(QUatro Mil rEais), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. 
o prazo de utilização dos suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 553, de 15 de oUtUBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de dEiVi da coNcEi-
cao oliVEira, matrícula funcional nº 55586195/ 1, aGENtE adMiNis-
tratiVo, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 
1.860,00 (HUM Mil E oitocENtos E sEssENta rEais), para fazer face à 
despesas miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos 
de fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Portaria Nº 535, de 13 de oUtUBro de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rEsolVE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de ocYr carValHo PE-
rEira, matrícula funcional nº 5148138/ 1, aGENtE adMiNistratiVo, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor de r$ 
2.400,00 (dois Mil E QUatrocENtos rEais), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 721450

FÉrias
.

Portaria Nº 541, de 13 de oUtUBro de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
19 de Junho de 2020, publicado no doEnº 34.259 de 22 de Junho de 2020.

 rEsolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, lo-
tados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
referente ao mês de NoVEMBro/2021.
 PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021

MatricUla NoME  PErÍodo
5955229 1 aBEl dos saNtos  16/11/2021 15/12/2021
54190905 1 adEliNa MoNtEiro do Prado  15/11/2021 14/12/2021
5829771 5 adriaNa MicHElE Baiao BEZErra  15/11/2021 14/12/2021
5895505 2 airtoN JosE sEiXas loPEs  01/11/2021 30/11/2021
54193883 1 alcENira MoraEs dE oliVEira  15/11/2021 14/12/2021
57188282 1 alEssaNdra Erica riBEiro da silVa  01/11/2021 30/11/2021
54193865 1 alEX d alBUQUErQUE silVa  08/11/2021 27/11/2021
57193739 1 alMir HadsoN fErrEira aViZ  01/11/2021 30/11/2021
54190271 3 aMaNda dE JEsUs loPEs dE farias  15/11/2021 14/12/2021
5951348 1 aNa alicE fErrEira da silVa  16/11/2021 15/12/2021
57202290 1 aNa carla caVErZaN GUiMaraEs rodriGUEs  16/11/2021 15/12/2021
57173808 1 aNa claUdia oliVEira Prado  01/11/2021 30/11/2021
5834686 3 aNa claUdia rEis rocHa  01/11/2021 30/11/2021
5850304 3 aNdrEa cristiNa BEltrao fErrEira  01/11/2021 30/11/2021
5949272 1 aNdrEia GoNcalVEs do rosario  01/11/2021 30/11/2021
97571508 2 aNdrEssa PErEira crUZ  01/11/2021 30/11/2021
5955221 1 aNNY caroliNE saNtos da silVa  01/11/2021 30/11/2021
54190622 2 aNNY KaroliNE dUartE lEao liMa  01/11/2021 30/11/2021
54191753 1 aNtoNia EliEtE aMoriM tErto  01/11/2021 30/11/2021
5262011 4 aNtoNio JosE rodriGUEs MacEio  15/11/2021 14/12/2021
5953176 1 artUr dos saNtos Batista  01/11/2021 30/11/2021
5907736 2 artUr HolaNda alVEs  01/11/2021 30/11/2021
57197196 2 arY saNtos do NasciMENto  01/11/2021 30/11/2021
5081424 3 BErNadEtE BraGa GUiMaraEs  01/11/2021 30/11/2021
54193862 1 BErNadEtE Maria MENdEs corrEa  15/11/2021 14/12/2021
54191781 1 carlos EdUardo carValHo MoUra  01/11/2021 30/11/2021
5149231 1 carMEliNa soarEs QUiNdErE  01/11/2021 30/11/2021
55589994 2 catHYa da silVa saNtaNa  15/11/2021 14/12/2021
5154510 1 cElia Nadia rocHa dE oliVEira  01/11/2021 30/11/2021
57192770 1 claUdia d aBrEU fErNaNdEs  16/11/2021 15/12/2021
57203375 1 clEYBisMar BEGot da rEssUrrEicao  11/11/2021 10/12/2021
5360870 2 cristiNa Bastos alVEs liNs  15/11/2021 14/12/2021
5923430 2 dario HUiltoN dE soUsa GoMEs  01/11/2021 30/11/2021
5894627 2 daYVisoN MiGUEl silVa fUrtado  01/11/2021 30/11/2021
57211056 3 dEBora Porfirio rUa  01/11/2021 30/11/2021
54190580 1 dilENa da coNcEicao soUsa rocKMaNN  01/11/2021 30/11/2021
57188302 1 dUlciNEa fErNaNdEs aMaral cordEiro  01/11/2021 30/11/2021
5042534 6 EcY NEidE coElHo fErrEira  16/11/2021 15/12/2021
57193420 2 EdiNaldo Bastos saNtos  01/11/2021 30/11/2021
54185699 2 EdioNE dUtra dE MElo E silVa  20/11/2021 19/12/2021
5099650 1 EdUardo da rocHa NoGUEira  01/11/2021 30/11/2021
5955165 1 EliZaNE MartiNs GoNcalVEs  01/11/2021 30/11/2021
57188321 1 EllEN alMEida dE soUZa tostEs MaracaJa  01/11/2021 30/11/2021
5955514 1 EltoN Gil Mota BarBosa  01/11/2021 30/11/2021
54186705 7 EltoN VEiGa GoMEs  01/11/2021 30/11/2021
5944030 1 EMaNUEllE NEGrao QUarEsMa  01/11/2021 30/11/2021
54187848 1 EriKa daYsE cardoso PiNHEiro  15/11/2021 14/12/2021
73504320 4 EriKa oriaNa costa GoNcalVEs das NEVEs  01/11/2021 30/11/2021
57191363 2 EVaNdro da silVa MadUrEira  01/11/2021 30/11/2021
5177081 5 faBio aNtoNio MarQUEs fErrEira  01/11/2021 30/11/2021
5854415 3 faBio coNstaNcio alMEida da silVa  01/11/2021 30/11/2021
5159040 1 fErNaNdo carlos MENdEs dE liMa  08/11/2021 07/12/2021
5955611 1 GaBriEl costa fUrtado  01/11/2021 30/11/2021
57188708 1 GilVaNdErsoN NaZarENo da silVa MoUra  01/11/2021 30/11/2021
5828112 2 GlaUcE do socorro fiGUEira fErrEira  15/11/2021 14/12/2021
57188329 1 GlaUciMar dias fraNca  01/11/2021 30/11/2021
54195815 1 HEliaNE Marcia farias soarEs  01/11/2021 30/11/2021
54197835 1 HEloisa HElENa PirEs dE MEllo silVa  16/11/2021 15/12/2021
5077265 1 iolaNda dE fatiMa dE carValHo PErEira  15/11/2021 14/12/2021
5949276 1 JaNE soBral da coNcEicao  15/11/2021 14/12/2021
5894684 3 JEdiEl BitENcoUrt da lUZ  01/11/2021 30/11/2021
5149134 1 JoaQUiNa Morais PErEira  16/11/2021 15/12/2021
5955614 1 JosE claUdio raUda rEBElo  01/11/2021 30/11/2021
5154707 1 JosE NaZarENo ViEira MoNtE  01/11/2021 30/11/2021
6388728 1 JosElia Maria do carMo rEis  01/11/2021 30/11/2021
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57188541 1 Karla PiNHEiro da silVa  15/11/2021 14/12/2021
5955740 1 Katia cristiNa soUZa da triNdadE  01/11/2021 30/11/2021
5953585 1 KEllY fErNaNda raMos dE soUZa  01/11/2021 30/11/2021
5152291 3 lEUcY PaZ da silVa  05/11/2021 04/12/2021
5722195 2 liliaN do socorro caMPos rEca dE carValHo  15/11/2021 14/12/2021
8400813 1 liliaN Patricia MoraEs dE soUZa  01/11/2021 30/11/2021
5955584 1 liliaN rEGiNa cHaVEs tEiXEira  16/11/2021 15/12/2021
5949891 1 lUcas dos saNtos rocHa  01/11/2021 30/11/2021
5955166 1 lUciaNa saNtos dE alcaNtra  01/11/2021 30/11/2021
54191746 1 Maisa silVa dE alfaia  01/11/2021 30/11/2021
55589396 2 MarcElo dE JEsUs lEitE  01/11/2021 30/11/2021
54180328 1 Marcia do socorro soUZa saNta BriGida  18/11/2021 17/12/2021
5722780 1 Marcia lUiZa BlaNco aVila PiNHEiro  01/11/2021 30/11/2021
57197948 1 Marcio aUGUsto loPEs  16/11/2021 15/12/2021
5171245 2 Marcos BElicHa alVEs  08/11/2021 07/12/2021
5894216 2 Marcos NaZarENo rodriGUEs daMascENo  15/11/2021 14/12/2021
5828236 2 Maria dE loUrdEs Bastos GoMEs  01/11/2021 30/11/2021
723096 1 Maria dE NaZarE aZEVEdo  01/11/2021 30/11/2021
5372690 2 Maria do socorro da foNsEca JaciNto  01/11/2021 30/11/2021
5949388 1 Maria sHirlEY MoraEs MartiNs da costa  01/11/2021 30/11/2021
54191811 1 Maria tatiaNE da silVa rocHa  01/11/2021 30/11/2021
57221442 3 MariENa soUZa PEdroZa dE frEitas  15/11/2021 14/12/2021
54183854 6 MaXNEY GaViNo fErrEira  01/11/2021 30/11/2021
5955515 1 MilENE saNtos BraGa  15/11/2021 14/12/2021
57196899 2 MiNEUsa do carMo MaciEl soUsa PoMBo  16/11/2021 15/12/2021
5428114 2 MiriaN GoMEs da silVa  16/11/2021 15/12/2021
54186962 2 NadJa PolYaNa alMEida Batista  01/11/2021 30/11/2021
57227017 2 NadsoN MarQUEs alBUQUErQUE dE Brito  11/11/2021 10/12/2021
54191769 1 NoEMia carValHo saNtiaGo  16/11/2021 15/12/2021
57191078 1 oliVia da silVa caMPos  08/11/2021 07/12/2021
54191786 1 Patricia aMoEdo GoMEs do ValE  01/11/2021 30/11/2021
5902546 3 PaUlo Victor GoMEs PErEs  15/11/2021 14/12/2021
5894198 3 raiMUNda taVarEs dE Morais  03/11/2021 02/12/2021
5150051 1 rEGiNa cElia Matos oliVEira  15/11/2021 14/12/2021
5322847 2 rEGiNa costa cardoso  03/11/2021 02/12/2021
54187845 1 rEGiNa KEli fErrEira fEliX  15/11/2021 14/12/2021
54185863 2 rita dE cassia NEMEr dos saNtos rosario  15/11/2021 14/12/2021
5657601 3 roBErta dE oliVEira corrEa  16/11/2021 15/12/2021
5928243 3 rodriGo JUNior farias da costa  01/11/2021 30/11/2021
5176670 1 rosEaNE dE fatiMa oliVEira saNtos  16/11/2021 15/12/2021
5149274 3 rosiValdo GoNcalVEs fErrEira filHo  01/11/2021 30/11/2021
57213371 3 soNia HElENa PaZ GUEdEs  16/11/2021 15/12/2021
5955228 1 talita aParEcida BarcElos da silVa  16/11/2021 15/12/2021
8400855 1 taMara da silVa saNtos  15/11/2021 14/12/2021
5908871 3 tarcisio aUGUsto GoNcalVEs NErY  01/11/2021 30/11/2021
5829887 2 tatiaNa VEra PiNHEiro rEis  01/11/2021 30/11/2021
5829887 4 tatiaNa VEra PiNHEiro rEis  01/11/2021 30/11/2021
54195250 1 tatiaNa YUKiE KoNo raMos  16/11/2021 15/12/2021
57198215 1 tatiaNE MoraEs dE MacEdo  23/11/2021 22/12/2021
5949211 1 tHiaGo NasciMENto rodriGUEs  16/11/2021 15/12/2021
5951940 1 ValdirENE frEitas lEao  15/11/2021 14/12/2021
5828597 4 VirNa PortEla costa dEUsdara  01/11/2021 30/11/2021
5894452 4 Vitoria carValHo cardoso  15/11/2021 14/12/2021
5955571 1 ViViEllEN taVarEs dE soUZa loPEs  16/11/2021 15/12/2021
5813514 3 WaNda rUfiNo dE fraNca Barros  08/11/2021 27/11/2021

 
PerÍodo aQUisitiVo 2019/2020

MatricUla NoME PErÍodo
3223833 2 aMira torrEs BalloUt 16/11/2021 15/12/2021
54189307 1 aNa caroliNa dE soUZa triNdadE 03/11/2021 02/12/2021
54189307 2 aNa caroliNa dE soUZa triNdadE 03/11/2021 02/12/2021
54188060 1 aNa NaZarE aNdradE do rosario 01/11/2021 30/11/2021
55589943 2 aNdErsoN aNdradE dos saNtos 01/11/2021 30/11/2021
5944087 1 aNdrEa ViEira costa 15/11/2021 14/12/2021
54191266 1 aNGEla Maria corrEa liMa 01/11/2021 30/11/2021
54195245 1 aNtoNio PEdro PiNHEiro do coUto JUNior 01/11/2021 30/11/2021
54193534 1 carlos HENriQUE lUcas liMa 02/11/2021 01/12/2021
3243311 6 carMEM tErEsiNHa da silVa 01/11/2021 30/11/2021
54184358 2 claUdia XaViEr da silVa 16/11/2021 15/12/2021

8400831 1 fErNaNda dE JEsUs BarBosa 15/11/2021 14/12/2021

57192290 1 fraNcisca NaZarE saraiVa dE liMa loUriNHo 01/11/2021 30/11/2021
54193843 3 GlaUco dos saNtos MElo 03/11/2021 02/12/2021
5091390 3 Haroldo KoUrY MaUEs 16/11/2021 05/12/2021
57188382 1 JEssE saNtos alMEida 01/11/2021 30/11/2021
54193857 1 JoaNa dUlcE caBral forMiGosa 08/11/2021 27/11/2021
54193857 1 JoaNa dUlcE caBral forMiGosa 29/11/2021 18/12/2021
5944096 1 JoYcE araUJo dE liMa 15/11/2021 14/12/2021
57175595 2 JUliaNa rEGiNa MoUra coUtiNHo 16/11/2021 15/12/2021
57192114 1 Katia cilENE da silVa castro 01/11/2021 30/11/2021
57193358 1 lEiliaNE PiNHEiro loBato 01/11/2021 30/11/2021
57188660 1 lEoNila da silVa MarQUEs 16/11/2021 15/12/2021
57195104 1 lUcilENE PErEira taVarEs 01/11/2021 30/11/2021
5722780 2 Marcia lUiZa BlaNco aVila PiNHEiro 01/11/2021 30/11/2021
54187983 1 Marcia Maria Batista da silVa 01/11/2021 30/11/2021
5854466 2 MarcilENE PiMENtEl GoMEs 01/11/2021 30/11/2021
57188756 1 Maria dE JEsUs dos rEis saNtos 01/11/2021 30/11/2021
5134692 2 Maria EdilENE MElo dE oliVEira ladislaU 01/11/2021 30/11/2021
57195208 3 NaYara cristiNa lEitao MENdoNca rEBElo 01/11/2021 30/11/2021
55586479 2 Patricia soUZa alVEs rodriGUEs 16/11/2021 15/12/2021
54193853 1 rita MoNica oliVEira diNiZ 15/11/2021 14/12/2021
5880882 2 rosaNa dos saNtos saNtos 01/11/2021 30/11/2021
5086876 3 rosaNGEla EYMard aBUfaiad 16/11/2021 15/12/2021
57188618 1 rosEMarY soUZa dE liMa 15/11/2021 14/12/2021
57192199 1 rosENilda XaViEr loPEs 15/11/2021 14/12/2021
57212577 1 sElMa BEZErra do VallE soUsa 16/11/2021 15/12/2021
54195251 1 siMoNE dE NaZarE BraGa dias 01/11/2021 30/11/2021
5927783 1 ValEria saNtos dE JEsUs 15/11/2021 14/12/2021
54191798 1 VaNEssa dUartE dE aViZ 09/11/2021 08/12/2021

 
PerÍodo aQUisitiVo 2018/2019

MatricUla NoME PErÍodo
57205449 1 aNa claUdia BEZErra liMa 01/11/2021 30/11/2021
5891603 1 aNtoNia costa do NasciMENto 01/11/2021 30/11/2021
57193858 2 rosaNGEla NasciMENto da silVa 01/11/2021 30/11/2021
57190709 2 roZENEidEs fErrEira farias 01/11/2021 30/11/2021
73504044 1 silVia ataidE da silVa 03/11/2021 02/12/2021
57192273 1 sUsiaNE MartiNs silVa 15/11/2021 14/12/2021
54194472 1 sUZaNa soUZa caMPos 16/11/2021 15/12/2021
5894465 2 ViViaNE Patricia loPEs cardoso 16/11/2021 15/12/2021
5894462 1 WaGNEr PiNHEiro GEssEr 16/11/2021 15/12/2021

 
PerÍodo aQUisitiVo 2017/2018

MatricUla NoME PErÍodo

57176089 1 aNdrE lUiZ saNtos rodriGUEs 01/11/2021 30/11/2021

5635535 2 EdiaNa coElHo dos saNtos 15/11/2021 14/12/2021
 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
 iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Portaria Nº 554, de 15 de oUtUBro 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 nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
PaE:2021/1079254
 rEsolVE,
 coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
lotados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
referente ao mês de oUtUBro/2021.
PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021 

MatricUla NoME PErÍodo

8400850 1 aNdrEia lUiZa fraNcisco liMa 01/10/2021 30/10/2021

     
 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
 iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 721290

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 528, de 06 de oUtUBro 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 nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
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rEsolVE:
 EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada da Portaria n° 443 
de04/08/2021, publicada no doE /Pa nº 34.676 de 20/08/2021, que con-
cedeu férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de sEtEMBro/2021.
 PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021 

MatricUla NoME PEriodo
57188746 1 aNGEla MicHElE fErNaNdEs da silVa VilaÇa 01/09/2021 a 30/09/2021

    

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
iVEtE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 721279

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 558 de 26 de oUtUBro de 2021
o diretor administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria Nº 562, de 13 de novembro de 2020, publicada no doE/Pa 
nº. 34.409, de 17 de novembro de 2020;
coNsidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa compromitente fornecedora da arP nº 196/2020, oriundo do Pre-
gão Eletrônico nº 34/2020;
coNsidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2021/1071467, favorável a apuração da conduta da empresa compromi-
tente fornecedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rEsolVE:
1 – dEtErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa sEllBriM coNfEc-
ÇÕEs E coMÉrcio do VEstUário E acEssÓrios ltda, para apuração 
das irregularidades e/ou inconformidades ocorridas nos autos do processo 
mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
  dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 alEXaNdrE da cUNHa fErrEira
  diretor administrativo financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 720902
editaL de coNVocaÇÃo da eLeiÇÃo da coMissÃo de Ética 

de eNFerMaGeM (cee) – PerÍodo (2022) a (2023).
a fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPHcGV) torna 
público o Edital de convocação da Eleição para constituição comissão de 
Ética de Enfermagem da fundação Pública Estadual Hospital de clinicas 
Gaspar Viana.
A Comissão Eleitoral CONVOCA os profissionais de Enfermagem interes-
sados para participarem da eleição para composição da comissão de Ética 
de Enfermagem (cEE) da fPHcV: Enfermeiros e técnicos de Enfermagem 
do quadro de pessoal permanente por vínculo efetivo com este hospital.
Presidente da comissão Eleitoral - danielle cristina silva do Nascimento 
costa – Enfermeira – corEN-Pa: 83253
Membro da comissão Eleitoral – Jorge rocelles sobrinho da silva – Enfer-
meiro – corEN Pa: 194368
Membro da comissão Eleitoral - terezinha farias de andrade - técnica de 
Enfermagem – corEN-Pa :143419
i- do oBJeto
constitui objeto do presente Edital a seleção de servidores de enfermagem 
aptos para compor a comissão de ética de enfermagem da fPHcGV, o qual 
se destina a disciplinar a eleição para escolha dos membros da comissão 
de Ética de Enfermagem.
ii- da coMPosiÇÃo
a comissão de Ética de Enfermagem da fHcGV, será composta por 10 
membros efetivos:
• 05 titulares – 03 enfermeiros e 02 Técnicos de Enfermagem;
• 05 suplentes – 03 enfermeiros e 02 Técnicos de Enfermagem;
iii- das coNdiÇÕes e critÉrios de ParticiPaÇÃo
Para participar desta seleção, os candidatos deverão atestar por meio de 
declaração comprobatória os seguintes requisitos:
1. Possuir vínculo empregatício efetivo na fHcGV;
2. Estar com a situação inscricional e financeira regularizada junto ao CO-
rEN-Pa, em todas as categorias em que esteja inscrito, mediante a confir-
mação de certidões negativas vigentes durante o processo eleitoral;
3. Não ter condenação transitada ou julgada em processo administrativo 
e/ou ético, na instituição e no conselho de Enfermagem, respectivamen-
te, em período inferior a 5 (cinco) anos, a contar da data do registro da 
candidatura;
4. Na ocorrência de processo administrativo deferido positivamente, o pro-
fissional estará apto à candidatura;
5. Não possuir anotações de penalidades junto ao seu empregador nos 
últimos 5 (cinco) anos;
6. Estar com a situação inscricional regularizada junto ao corEN-Pa seja 
ela efetiva ou provisória, inclusive com a inexistência de débitos juntos ao 
corEN-Pa;
7. Quando da inscrição provisória, o candidato efetuará a renovação ou 
fará a inscrição definitiva 10 dias antes da data do vencimento;
8. Não estar envolvido em processo ético no corEN-Pa e na fPHcGV;

iV- da iNscriÇÃo
1. os candidatos deverão preencher o termo de solicitação de candidatura 
disponível no site da fPHcGV (intranet) (http://www.gasparvianna.pa.gov.
br/intranet/intranet/);
2. os documentos comprobatórios devem ser anexados junto com o termo 
de solicitação de candidatura em formato Pdf no ato da inscrição pelo 
intranet;
3. Para concorrer à seleção os candidatos deverão se habilitar no prazo de 
15 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Edital;
V-das coNsideraÇÕes Gerais
1. Não podem se candidatar membros de diretoria do órgão de classe e 
também diretor/ chefe/ Gerente de Enfermagem da instituição.
2. recebidas as inscrições via eletrônica, a comissão Eleitoral analisará o 
cumprimento dos requisitos necessários e fará a relação da lista de nomes 
dos candidatos para formação das chapas elegíveis para divulgação.
3. a divulgação das chapas será por mídia digital através da intranet
• Cronograma do processo eleitoral:
• Divulgação do Edital: 27/ 10/ 2021
• Inscrição: 10 a 19 /11 /2021
• Divulgação de chapas elegíveis: 26/11
• Período de votação: 6, 7 e 8/12
• Divulgação do resultado: 10/12
• Posse da comissão eleita: janeiro
• Da votação:
1. a votação será realizada nos dias 6/12 às 8:00 até as 23:59 do dia 8/12
2. a votação será pessoal, intransferível e única.
3. a comissão após apuração divulgará resultado em uma lista com o nú-
mero da chapa e a quantidade de votos recebidos, respectivamente.
• Do Direito ao Voto:
1. os eleitores de enfermagem deverão votar em apenas uma chapa
2. os eleitores de gozo de férias ou licença poderão votar
3. os membros da comissão Eleitoral irão garantir que os eleitores locados 
na instituição possam ter oportunidade do voto.
• Da Apuração dos Votos e da Divulgação dos Resultados:
o encerramento do sistema de votação será no dia 8 de dezembro às 
23:59.
a apuração dos votos será digital em dois (2) dias úteis após o período 
de inscrição e a divulgação dos resultados se dará no dia 10 de dezembro 
de 2021 às 9:00h, em sessão pública, no auditório ronaldo araújo, no 1º 
andar.
Em caso de empate entre duas ou mais chapas da mesma categoria, o 
desempate se dará de acordo com o tempo de exercício na instituição, 
caso persista o empate será considerado o profissional com o número de 
registro mais antigo no corEN-Pa.
a comissão Eleitoral tem 24 h úteis a partir da data de divulgação do re-
sultado para convocar os membros eleitos para a eleição de presidente e 
secretário da cEE.
• Da posse da Comissão de Ética de Enfermagem da FPHCGV:
a posse da comissão será dia xx/ xx/ 2022 as xxh no conselho regional 
de Enfermagem – corEN-Pa
Vi- das disPosiÇÕes FiNais:
o candidato que descumprir as normas do presente regulamento terá sua 
candidatura anulada, após a devida apuração que garanta o direto de de-
fesa e ao contraditório.
1. os casos omissos serão decididos pela comissão Eleitoral.
2. cada mandado terá duração de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogan-
do pelo mesmo período.
daNiEllE cristiNa silVa do NasciMENto costa – corEN/Pa: 83253
Presidente da comissão Eleitoral do conselho de Ética de Enfermagem da 
fPEHcGV.

Protocolo: 720034

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 322 de 22 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
oBJEtiVo: Vistoria técnica da Malha rodoviária da Pa-151, no município 
de Barcarena.
origem: Belém/Pa – Brasil
dEstiNo: Barcarena
servidor (a): João Bosco lobo
cargo: secretário adjunto
Matricula: 57231600/2
Período: 21/10/2021
diária (s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria N° 323 de 22 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
oBJEtiVo: acompanhar o secretário adjunto para Vistoria técnica na Ma-
lha rodoviária da Pa-151, no município de Barcarena.
origem: Belém/Pa – Brasil
dEstiNo: Barcarena
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servidor (a): José roberto dos santos lima
cargo: servente
Matricula: 3277887/1
Período: 21/10/2021
diária (s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria N° 324 de 22 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
OBJETIVO: O servidor se deslocará para inspecionar os serviços no âmbito 
dos municípios de tomé açú e Paragominas.
origem: Belém/Pa – Brasil
dEstiNo: tomé açú e Paragominas
servidor (a): Jacob santana auday
cargo: Gerente
Matricula: 5432944/1
Período: 13 a 15/10/2021
diária (s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria N° 325 de 22 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
OBJETIVO: A Engenheira se deslocará para fiscalizar os serviços de pavi-
mentação no município de santarém (transuruará)
origem: Belém/Pa – Brasil
dEstiNo: santarém
servidor (a): selma lúcia figueiredo costa Gouveia
cargo: coordenador
Matricula: 57202805/5
Período: 14 a 16/10/2021
diária (s): 2,5 (duas e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria N° 326 de 22 de oUtUBro de 2021
OBJETIVO: O servidor se deslocará para fiscalizar os serviços de pavimen-
tação nos municípios de santarém, Monte alegre e alenquer.
origem: Belém/Pa – Brasil
dEstiNo: salinópolis
NoME: leno augusto Machado Barbosa
carGo: supervisor técnico
Matrícula: 5947412/1
PEriodo: 18 a 22/10/2021
QUaNtidadE dE diárias: 4,5 (quatro e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira
sUPriMENto dE fUNdos

Portaria N° 327 de 22 de oUtUBro de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria No 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE no 33.781 de 15.01.2019, e
coNsidEraNdo os termos do PaE no 2021/1157482;
resolve:
i – coNcEdEr, suprimento de fundo a servidora raYaNNE aYllaN 
costa dE oliVEira, id. funcional no 5936148/3, portador do cPf n° 
008.513.952-10, ocupante do cargo em comissão de assessor.
ii - o valor do suprimento corresponde a r$- 1.500,00 (Hum Mil e Qui-
nhentos reais) para fazer em face de despesa de pronto pagamento;
III - A despesa a que se refere o item anterior terá a seguinte classificação:

foNtE classificaÇÃo ElEMENto dE 
dEsPEsa Valor dEscriÇÃo

0101 29101 26.122.1297.8338 339030 r$ 1.500,00 Material de consumo

iV - o Valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
1. a) aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício 
financeiro em que foi concedido.
2. b) Prestação de contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término 
do prazo de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 22 de outubro de 2021
fraNcisco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 721219

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio
Nº. do convênio: 098/2020  Processo nº 2020/487468
Nº. do termo: 3º  data de assinatura: 20/10//2021
o presente termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 
098/2020. a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 
8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando con-
sequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integran-
te deste instrumento.
Prazo: 152 (cento e cinquenta e dois) dias  inic. de Vig.: 22/10/2021  t. 
Vig.: 22/03/2022.
Parte: PrEfEitUra MUNiciPal dE caPitÃo PoÇo - cNPJ nº 
05.149.109/0001
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silVEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 721173

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ordeM de serViÇo
ordeM de serViÇo N°: 037/2021-dir

Processo: 2019/496450
Partes:
sEtraN-secretaria de Estado de transportes  cNPJ - 04.953.717/0001-09
B.a. MEio aMBiENtE ltda  cNPJ - 07.593.016/0004-47
objeto: construção e Pavimentação da Pa-430, com extensão de 32,20 
km, trecho:
Entroncamento Pa-430 / Vila Mocoóca, na região de integração do Guamá, 
sob a jurisdição do 1° Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-009/2021-001
contrato: 044/2021
Valor contratual: r$ 30.471.750,37
Prazo de Execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco ) dias
Vigencia: 23/09/2021 à 22/09/2022
data: 23/09/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da silveira

Protocolo: 721316
eXtrato de ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo N°: 048/2021-dirtec
Processo: 2018/276147
Partes:
sEtraN-secretaria de Estado de transportes  cNPJ - 04.953.717/0001-09
coNstrUtora NortE do taPaJos ltda.  cNPJ - 01.717.048/0001-88
objeto: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trecho: Malha 
Estradal, na região de integração do Baixo amazonas, sob a jurisdição do 
3º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-043/2018-004
contrato: 084/018
Valor contratual: r$ 14.507.301,72
Prazo de Execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco ) dias
Vigencia: 10/10/2021 à 09/10/2022
data: 10/10/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da silveira - secretário de Estado de 
transportes

Protocolo: 721366
FÉrias

Portaria Nº 328 de 26 de oUtUBro  de 2021
o dirEtor adMiNistratiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela Portaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.781 de 15.01.2019,
resolve:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
secretaria, referente ao mês de JaNEiro/2021, conforme relação anexa.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 26 /10/2021.
fraNcisco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

aNeXo da Portaria Nº 328 de 26 de oUtUBro de 2021

Nº MatricUla NoME lotaÇÃo PErÍodo aQUi-
sitiVo

PErÍodo 
dE GoZo

1 2033658/1 dEtrio raNUlfi costa da silVa dirtEc 11.02.2020 a  
10.02.2021

03/01 a 
01/02/2022

2 3278190/1 fraNcisco rUBiNaldo alVEs ro-
driGUEs dirtEc 19.12.2020 a 

18.12.2021
03/01 a 

01/02/2022

3 8400940/2 lEila adriaNE NasciMENto MartiNs dirtEc 14.01.2021  a 
13.01.2022

17/01 a 
15/02/2022

4 2048760/1 otaVio PalMEira GrEidiNGEr dirtEc 13.11.2019 a 
12.11.2020

03/01 a 
01/02/2022

5 54188959/4 MarcElla VoN PaUMGarttEN rossY 
fiGUEirEdo dirPlaN 08.01.2021 a 

07.01.2022
10/01 à 

08/02/2021

6 2018594/5 VEra lUcia dE soUZa silVa dirPlaN 23.08.2020 a 
22.08.2021

03/01 à 
01/02/2021

7 2035685/1 Maria odEtE do aMaral GaMa coNJUr 13.01.2021 a 
12.01.2022

17/01 a 
15/02/2022

8 5883989/2 adriaNa NaZarE Motta dE soUZa coad 31.03.2020 a 
30.03.2021

03/01 a 
01/02/2022

9 5104548/1 EdilsoN alVEs aMoras GsG 21.09.2020 a 
20.09.2021

03/01 a 
01/02/2022

10 3277070/1 fraNcisco saraiVa da silVa GsG 11.06.2020 a 
10.06.2021

17/01 a 
15/02/2022

11 3277232/1 JosE WaNdErlEY lEitE GsG 11.06.2019 a 
10.06.2020

03/01 a 
01/02/2022

12 3271706/1 raiMUNdo PiNHEiro lira GsG 01.07.2020 a 
30.06.2021

03/01 a 
01/02/2022

13 3278093/1 aNtoNio NoNato da silVa loUrEiro GrH 22.12.2020 a 
21.12.2021

03/01 a 
01/02/2022

14 3277712/1 Eli rosa aZEVEdo MoNtEiro GrH 07.05.2020 a 
06.05.2021

03/01 a 
01/02/2022

15 5446384/4 rosa Maria folHa do ValE GrH 08.01.2020 a 
07.01.2021

10/01 a 
08/02/2022

16 2047624/1 raiMUNdo NaZarENo daMascENo silVa GMaP 20.12.2020 a 
19.12.2021

03/01 à 
01/02/2021
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17 2048485/1 alVaro MEdEiros da silVa 1º Nr casta-
NHal

01.09.2020 a 
31.08.2021

03/01 a 
01/02/2022

18 2043726/1 aNtoNio PiNHEiro dE soUZa 1º Nr casta-
NHal

01.07.2020 a 
30.06.2021

03/01 a 
01/02/2022

19 2043840/1 BENEdito assUNcao dE soUsa 1º Nr casta-
NHal

01.07.2020 a 
30.06.2021

03/01 a 
01/02/2022

20 2044072/1 JosE Maria MarQUEs dE oliVEira 1º Nr casta-
NHal

01.09.2019 a 
31.08.2020

03.01 a 
01.02.2022

21 2032120/1 Maria HElENa dos rEis tEiXEira 1º Nr casta-
NHal

11.04.2020 a 
10.04.2021

03/01 a 
01/02/2022

22 2048590/1 JosE JUciEl NEVEs sENa 5º Nr MaraBá 25.11.2020 a 
24.11.2021

03/01 a 
01/02/2022

23 5947150/2 Marcio da costa liMa 5º Nr MaraBá 06.05.2020 a 
05.05.2021

03/01 a 
01/02/2022

24 5909907/1 PaUlo da silVa corrEa 9º Nr  soUrE 23.12.2020 a 
22.12.2021

17/01 à 
15/02/2021

Protocolo: 721394

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 152/2021-GP de 26 de oUtUBro de 2021.
o dirEtor adMiNistratiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 09 de janeiro de 2019 no Diário Ofi-
cial do Estado n° 33.776;
r E s o l V E:
sUsPENdEr por necessidade de serviço, a contar de 23/10/2021, o pe-
ríodo de férias do servidor aNdrÉ filiPE silVa fErrEira, matrícula nº 
5945620, ocupante do cargo de secretário i, concedidas através da Por-
taria n° 124/2021-GP, de 09/09/2021, publicada no doE n° 34.696 de 
13/09/2021, referente ao exercício 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 26 de outubro de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 721462

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 151/2021-GP, de 25 de oUtUBro de 2021.
o dirEtor PrEsidENtE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto social da cPH,
r E s o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:
 

MatrÍcUla NoME GoZo aQUisitiVo
2052598 cleide cilene abud ferreira 22/12/2021 a 05/01/2022 2019/2020
5947365 Herica coelho da silva 01/12/2021 a 30/12/2021 2020/2021
5945639 robson de almeida Nogueira 01/12/2021 a 30/12/2021 2020/2021
5903597 adriene Macedo cavalcante Matias 27/12/2021 a 10/01/2022 2020/2021
54197843 Hugo Penna Hachem 27/12/2021 a 25/01/2021 2020/2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 25 de outubro de 2021.
aBraÃo BENassUlY NEto
  diretor Presidente 

Protocolo: 721234
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 831/2021 – arcoN - Pa, de 22 de oUtUBro 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 

6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando Processo Eletrônico 
2021/830800 - arcoN-NUJUr; rEsolVE: i – aUtoriZar rodriGo 
Garcia dE alBUQUErQUE liMa matricula nº 5902903/1, ocupante 
do cargo de Procurador autárquico a gozar 15 (quinze) dias das férias 
suspensas através da Portaria n.º 079/2021 de 17/02/2021, publicado no 
doE n° 34.496 referente ao período aquisitivo 2018/2019, no período de 
03.11.2021 a 17.11.2021. ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. aGÊNcia dE 
rEGUlaÇÃo E coNtrolE dE sErViÇos PÚBlicos do Estado do Pará, 
22 dE oUtUBro 2021. eUriPedes reis da crUZ FiLHo diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 720978

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 142/2021-sedaP
ProcEsso Nº: 2021/1130775-sEdaP
iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo - 003/2021
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE 
aPoio E MoNtaGEM dE iNfraEstrUtUra E loGÍstica a MissÃo do 
Estado do Pará QUE ParticiPará do 26º saloN dU cHocolatE a 
sEr rEaliZado No PErÍodo dE 28 dE oUtUBro a 1 dE NoVEMBro EM 
Paris, fraNÇa.
Valor: r$ 418.000,00 (Quatrocentos e dezoito mil reais)
dotaÇÃo orÇaMENtária: aÇao: 8705; NatUrEZa da dEsPEsa: 
339039; foNtE dE rEcUrsos: 0135; fUNcioNal ProGraMática: 
20.608.1491.8705
data da assiNatUra: 26/10/2021
ViGÊNcia: 27/10/2021 à 26/01/2022
coNtratada: MVU EMPrEENdiMENtos ltda, cNPJ: 03.501530/0001-01
ENdErEÇo da coNtratada: aV. soarEs loPEs, 868, aNdar 1, sala 
03, cENtro, cEP.: 45.653-005, ilHÉUs, BaHia
ordENador: lUcas ViEira torrEs

Protocolo: 721286

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 690/2021
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): lucas Vieiratorres
carGo/fUNÇÃo: secretário adjunto
MatricUla: 5917995
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Paris/fr
oBJEtiVo: Participação junto ao Governo do Estado do Pará, através da 
secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, na co-
ordenação da missão durante a 26ª edição do salon du chocolat de Paris 
salão internacional do chocolate de Paris.
PErÍodo: 27/10 a 03/11/ 2021
Nº dE diárias: 7 ½ (sete e meia)
ORDENADOR: Rosivaldo Batista– Diretor Administrativo e financeiro/SE-
daP

Portaria Nº 691/2021
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): dulcimar de Melo e silva
carGo/fUNÇÃo: Engenheira agrônoma
MatricUla: 22705
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Paris/fr
oBJEtiVo: Participação junto ao Governo do Estado do Pará, através da 
secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, na co-
ordenação da missão durante a 26ª edição do salon du chocolat de Paris 
salão internacional do chocolate de Paris.
PErÍodo: 27/10 a 03/11/ 2021
Nº dE diárias: 7 ½ (sete e meia)
ORDENADOR: Rosivaldo Batista– Diretor Administrativo e financeiro/SE-
daP

Portaria Nº 692/2021
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): antônia do socorro aleixo Barbosa
carGo/fUNÇÃo: Engenheira agrônoma
MatricUla: 5945834
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Paris/fr
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oBJEtiVo: Participação junto ao Governo do Estado do Pará, através da 
secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, na co-
ordenação da missão durante a 26ª edição do salon du chocolat de Paris 
salão internacional do chocolate de Paris.
PErÍodo: 27/10 a 03/11/ 2021
Nº dE diárias: 7 ½ (sete e meia)
ORDENADOR: Rosivaldo Batista– Diretor Administrativo e financeiro/SE-
daP

Protocolo: 721332

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1673 de 26 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de aurora do Pará, abrangendo uma 
área de 2.434,3154 ha;
coNsidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2021/936602.
rEsolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 2.434,3154 ha (dois mil, 
quatrocentos e trinta e quatro hectares, trinta e um ares e cinquenta e 
quatro centiares), denominada GlEBa iMPEraÇU, localizada no Município 
Aurora do Pará, com limites, confrontações e demais especificações técni-
cas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo itErPa, nos seguin-
tes termos: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-001, de 
coordenadas N 9.743.195,03m e E 221.334,91m; deste, segue confron-
tando com o limite do assentamento federal Pa canaã, com os seguintes 
azimutes e distâncias:  184°52’30” e 278,29 m até o vértice M-002, de 
coordenadas N 9.742.917,75m e E 221.311,26m; 187°34’49” e 376,23 m 
até o vértice M-003, de coordenadas N 9.742.544,81m e E 221.261,63m; 
179°13’18” e 1.950,76 m até o vértice M-004, de coordenadas N 
9.740.594,23m e E 221.288,13m; deste, segue confrontando com o limite 
do assentamento federal Pa imperassu, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias:  90°03’42” e 27,85 m até o vértice M-005, de coordenadas N 
9.740.594,20m e E 221.315,98m; 144°48’00” e 460,59 m até o vértice 
M-006, de coordenadas N 9.740.217,83m e E 221.581,48m; 96°31’15” e 
69,39 m até o vértice M-007, de coordenadas N 9.740.209,95m e E 
221.650,42m; 144°53’18” e 991,18 m até o vértice M-008, de coordena-
das N 9.739.399,13m e E 222.220,52m; 138°46’09” e 22,80 m até o vér-
tice M-009, de coordenadas N 9.739.381,98m e E 222.235,55m; 
143°22’02” e 864,38 m até o vértice M-010, de coordenadas N 
9.738.688,34m e E 222.751,31m; 142°34’30” e 238,43 m até o vértice 
M-011, de coordenadas N 9.738.498,99m e E 222.896,21m; deste, segue 
confrontando com o limite da Gleba rio candiru-Miri, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 210°18’11” e 66,33 m até o vértice M-012, de coor-
denadas N 9.738.441,72m e E 222.862,74m; 210°21’09” e 9,00 m até o 
vértice M-013, de coordenadas N 9.738.433,95m e E 222.858,19m; 
236°56’41” e 54,84 m até o vértice M-014, de coordenadas N 9.738.404,04m 
e E 222.812,23m; 236°56’18” e 62,97 m até o vértice M-015, de coorde-
nadas N 9.738.369,69m e E 222.759,46m; 222°28’18” e 38,15 m até o 
vértice M-016, de coordenadas N 9.738.341,55m e E 222.733,70m; 
222°27’56” e 56,61 m até o vértice M-017, de coordenadas N 9.738.299,79m 
e E 222.695,48m; 222°32’27” e 6,92 m até o vértice M-018, de coordena-
das N 9.738.294,69m e E 222.690,80m;  238°57’41” e 118,34 m até o 
vértice M-019, de coordenadas N 9.738.233,67m e E 222.589,40m;  
238°58’47” e 27,87 m até o vértice M-020, de coordenadas N 9.738.219,31m 
e E 222.565,52m;  238°57’41” e 105,04 m até o vértice M-021, de coor-
denadas N 9.738.165,15m e E 222.475,52m;  254°00’15” e 76,61 m até o 
vértice M-022, de coordenadas N 9.738.144,04m e E 222.401,88m;  
254°00’05” e 170,27 m até o vértice M-023, de coordenadas N 
9.738.097,11m e E 222.238,20m;  253°57’40” e 5,90 m até o vértice 
M-024, de coordenadas N 9.738.095,48m e E 222.232,53m;  295°48’42” 
e 120,05 m até o vértice M-025, de coordenadas N 9.738.147,75m e E 
222.124,46m;  295°48’26” e 423,71 m até o vértice M-026, de coordena-

das N 9.738.332,21m e E 221.743,01m;  311°10’08” e 607,46 m até o 
vértice M-027, de coordenadas N 9.738.732,09m e E 221.285,73m;  
311°09’59” e 174,83 m até o vértice M-028, de coordenadas N 
9.738.847,17m e E 221.154,12m;  262°24’14” e 197,59 m até o vértice 
M-029, de coordenadas N 9.738.821,05m e E 220.958,26m;  262°23’46” 
e 12,17 m até o vértice M-030, de coordenadas N 9.738.819,44m e E 
220.946,20m;  262°24’03” e 85,75 m até o vértice M-031, de coordenadas 
N 9.738.808,10m e E 220.861,20m;  280°02’06” e 136,01 m até o vértice 
M-032, de coordenadas N 9.738.831,80m e E 220.727,27m;  232°47’47” 
e 132,51 m até o vértice M-033, de coordenadas N 9.738.751,68m e E 
220.621,73m;  190°26’25” e 66,66 m até o vértice M-034, de coordenadas 
N 9.738.686,12m e E 220.609,65m;  190°26’02” e 82,22 m até o vértice 
M-035, de coordenadas N 9.738.605,26m e E 220.594,76m;  205°56’19” 
e 119,45 m até o vértice M-036, de coordenadas N 9.738.497,84m e E 
220.542,51m;  196°10’20” e 35,72 m até o vértice M-037, de coordenadas 
N 9.738.463,53m e E 220.532,56m;  190°10’54” e 198,00 m até o vértice 
M-038, de coordenadas N 9.738.268,65m e E 220.497,56m;  190°11’04” 
e 300,20 m até o vértice M-039, de coordenadas N 9.737.973,18m e E 
220.444,48m;  205°22’36” e 127,24 m até o vértice M-040, de coordena-
das N 9.737.858,22m e E 220.389,95m;  204°29’03” e 158,89 m até o 
vértice M-041, de coordenadas N 9.737.713,62m e E 220.324,10m;  
230°46’40” e 174,34 m até o vértice M-042, de coordenadas N 
9.737.603,38m e E 220.189,04m;  224°50’25” e 149,57 m até o vértice 
M-043, de coordenadas N 9.737.497,32m e E 220.083,57m;  252°05’24” 
e 130,46 m até o vértice M-044, de coordenadas N 9.737.457,20m e E 
219.959,43m;  269°49’06” e 47,29 m até o vértice M-045, de coordenadas 
N 9.737.457,05m e E 219.912,14m;  268°18’11” e 116,51 m até o vértice 
M-046, de coordenadas N 9.737.453,60m e E 219.795,68m;  239°51’30” 
e 103,74 m até o vértice M-047, de coordenadas N 9.737.401,51m e E 
219.705,97m;  264°07’40” e 104,39 m até o vértice M-048, de coordena-
das N 9.737.390,83m e E 219.602,13m;  264°07’18” e 93,44 m até o 
vértice M-049, de coordenadas N 9.737.381,26m e E 219.509,18m;  
264°07’20” e 102,63 m até o vértice M-050, de coordenadas N 
9.737.370,75m e E 219.407,09m;  269°34’04” e 192,22 m até o vértice 
M-051, de coordenadas N 9.737.369,30m e E 219.214,88m;  255°07’07” 
e 234,84 m até o vértice M-052, de coordenadas N 9.737.308,99m e E 
218.987,92m;  255°07’01” e 92,90 m até o vértice M-053, de coordenadas 
N 9.737.285,13m e E 218.898,14m;  281°13’24” e 112,83 m até o vértice 
M-054, de coordenadas N 9.737.307,09m e E 218.787,47m;  281°13’32” 
e 321,98 m até o vértice M-055, de coordenadas N 9.737.369,77m e E 
218.471,65m;  302°58’47” e 265,31 m até o vértice M-056, de coordena-
das N 9.737.514,19m e E 218.249,09m;  303°15’48” e 54,75 m até o 
vértice M-057, de coordenadas N 9.737.544,22m e E 218.203,31m;  
303°15’05” e 76,78 m até o vértice M-058, de coordenadas N 9.737.586,32m 
e E 218.139,10m;  303°15’08” e 137,56 m até o vértice M-059, de coor-
denadas N 9.737.661,75m e E 218.024,06m;  349°10’25” e 201,29 m até 
o vértice M-060, de coordenadas N 9.737.859,46m e E 217.986,25m;  
331°10’08” e 76,23 m até o vértice M-061, de coordenadas N 9.737.926,24m 
e E 217.949,49m;  299°25’54” e 64,92 m até o vértice M-062, de coorde-
nadas N 9.737.958,14m e E 217.892,95m;  299°25’40” e 77,10 m até o 
vértice M-063, de coordenadas N 9.737.996,02m e E 217.825,80m;  
299°25’54” e 57,86 m até o vértice M-064, de coordenadas N 9.738.024,45m 
e E 217.775,41m;  299°26’04” e 83,80 m até o vértice M-065, de coorde-
nadas N 9.738.065,63m e E 217.702,43m;  290°50’04” e 112,69 m até o 
vértice M-066, de coordenadas N 9.738.105,71m e E 217.597,11m;  
243°55’51” e 148,80 m até o vértice M-067, de coordenadas N 
9.738.040,32m e E 217.463,45m;  233°12’04” e 103,40 m até o vértice 
M-068, de coordenadas N 9.737.978,38m e E 217.380,65m;  233°12’14” 
e 122,79 m até o vértice M-069, de coordenadas N 9.737.904,83m e E 
217.282,32m;  242°52’53” e 13,89 m até o vértice M-070, de coordenadas 
N 9.737.898,50m e E 217.269,96m;  242°54’04” e 143,07 m até o vértice 
M-071, de coordenadas N 9.737.833,33m e E 217.142,60m;  220°50’11” 
e 296,16 m até o vértice M-072, de coordenadas N 9.737.609,26m e E 
216.948,94m;  249°57’54” e 216,99 m até o vértice M-073, de coordena-
das N 9.737.534,92m e E 216.745,08m;  249°57’52” e 223,46 m até o 
vértice M-074, de coordenadas N 9.737.458,36m e E 216.535,14m;  
250°01’01” e 7,49 m até o vértice M-075, de coordenadas N 9.737.455,80m 
e E 216.528,10m; 249°57’50” e 104,58 m até o vértice M-076, de coorde-
nadas N 9.737.419,97m e E 216.429,85m;  265°02’33” e 36,11 m até o 
vértice M-077, de coordenadas N 9.737.416,85m e E 216.393,88m;  
268°01’49” e 11,64 m até o vértice M-078, de coordenadas N 9.737.416,45m 
e E 216.382,25m; deste, segue pela faixa de dominio pela Margem direita 
da rodovia Br-010 sentido sUl-NortE, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias:  327°12’39” e 190,66 m até o vértice M-079, de coordenadas N 
9.737.576,73m e E 216.279,00m; 327°06’22” e 49,90 m até o vértice 
M-080, de coordenadas N 9.737.618,63m e E 216.251,90m; 327°06’40” e 
86,48 m até o vértice M-081, de coordenadas N 9.737.691,25m e E 
216.204,94m;  327°06’59” e 45,92 m até o vértice M-082, de coordenadas 
N 9.737.729,81m e E 216.180,01m; deste, segue pelo limite Municipal 
iBGE (2019) de aurora do Pará e ipixuna do Pará, com os seguintes azimu-
tes e distâncias:  6°09’18” e 1.298,93 m até o vértice M-083, de coorde-
nadas N 9.739.021,25m e E 216.319,28m;  335°42’35” e 1.472,95 m até 
o vértice M-084, de coordenadas N 9.740.363,80m e E 215.713,37m; des-
te, segue confrontando com o limite da fazenda Buriti-i, com os seguintes 
azimutes e distâncias:  87°02’22” e 60,02 m até o vértice M-085, de coor-
denadas N 9.740.366,90m e E 215.773,31m; 87°05’29” e 201,02 m até o 
vértice M-086, de coordenadas N 9.740.377,10m e E 215.974,07m;  
344°36’01” e 682,62 m até o vértice M-087, de coordenadas N 
9.741.035,21m e E 215.792,80m;  1°51’37” e 269,24 m até o vértice 
M-088, de coordenadas N 9.741.304,31m e E 215.801,54m;  269°59’19” 
e 999,48 m até o vértice M-089, de coordenadas N 9.741.304,11m e E 
214.802,06m; deste, segue pela faixa de dominio pela Margem direita da 
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rodovia Br-010 sentido sUl-NortE, com os seguintes azimutes e distân-
cias:  1°16’58” e 463,22 m até o vértice M-090, de coordenadas N 
9.741.767,21m e E 214.812,43m; deste, segue confrontando com o limite 
da fazenda Madrugada i com os seguintes azimutes e distâncias: 90°01’18” 
e 957,55 m até o vértice M-091, de coordenadas N 9.741.766,85m e E 
215.769,98m;  2°52’56” e 252,17 m até o vértice M-092, de coordenadas 
N 9.742.018,70m e E 215.782,66m;  92°57’00” e 976,22 m até o vértice 
M-093, de coordenadas N 9.741.968,46m e E 216.757,59m;  182°33’01” 
e 968,61 m até o vértice M-094, de coordenadas N 9.741.000,81m e E 
216.714,49m; deste, segue confrontando com o limite da Gleba Madruga-
da ii, com os seguintes azimutes e distâncias: 92°24’37” e 1.596,32 m até 
o vértice M-095, de coordenadas N 9.740.933,68m e E 218.309,40m; 
92°20’02” e 1.230,76 m até o vértice M-096, de coordenadas N 
9.740.883,56m e E 219.539,14m;  357°04’53” e 1.065,60 m até o vértice 
M-097, de coordenadas N 9.741.947,78m e E 219.484,88m;  271°03’35” 
e 267,65 m até o vértice M-098, de coordenadas N 9.741.952,73m e E 
219.217,28m;  344°48’54” e 583,08 m até o vértice M-099, de coordena-
das N 9.742.515,45m e E 219.064,55m;  4°07’42” e 465,47 m até o vér-
tice M-100, de coordenadas N 9.742.979,71m e E 219.098,06m; deste, 
segue pela faixa de dominio pela Margem direita da Vicinal do Km 81 
sentido oEstE-lEstE, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°22’03” 
e 115,38 m até o vértice M-101, de coordenadas N 9.742.978,97m e E 
219.213,44m;  87°31’04” e 51,49 m até o vértice M-102, de coordenadas 
N 9.742.981,20m e E 219.264,88m;  61°33’28” e 30,44 m até o vértice 
M-103, de coordenadas N 9.742.995,70m e E 219.291,65m;  52°05’22” e 
53,85 m até o vértice M-104, de coordenadas N 9.743.028,79m e E 
219.334,14m;  42°54’44” e 62,11 m até o vértice M-105, de coordenadas 
N 9.743.074,28m e E 219.376,43m;  39°52’50” e 66,56 m até o vértice 
M-106, de coordenadas N 9.743.125,36m e E 219.419,11m;  52°43’17” e 
15,42 m até o vértice M-107, de coordenadas N 9.743.134,70m e E 
219.431,38m;  72°39’35” e 20,03 m até o vértice M-108, de coordenadas 
N 9.743.140,67m e E 219.450,50m;  87°45’43” e 264,02 m até o vértice 
M-109, de coordenadas N 9.743.150,98m e E 219.714,32m;  88°28’45” e 
398,66 m até o vértice M-110, de coordenadas N 9.743.161,56m e E 
220.112,84m;  87°38’01” e 816,16 m até o vértice M-111, de coordenadas 
N 9.743.195,26m e E 220.928,30m;  89°29’06” e 37,82 m até o vértice 
M-112, de coordenadas N 9.743.195,60m e E 220.966,12m;  90°05’19” e 
368,79 m até o vértice M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema UtM, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso-23, tendo 
como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UtM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de aurora do Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 720968
Portaria N° 1672 de 26 de oUtUBro de 2021

o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Bragança, abrangendo uma área de 
9.096,7716 ha;
coNsidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2021/685625.
rEsolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 9.096,7716 (nove mil e no-
venta e seis hectares, setenta e sete ares e dezesseis centiares), denomi-
nada GlEBa caratatEUa, localizada no Município Bragança, com limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial 
descritivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descri-
ção deste perímetro no marco M-001, de coordenada N =  9.892.333,08m 
e E = 317.469,02m; deste segue pelo limite Municipal (iBGE 2019) entre 
Bragança e augusto corrêa, com a seguinte distância: 82,76 m e azimute 
plano 177°44’58” até o marco M-002, de coordenada N = 9.892.250,38m 
e E = 317.472,27m; 20,69 m e azimute plano 177°02’07” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.892.229,72m e E = 317.473,34m; 191,49 m 
e azimute plano 177°21’58” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.892.038,43m e E = 317.482,14m; 173,38 m e azimute plano 193°51’33” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.891.870,10m e E = 317.440,61m; 
86,30 m e azimute plano 190°04’37” até o marco M-006, de coordenada N 

= 9.891.785,13m e E = 317.425,51m; 58,94 m e azimute plano 190°04’28” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.891.727,10m e E = 317.415,20m; 
128,27 m e azimute plano 207°21’51” até o marco M-008, de coordenada 
N = 9.891.613,18m e E = 317.356,24m; 56,74 m e azimute plano 
190°23’49” até o marco M-009, de coordenada N = 9.891.557,37m e E = 
317.346,00m; 91,02 m e azimute plano 190°24’22” até o marco M-010, de 
coordenada N = 9.891.467,85m e E = 317.329,56m; 124,50 m e azimute 
plano 190°41’01” até o marco M-011, de coordenada N = 9.891.345,51m 
e E = 317.306,48m; 80,81 m e azimute plano 178°18’44” até o marco 
M-012, de coordenada N = 9.891.264,74m e E = 317.308,86m; 40,53 m 
e azimute plano 152°11’22” até o marco M-013, de coordenada N = 
9.891.228,89m e E = 317.327,77m; 81,61 m e azimute plano 152°23’33” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.891.156,57m e E = 317.365,59m; 
102,99 m e azimute plano 129°31’40” até o marco M-015, de coordenada 
N = 9.891.091,02m e E = 317.445,03m; 129,68 m e azimute plano 
158°27’37” até o marco M-016, de coordenada N = 9.890.970,40m e E = 
317.492,64m; 84,59 m e azimute plano 172°54’37” até o marco M-017, de 
coordenada N = 9.890.886,46m e E = 317.503,08m; 15,34 m e azimute 
plano 202°47’12” até o marco M-018, de coordenada N = 9.890.872,32m 
e E = 317.497,14m; 72,76 m e azimute plano 202°48’17” até o marco 
M-019, de coordenada N = 9.890.805,25m e E = 317.468,94m; 95,26 m 
e azimute plano 219°34’09” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.890.731,82m e E = 317.408,26m; 113,65 m e azimute plano 239°24’51” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.890.673,99m e E = 317.310,42m; 
88,66 m e azimute plano 249°16’39” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.890.642,62m e E = 317.227,50m; 92,21 m e azimute plano 249°17’00” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.890.610,00m e E = 317.141,25m; 
46,66 m e azimute plano 253°41’37” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.890.596,90m e E = 317.096,47m; 65,96 m e azimute plano 233°14’47” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.890.557,43m e E = 317.043,62m; 
53,58 m e azimute plano 191°24’00” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.890.504,91m e E = 317.033,03m; 47,19 m e azimute plano 199°24’23” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.890.460,40m e E = 317.017,35m; 
57,79 m e azimute plano 179°58’13” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.890.402,61m e E = 317.017,38m; 98,31 m e azimute plano 189°17’44” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.890.305,59m e E = 317.001,50m; 
85,90 m e azimute plano 183°37’03” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.890.219,86m e E = 316.996,08m; 37,52 m e azimute plano 183°37’16” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.890.182,41m e E = 316.993,71m; 
95,06 m e azimute plano 173°41’18” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.890.087,93m e E = 317.004,16m; 63,05 m e azimute plano 184°36’43” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.890.025,08m e E = 316.999,09m; 
76,04 m e azimute plano 249°41’05” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.889.998,68m e E = 316.927,78m; 117,66 m e azimute plano 
266°25’59” até o marco M-035, de coordenada N = 9.889.991,36m e E = 
316.810,35m; 12,09 m e azimute plano 266°23’49” até o marco M-036, de 
coordenada N = 9.889.990,60m e E = 316.798,28m; 50,57 m e azimute 
plano 264°14’03” até o marco M-037, de coordenada N = 9.889.985,52m 
e E = 316.747,97m; 55,81 m e azimute plano 225°00’26” até o marco 
M-038, de coordenada N = 9.889.946,06m e E = 316.708,50m; 39,41 m 
e azimute plano 217°04’45” até o marco M-039, de coordenada N = 
9.889.914,62m e E = 316.684,74m; 53,34 m e azimute plano 213°00’39” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.889.869,89m e E = 316.655,68m; 
50,53 m e azimute plano 219°02’52” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.889.830,65m e E = 316.623,85m; 50,12 m e azimute plano 251°34’33” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.889.814,81m e E = 316.576,30m; 
61,27 m e azimute plano 244°42’08” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.889.788,63m e E = 316.520,91m; 31,53 m e azimute plano 184°36’08” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.889.757,20m e E = 316.518,38m; 
39,40 m e azimute plano 142°51’35” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.889.725,79m e E = 316.542,17m; 51,25 m e azimute plano 147°57’24” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.889.682,35m e E = 316.569,36m; 
35,42 m e azimute plano 156°11’31” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.889.649,94m e E = 316.583,66m; 40,40 m e azimute plano 156°11’19” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.889.612,98m e E = 316.599,97m; 
88,10 m e azimute plano 171°22’34” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.889.525,88m e E = 316.613,18m; 73,99 m e azimute plano 208°13’52” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.889.460,69m e E = 316.578,18m; 
52,80 m e azimute plano 232°45’56” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.889.428,74m e E = 316.536,14m; 8,24 m e azimute plano 232°47’46” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.889.423,76m e E = 316.529,58m; 
48,78 m e azimute plano 239°00’07” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.889.398,64m e E = 316.487,77m; 134,52 m e azimute plano 
240°22’42” até o marco M-054, de coordenada N = 9.889.332,15m e E = 
316.370,83m; 103,12 m e azimute plano 226°04’21” até o marco M-055, 
de coordenada N = 9.889.260,61m e E = 316.296,56m; 83,98 m e azimu-
te plano 190°53’57” até o marco M-056, de coordenada N = 9.889.178,14m 
e E = 316.280,68m; 124,71 m e azimute plano 167°47’01” até o marco 
M-057, de coordenada N = 9.889.056,25m e E = 316.307,07m; 248,53 m 
e azimute plano 134°49’09” até o marco M-058, de coordenada N = 
9.888.881,07m e E = 316.483,36m; 221,16 m e azimute plano 132°48’31” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.888.730,78m e E = 316.645,61m; 
218,69 m e azimute plano 132°48’42” até o marco M-060, de coordenada 
N = 9.888.582,16m e E = 316.806,04m; 20,78 m e azimute plano 
132°48’55” até o marco M-061, de coordenada N = 9.888.568,04m e E = 
316.821,28m; 202,46 m e azimute plano 173°35’17” até o marco M-062, 
de coordenada N = 9.888.366,85m e E = 316.843,89m; 120,04 m e 
azimute plano 202°42’26” até o marco M-063, de coordenada N = 
9.888.256,11m e E = 316.797,55m; 171,06 m e azimute plano 202°42’34” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.888.098,31m e E = 316.731,51m; 
189,91 m e azimute plano 226°54’04” até o marco M-065, de coordenada 
N = 9.887.968,55m e E = 316.592,84m; 51,00 m e azimute plano 
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226°54’25” até o marco M-066, de coordenada N = 9.887.933,71m e E = 
316.555,60m; 190,12 m e azimute plano 205°51’27” até o marco M-067, 
de coordenada N = 9.887.762,62m e E = 316.472,68m; 210,71 m e 
azimute plano 205°50’12” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.887.572,97m e E = 316.380,85m; 89,35 m e azimute plano 205°53’38” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.887.492,59m e E = 316.341,83m; 
91,95 m e azimute plano 254°25’03” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.887.467,89m e E = 316.253,26m; 55,16 m e azimute plano 254°25’27” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.887.453,08m e E = 316.200,13m; 
55,85 m e azimute plano 254°25’16” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.887.438,08m e E = 316.146,33m; 291,97 m e azimute plano 
254°25’26” até o marco M-073, de coordenada N = 9.887.359,68m e E = 
315.865,08m; 239,32 m e azimute plano 221°50’10” até o marco M-074, 
de coordenada N = 9.887.181,37m e E = 315.705,45m; 26,61 m e azimu-
te plano 221°50’47” até o marco M-075, de coordenada N = 9.887.161,55m 
e E = 315.687,70m; 330,75 m e azimute plano 209°46’24” até o marco 
M-076, de coordenada N = 9.886.874,46m e E = 315.523,46m; 404,72 m 
e azimute plano 209°46’36” até o marco M-077, de coordenada N = 
9.886.523,18m e E = 315.322,47m; 43,12 m e azimute plano 200°47’50” 
até o marco M-078, de coordenada N = 9.886.482,87m e E = 315.307,16m; 
208,26 m e azimute plano 200°47’55” até o marco M-079, de coordenada 
N = 9.886.288,18m e E = 315.233,21m; 426,25 m e azimute plano 
200°47’53” até o marco M-080, de coordenada N = 9.885.889,71m e E = 
315.081,86m; 459,60 m e azimute plano 113°45’39” até o marco M-081, 
de coordenada N = 9.885.704,53m e E = 315.502,50m; 180,11 m e 
azimute plano 173°41’19” até o marco M-082, de coordenada N = 
9.885.525,51m e E = 315.522,30m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Nordeste-sudoeste) da rodovia Estadual Pa-
454, com a seguinte distância: 15,25 m e azimute plano 271°43’44” até o 
marco M-083, de coordenada N = 9.885.525,97m e E = 315.507,06m; 
0,61 m e azimute plano 270°56’21” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.885.525,98m e E = 315.506,45m; 0,58 m e azimute plano 269°00’44” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.885.525,97m e E = 315.505,87m; 
35,86 m e azimute plano 268°20’16” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.885.524,93m e E = 315.470,03m; 20,84 m e azimute plano 270°42’53” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.885.525,19m e E = 315.449,19m; 
84,57 m e azimute plano 270°10’34” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.885.525,45m e E = 315.364,62m; 95,09 m e azimute plano 269°40’50” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.885.524,92m e E = 315.269,53m; 
0,61 m e azimute plano 269°03’39” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.885.524,91m e E = 315.268,92m; 43,69 m e azimute plano 267°54’52” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.885.523,32m e E = 315.225,26m; 
1,17 m e azimute plano 266°34’34” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.885.523,25m e E = 315.224,09m; 16,75 m e azimute plano 264°33’06” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.885.521,66m e E = 315.207,42m; 
0,84 m e azimute plano 263°07’48” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.885.521,56m e E = 315.206,59m; 7,89 m e azimute plano 262°08’12” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.885.520,48m e E = 315.198,77m; 
12,86 m e azimute plano 261°19’18” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.885.518,54m e E = 315.186,06m; 0,46 m e azimute plano 261°09’29” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.885.518,47m e E = 315.185,61m; 
2,19 m e azimute plano 256°47’22” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.885.517,97m e E = 315.183,48m; 8,27 m e azimute plano 253°46’43” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.885.515,66m e E = 315.175,54m; 
1,42 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.885.515,21m e E = 315.174,19m; 15,34 m e azimute plano 249°18’30” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.885.509,79m e E = 315.159,84m; 
13,11 m e azimute plano 253°17’33” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.885.506,02m e E = 315.147,28m; 1,12 m e azimute plano 251°43’39” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.885.505,67m e E = 315.146,22m; 
24,29 m e azimute plano 250°05’44” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.885.497,40m e E = 315.123,38m; 0,98 m e azimute plano 248°24’58” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.885.497,04m e E = 315.122,47m; 
17,94 m e azimute plano 247°12’29” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.885.490,09m e E = 315.105,93m; 0,80 m e azimute plano 246°19’46” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.885.489,77m e E = 315.105,20m; 
21,97 m e azimute plano 244°55’41” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.885.480,46m e E = 315.085,30m; 12,07 m e azimute plano 248°43’39” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.885.476,08m e E = 315.074,05m; 
18,39 m e azimute plano 248°58’25” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.885.469,48m e E = 315.056,88m; 0,55 m e azimute plano 248°35’13” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.885.469,28m e E = 315.056,37m; 
16,77 m e azimute plano 247°22’48” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.885.462,83m e E = 315.040,89m; 16,89 m e azimute plano 249°48’19” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.885.457,00m e E = 315.025,04m; 
26,36 m e azimute plano 249°31’50” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.885.447,78m e E = 315.000,34m; 27,64 m e azimute plano 250°29’23” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.885.438,55m e E = 314.974,29m; 
1,27 m e azimute plano 248°16’56” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.885.438,08m e E = 314.973,11m; 23,88 m e azimute plano 246°36’45” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.885.428,60m e E = 314.951,19m; 
35,92 m e azimute plano 248°05’52” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.885.415,20m e E = 314.917,86m; 43,38 m e azimute plano 249°05’29” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.885.399,72m e E = 314.877,34m; 
1,08 m e azimute plano 247°13’03” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.885.399,30m e E = 314.876,34m; 29,25 m e azimute plano 245°58’04” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.885.387,39m e E = 314.849,63m; 
11,56 m e azimute plano 250°39’22” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.885.383,56m e E = 314.838,72m; 11,44 m e azimute plano 254°04’06” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.885.380,42m e E = 314.827,72m; 
1,42 m e azimute plano 251°56’52” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.885.379,98m e E = 314.826,37m; 1,96 m e azimute plano 247°13’23” 

até o marco M-125, de coordenada N = 9.885.379,22m e E = 314.824,56m; 
8,71 m e azimute plano 244°20’50” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.885.375,45m e E = 314.816,71m; 20,72 m e azimute plano 247°02’54” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.885.367,37m e E = 314.797,63m; 
1,47 m e azimute plano 244°39’14” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.885.366,74m e E = 314.796,30m; 19,24 m e azimute plano 242°49’21” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.885.357,95m e E = 314.779,18m; 
57,24 m e azimute plano 241°19’18” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.885.330,48m e E = 314.728,96m; 56,86 m e azimute plano 237°47’19” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.885.300,17m e E = 314.680,85m; 
58,84 m e azimute plano 238°59’04” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.885.269,85m e E = 314.630,42m; 0,65 m e azimute plano 237°31’44” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.885.269,50m e E = 314.629,87m; 
53,29 m e azimute plano 237°05’39” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.885.240,55m e E = 314.585,13m; 53,71 m e azimute plano 238°44’23” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.885.212,68m e E = 314.539,22m; 
53,02 m e azimute plano 239°45’52” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.885.185,98m e E = 314.493,41m; 1,03 m e azimute plano 238°27’55” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.885.185,44m e E = 314.492,53m; 
1,11 m e azimute plano 237°10’17” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.885.184,84m e E = 314.491,60m; 49,70 m e azimute plano 236°49’17” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.885.157,64m e E = 314.450,00m; 
118,57 m e azimute plano 240°00’51” até o marco M-140, de coordenada 
N = 9.885.098,38m e E = 314.347,30m; 1,19 m e azimute plano 
238°27’21” até o marco M-141, de coordenada N = 9.885.097,76m e E = 
314.346,29m; 69,44 m e azimute plano 236°36’51” até o marco M-142, de 
coordenada N = 9.885.059,55m e E = 314.288,31m; 35,50 m e azimute 
plano 238°13’01” até o marco M-143, de coordenada N = 9.885.040,85m 
e E = 314.258,13m; 0,61 m e azimute plano 237°05’41” até o marco 
M-144, de coordenada N = 9.885.040,52m e E = 314.257,62m; 27,83 m 
e azimute plano 236°30’15” até o marco M-145, de coordenada N = 
9.885.025,16m e E = 314.234,41m; 33,08 m e azimute plano 238°20’50” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.885.007,80m e E = 314.206,25m; 
55,21 m e azimute plano 238°23’50” até o marco M-147, de coordenada N 
= 9.884.978,87m e E = 314.159,23m; 92,30 m e azimute plano 240°13’47” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.884.933,04m e E = 314.079,11m; 
0,65 m e azimute plano 239°29’23” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.884.932,71m e E = 314.078,55m; 59,29 m e azimute plano 238°15’32” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.884.901,52m e E = 314.028,13m; 
38,83 m e azimute plano 237°15’34” até o marco M-151, de coordenada N 
= 9.884.880,52m e E = 313.995,47m; 24,72 m e azimute plano 236°32’06” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.884.866,89m e E = 313.974,85m; 
1,39 m e azimute plano 234°21’59” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.884.866,08m e E = 313.973,72m; 25,01 m e azimute plano 232°32’20” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.884.850,87m e E = 313.953,87m; 
0,86 m e azimute plano 231°07’56” até o marco M-155, de coordenada N 
= 9.884.850,33m e E = 313.953,20m; 31,60 m e azimute plano 230°02’45” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.884.830,04m e E = 313.928,98m; 
22,75 m e azimute plano 231°58’53” até o marco M-157, de coordenada N 
= 9.884.816,03m e E = 313.911,06m; 0,70 m e azimute plano 230°49’35” 
até o marco M-158, de coordenada N = 9.884.815,59m e E = 313.910,52m; 
2,53 m e azimute plano 226°16’49” até o marco M-159, de coordenada N 
= 9.884.813,84m e E = 313.908,69m; 35,10 m e azimute plano 222°44’13” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.884.788,06m e E = 313.884,87m; 
29,32 m e azimute plano 225°27’21” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.884.767,49m e E = 313.863,97m; 66,81 m e azimute plano 227°35’25” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.884.722,43m e E = 313.814,64m; 
0,57 m e azimute plano 227°07’16” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.884.722,04m e E = 313.814,22m; 69,34 m e azimute plano 225°57’09” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.884.673,83m e E = 313.764,38m; 
27,31 m e azimute plano 229°21’03” até o marco M-165, de coordenada N 
= 9.884.656,04m e E = 313.743,66m; 16,56 m e azimute plano 229°23’01” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.884.645,26m e E = 313.731,09m; 
14,25 m e azimute plano 239°13’21” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.884.637,97m e E = 313.718,85m; 23,58 m e azimute plano 240°21’27” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.884.626,31m e E = 313.698,36m; 
22,73 m e azimute plano 245°52’53” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.884.617,02m e E = 313.677,61m; 29,09 m e azimute plano 249°13’22” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.884.606,70m e E = 313.650,41m; 
18,72 m e azimute plano 255°29’19” até o marco M-171, de coordenada N 
= 9.884.602,01m e E = 313.632,29m; 0,77 m e azimute plano 254°52’34” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.884.601,81m e E = 313.631,55m; 
20,80 m e azimute plano 253°17’25” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.884.595,83m e E = 313.611,63m; 23,62 m e azimute plano 252°50’18” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.884.588,86m e E = 313.589,06m; 
0,65 m e azimute plano 252°07’17” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.884.588,66m e E = 313.588,44m; 88,77 m e azimute plano 250°57’32” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.884.559,70m e E = 313.504,53m; 
32,30 m e azimute plano 253°34’46” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.884.550,57m e E = 313.473,55m; 0,58 m e azimute plano 252°49’27” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.884.550,40m e E = 313.473,00m; 
65,13 m e azimute plano 251°55’56” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.884.530,20m e E = 313.411,08m; 54,01 m e azimute plano 251°27’16” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.884.513,02m e E = 313.359,87m; 
49,38 m e azimute plano 252°16’50” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.884.497,99m e E = 313.312,83m; 44,06 m e azimute plano 254°56’20” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.884.486,54m e E = 313.270,28m; 
1,18 m e azimute plano 253°15’15” até o marco M-183, de coordenada N 
= 9.884.486,20m e E = 313.269,15m; 32,41 m e azimute plano 251°33’54” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.884.475,95m e E = 313.238,40m; 
0,55 m e azimute plano 250°54’23” até o marco M-185, de coordenada N 
= 9.884.475,77m e E = 313.237,88m; 1,47 m e azimute plano 247°37’12” 
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até o marco M-186, de coordenada N = 9.884.475,21m e E = 313.236,52m; 
19,83 m e azimute plano 245°48’00” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.884.467,08m e E = 313.218,43m; 11,29 m e azimute plano 183°27’10” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.884.455,81m e E = 313.217,75m; 
12,75 m e azimute plano 245°47’12” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.884.450,58m e E = 313.206,12m; 1,44 m e azimute plano 245°45’15” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.884.449,99m e E = 313.204,81m; 
18,90 m e azimute plano 248°45’21” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.884.443,14m e E = 313.187,19m; 1,53 m e azimute plano 244°26’24” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.884.442,48m e E = 313.185,81m; 
0,41 m e azimute plano 239°02’10” até o marco M-193, de coordenada N 
= 9.884.442,27m e E = 313.185,46m; 16,06 m e azimute plano 237°36’59” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.884.433,67m e E = 313.171,90m; 
0,79 m e azimute plano 235°18’17” até o marco M-195, de coordenada N 
= 9.884.433,22m e E = 313.171,25m; 14,89 m e azimute plano 233°08’16” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.884.424,29m e E = 313.159,34m; 
0,38 m e azimute plano 232°31’26” até o marco M-197, de coordenada N 
= 9.884.424,06m e E = 313.159,04m; 22,65 m e azimute plano 230°56’57” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.884.409,79m e E = 313.141,45m; 
1,06 m e azimute plano 227°17’26” até o marco M-199, de coordenada N 
= 9.884.409,07m e E = 313.140,67m; 23,22 m e azimute plano 224°25’27” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.884.392,49m e E = 313.124,42m; 
20,65 m e azimute plano 223°41’06” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.884.377,56m e E = 313.110,16m; 0,49 m e azimute plano 222°30’38” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.884.377,20m e E = 313.109,83m; 
22,69 m e azimute plano 220°52’21” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.884.360,04m e E = 313.094,98m; 42,81 m e azimute plano 221°33’45” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.884.328,01m e E = 313.066,58m; 
0,28 m e azimute plano 220°36’05” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.884.327,80m e E = 313.066,40m; 0,16 m e azimute plano 219°48’20” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.884.327,68m e E = 313.066,30m; 
44,13 m e azimute plano 219°55’01” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.884.293,83m e E = 313.037,98m; 28,52 m e azimute plano 226°21’50” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.884.274,15m e E = 313.017,34m; 
28,98 m e azimute plano 228°09’40” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.884.254,82m e E = 312.995,75m; 21,78 m e azimute plano 235°08’06” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.884.242,37m e E = 312.977,88m; 
27,37 m e azimute plano 237°15’44” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.884.227,57m e E = 312.954,86m; 10,53 m e azimute plano 236°53’55” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.884.221,82m e E = 312.946,04m; 
16,62 m e azimute plano 236°53’01” até o marco M-213, de coordenada N 
= 9.884.212,74m e E = 312.932,12m; 30,16 m e azimute plano 238°24’27” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.884.196,94m e E = 312.906,43m; 
0,32 m e azimute plano 236°18’36” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.884.196,76m e E = 312.906,16m; 27,01 m e azimute plano 236°31’18” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.884.181,86m e E = 312.883,63m; 
42,59 m e azimute plano 236°03’22” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.884.158,08m e E = 312.848,30m; 35,20 m e azimute plano 237°11’57” 
até o marco M-218, de coordenada N = 9.884.139,01m e E = 312.818,71m; 
46,78 m e azimute plano 238°32’56” até o marco M-219, de coordenada N 
= 9.884.114,60m e E = 312.778,80m; 0,27 m e azimute plano 238°40’17” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.884.114,46m e E = 312.778,57m; 
45,82 m e azimute plano 236°59’23” até o marco M-221, de coordenada N 
= 9.884.089,50m e E = 312.740,15m; 25,57 m e azimute plano 240°45’30” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.884.077,01m e E = 312.717,84m; 
2,00 m e azimute plano 240°36’40” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.884.076,03m e E = 312.716,10m; 17,95 m e azimute plano 246°56’53” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.884.069,00m e E = 312.699,58m; 
17,37 m e azimute plano 257°28’03” até o marco M-225, de coordenada N 
= 9.884.065,23m e E = 312.682,62m; 0,26 m e azimute plano 256°30’15” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.884.065,17m e E = 312.682,37m; 
17,14 m e azimute plano 255°57’20” até o marco M-227, de coordenada N 
= 9.884.061,01m e E = 312.665,74m; 19,93 m e azimute plano 262°39’01” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.884.058,46m e E = 312.645,97m; 
23,78 m e azimute plano 264°27’00” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.884.056,16m e E = 312.622,30m; 26,64 m e azimute plano 264°17’30” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.884.053,51m e E = 312.595,79m; 
56,33 m e azimute plano 263°54’57” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.884.047,54m e E = 312.539,78m; 33,87 m e azimute plano 262°57’40” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.884.043,39m e E = 312.506,17m; 
55,05 m e azimute plano 262°57’23” até o marco M-233, de coordenada N 
= 9.884.036,64m e E = 312.451,54m; 44,51 m e azimute plano 264°39’02” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.884.032,49m e E = 312.407,22m; 
1,51 m e azimute plano 264°40’04” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.884.032,35m e E = 312.405,72m; 0,44 m e azimute plano 263°31’01” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.884.032,30m e E = 312.405,28m; 
33,61 m e azimute plano 262°06’57” até o marco M-237, de coordenada N 
= 9.884.027,69m e E = 312.371,99m; 63,84 m e azimute plano 263°27’38” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.884.020,42m e E = 312.308,57m; 
62,41 m e azimute plano 262°59’12” até o marco M-239, de coordenada N 
= 9.884.012,80m e E = 312.246,63m; 57,38 m e azimute plano 262°23’18” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.884.005,20m e E = 312.189,76m; 
49,95 m e azimute plano 263°08’48” até o marco M-241, de coordenada N 
= 9.883.999,24m e E = 312.140,17m; 25,73 m e azimute plano 262°36’36” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.883.995,93m e E = 312.114,65m; 
0,48 m e azimute plano 261°31’44” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.883.995,86m e E = 312.114,18m; 22,07 m e azimute plano 259°41’17” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.883.991,91m e E = 312.092,47m; 
17,48 m e azimute plano 261°24’39” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.883.989,30m e E = 312.075,19m; 25,45 m e azimute plano 262°35’45” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.883.986,02m e E = 312.049,95m; 
27,06 m e azimute plano 263°58’32” até o marco M-247, de coordenada N 

= 9.883.983,18m e E = 312.023,04m; 13,80 m e azimute plano 263°58’01” 
até o marco M-248, de coordenada N = 9.883.981,73m e E = 312.009,32m; 
135,34 m e azimute plano 263°15’26” até o marco M-249, de coordenada 
N = 9.883.965,84m e E = 311.874,92m; 11,68 m e azimute plano 
262°28’24” até o marco M-250, de coordenada N = 9.883.964,31m e E = 
311.863,34m; 111,83 m e azimute plano 262°27’25” até o marco M-251, 
de coordenada N = 9.883.949,63m e E = 311.752,48m; 76,00 m e azimu-
te plano 262°30’00” até o marco M-252, de coordenada N = 9.883.939,71m 
e E = 311.677,13m; 70,90 m e azimute plano 263°02’29” até o marco 
M-253, de coordenada N = 9.883.931,12m e E = 311.606,75m; 46,28 m 
e azimute plano 263°20’58” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.883.925,76m e E = 311.560,78m; 22,26 m e azimute plano 263°22’12” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.883.923,19m e E = 311.538,67m; 
82,16 m e azimute plano 263°31’44” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.883.913,93m e E = 311.457,03m; 98,38 m e azimute plano 264°01’33” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.883.903,69m e E = 311.359,18m; 
0,28 m e azimute plano 261°52’12” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.883.903,65m e E = 311.358,90m; 87,70 m e azimute plano 262°25’07” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.883.892,08m e E = 311.271,97m; 
2,48 m e azimute plano 263°02’49” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.883.891,78m e E = 311.269,51m; 84,44 m e azimute plano 263°00’50” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.883.881,51m e E = 311.185,70m; 
0,57 m e azimute plano 260°52’11” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.883.881,42m e E = 311.185,14m; 25,52 m e azimute plano 259°34’14” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.883.876,80m e E = 311.160,04m; 
27,48 m e azimute plano 260°18’04” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.883.872,17m e E = 311.132,95m; 1,40 m e azimute plano 256°21’39” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.883.871,84m e E = 311.131,59m; 
21,56 m e azimute plano 252°07’11” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.883.865,22m e E = 311.111,07m; 37,26 m e azimute plano 251°53’27” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.883.853,64m e E = 311.075,66m; 
0,44 m e azimute plano 249°54’17” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.883.853,49m e E = 311.075,25m; 8,30 m e azimute plano 248°48’50” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.883.850,49m e E = 311.067,51m; 
26,35 m e azimute plano 248°48’01” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.883.840,96m e E = 311.042,94m; 3,96 m e azimute plano 251°17’26” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.883.839,69m e E = 311.039,19m; 
38,15 m e azimute plano 251°17’05” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.883.827,45m e E = 311.003,06m; 15,50 m e azimute plano 250°23’45” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.883.822,25m e E = 310.988,46m; 
15,16 m e azimute plano 250°22’54” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.883.817,16m e E = 310.974,18m; 0,31 m e azimute plano 249°13’40” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.883.817,05m e E = 310.973,89m; 
90,04 m e azimute plano 248°25’57” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.883.783,95m e E = 310.890,15m; 84,16 m e azimute plano 247°34’13” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.883.751,84m e E = 310.812,36m; 
1,05 m e azimute plano 244°39’14” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.883.751,39m e E = 310.811,41m; 27,08 m e azimute plano 241°33’06” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.883.738,49m e E = 310.787,60m; 
0,27 m e azimute plano 241°33’25” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.883.738,36m e E = 310.787,36m; 1,48 m e azimute plano 235°46’17” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.883.737,53m e E = 310.786,14m; 
16,48 m e azimute plano 231°30’11” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.883.727,27m e E = 310.773,24m; 0,26 m e azimute plano 232°41’46” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.883.727,11m e E = 310.773,03m; 
0,25 m e azimute plano 228°10’47” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.883.726,94m e E = 310.772,84m; 22,49 m e azimute plano 228°34’11” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.883.712,06m e E = 310.755,98m; 
1,50 m e azimute plano 224°27’34” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.883.710,99m e E = 310.754,93m; 0,40 m e azimute plano 218°53’04” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.883.710,68m e E = 310.754,68m; 
27,51 m e azimute plano 217°41’26” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.883.688,91m e E = 310.737,86m; 24,88 m e azimute plano 218°32’15” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.883.669,45m e E = 310.722,36m; 
0,44 m e azimute plano 217°38’51” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.883.669,10m e E = 310.722,09m; 26,79 m e azimute plano 216°01’39” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.883.647,43m e E = 310.706,33m; 
31,02 m e azimute plano 218°11’33” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.883.623,05m e E = 310.687,15m; 24,07 m e azimute plano 222°16’20” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.883.605,24m e E = 310.670,96m; 
26,37 m e azimute plano 224°01’56” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.883.586,28m e E = 310.652,63m; 27,60 m e azimute plano 236°18’15” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.883.570,97m e E = 310.629,67m; 
45,27 m e azimute plano 235°43’51” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.883.545,48m e E = 310.592,26m; 0,36 m e azimute plano 234°05’25” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.883.545,27m e E = 310.591,97m; 
52,34 m e azimute plano 233°42’37” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.883.514,29m e E = 310.549,78m; 35,05 m e azimute plano 235°42’25” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.883.494,54m e E = 310.520,82m; 
0,38 m e azimute plano 234°38’15” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.883.494,32m e E = 310.520,51m; 28,37 m e azimute plano 233°32’31” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.883.477,46m e E = 310.497,69m; 
0,58 m e azimute plano 231°57’11” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.883.477,10m e E = 310.497,23m; 28,43 m e azimute plano 230°11’40” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.883.458,90m e E = 310.475,39m; 
1,41 m e azimute plano 225°51’49” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.883.457,92m e E = 310.474,38m; 22,72 m e azimute plano 222°03’24” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.883.441,05m e E = 310.459,16m; 
0,35 m e azimute plano 220°25’34” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.883.440,78m e E = 310.458,93m; 0,44 m e azimute plano 219°28’21” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.883.440,44m e E = 310.458,65m; 
25,00 m e azimute plano 217°28’30” até o marco M-308, de coordenada N 
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= 9.883.420,60m e E = 310.443,44m; 0,62 m e azimute plano 215°13’03” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.883.420,09m e E = 310.443,08m; 
24,29 m e azimute plano 213°54’21” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.883.399,93m e E = 310.429,53m; 49,57 m e azimute plano 214°06’48” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.883.358,89m e E = 310.401,73m; 
58,70 m e azimute plano 213°30’51” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.883.309,95m e E = 310.369,32m; 61,10 m e azimute plano 214°12’27” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.883.259,42m e E = 310.334,97m; 
82,23 m e azimute plano 214°31’16” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.883.191,67m e E = 310.288,37m; 67,68 m e azimute plano 214°51’17” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.883.136,13m e E = 310.249,69m; 
0,22 m e azimute plano 213°41’24” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.883.135,95m e E = 310.249,57m; 60,30 m e azimute plano 213°35’52” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.883.085,72m e E = 310.216,20m; 
18,45 m e azimute plano 214°14’29” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.883.070,47m e E = 310.205,82m; 21,49 m e azimute plano 214°12’28” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.883.052,70m e E = 310.193,74m; 
0,54 m e azimute plano 212°47’58” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.883.052,25m e E = 310.193,45m; 29,04 m e azimute plano 211°11’38” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.883.027,41m e E = 310.178,41m; 
28,77 m e azimute plano 215°05’35” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.883.003,87m e E = 310.161,87m; 37,35 m e azimute plano 224°18’21” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.882.977,14m e E = 310.135,78m; 
8,01 m e azimute plano 226°27’58” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.882.971,62m e E = 310.129,97m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido leste-oeste) da rodovia federal Br-308, 
com a seguinte distância: 10,83 m e azimute plano 297°19’20” até o mar-
co M-325, de coordenada N = 9.882.976,59m e E = 310.120,35m; 2,54 m 
e azimute plano 293°26’08” até o marco M-326, de coordenada N = 
9.882.977,60m e E = 310.118,02m; 0,71 m e azimute plano 289°42’29” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.882.977,84m e E = 310.117,35m; 
41,17 m e azimute plano 287°58’06” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.882.990,54m e E = 310.078,19m; 0,89 m e azimute plano 286°23’22” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.882.990,79m e E = 310.077,34m; 
47,76 m e azimute plano 285°25’17” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.883.003,49m e E = 310.031,30m; 1,89 m e azimute plano 282°51’29” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.883.003,91m e E = 310.029,46m; 
0,85 m e azimute plano 278°47’51” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.883.004,04m e E = 310.028,62m; 59,54 m e azimute plano 277°33’26” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.883.011,87m e E = 309.969,60m; 
2,65 m e azimute plano 281°59’20” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.883.012,42m e E = 309.967,01m; 14,46 m e azimute plano 282°03’22” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.883.015,44m e E = 309.952,87m; 
22,83 m e azimute plano 282°02’00” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.883.020,20m e E = 309.930,54m; 46,29 m e azimute plano 281°14’14” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.883.029,22m e E = 309.885,14m; 
31,69 m e azimute plano 281°13’42” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.883.035,39m e E = 309.854,06m; 89,57 m e azimute plano 286°38’26” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.883.061,04m e E = 309.768,24m; 
79,61 m e azimute plano 286°59’15” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.883.084,30m e E = 309.692,10m; 0,91 m e azimute plano 285°51’34” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.883.084,55m e E = 309.691,22m; 
13,66 m e azimute plano 284°22’19” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.883.087,94m e E = 309.677,99m; 5,64 m e azimute plano 284°22’53” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.883.089,34m e E = 309.672,53m; 
46,80 m e azimute plano 284°21’46” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.883.100,95m e E = 309.627,19m; 1,52 m e azimute plano 282°07’16” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.883.101,27m e E = 309.625,70m; 
1,77 m e azimute plano 277°29’15” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.883.101,50m e E = 309.623,95m; 67,45 m e azimute plano 274°57’00” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.883.107,32m e E = 309.556,75m; 
1,13 m e azimute plano 273°32’41” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.883.107,39m e E = 309.555,62m; 88,74 m e azimute plano 271°42’17” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.883.110,03m e E = 309.466,92m; 
63,85 m e azimute plano 272°50’13” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.883.113,19m e E = 309.403,15m; 141,97 m e azimute plano 
273°12’22” até o marco M-351, de coordenada N = 9.883.121,13m e E = 
309.261,40m; 33,54 m e azimute plano 273°13’48” até o marco M-352, de 
coordenada N = 9.883.123,02m e E = 309.227,91m; 78,80 m e azimute 
plano 273°14’15” até o marco M-353, de coordenada N = 9.883.127,47m 
e E = 309.149,24m; 117,60 m e azimute plano 273°21’14” até o marco 
M-354, de coordenada N = 9.883.134,35m e E = 309.031,84m; 75,25 m 
e azimute plano 273°37’36” até o marco M-355, de coordenada N = 
9.883.139,11m e E = 308.956,74m; 0,61 m e azimute plano 272°48’56” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.883.139,14m e E = 308.956,13m; 
80,58 m e azimute plano 271°52’13” até o marco M-357, de coordenada N 
= 9.883.141,77m e E = 308.875,59m; 126,94 m e azimute plano 
274°17’15” até o marco M-358, de coordenada N = 9.883.151,26m e E = 
308.749,01m; 0,97 m e azimute plano 272°57’03” até o marco M-359, de 
coordenada N = 9.883.151,31m e E = 308.748,04m; 79,76 m e azimute 
plano 271°30’57” até o marco M-360, de coordenada N = 9.883.153,42m 
e E = 308.668,31m; 145,03 m e azimute plano 272°30’34” até o marco 
M-361, de coordenada N = 9.883.159,77m e E = 308.523,42m; 160,43 m 
e azimute plano 272°04’45” até o marco M-362, de coordenada N = 
9.883.165,59m e E = 308.363,10m; 139,92 m e azimute plano 272°36’04” 

até o marco M-363, de coordenada N = 9.883.171,94m e E = 308.223,32m; 
131,89 m e azimute plano 271°36’43” até o marco M-364, de coordenada 
N = 9.883.175,65m e E = 308.091,48m; 123,28 m e azimute plano 
272°12’46” até o marco M-365, de coordenada N = 9.883.180,41m e E = 
307.968,29m; 0,86 m e azimute plano 270°39’58” até o marco M-366, de 
coordenada N = 9.883.180,42m e E = 307.967,43m; 83,24 m e azimute 
plano 269°27’22” até o marco M-367, de coordenada N = 9.883.179,63m 
e E = 307.884,19m; 1,61 m e azimute plano 267°09’19” até o marco 
M-368, de coordenada N = 9.883.179,55m e E = 307.882,58m; 38,20 m 
e azimute plano 264°49’58” até o marco M-369, de coordenada N = 
9.883.176,11m e E = 307.844,54m; 1,90 m e azimute plano 262°07’34” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.883.175,85m e E = 307.842,66m; 
19,78 m e azimute plano 258°46’31” até o marco M-371, de coordenada N 
= 9.883.172,00m e E = 307.823,26m; 7,25 m e azimute plano 258°46’59” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.883.170,59m e E = 307.816,15m; 
11,68 m e azimute plano 258°47’45” até o marco M-373, de coordenada N 
= 9.883.168,32m e E = 307.804,69m; 18,25 m e azimute plano 264°11’00” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.883.166,47m e E = 307.786,53m; 
10,50 m e azimute plano 192°05’27” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.883.156,20m e E = 307.784,33m; 4,03 m e azimute plano 264°09’44” 
até o marco M-376, de coordenada N = 9.883.155,79m e E = 307.780,32m; 
4,96 m e azimute plano 264°12’32” até o marco M-377, de coordenada N 
= 9.883.155,29m e E = 307.775,39m; 37,19 m e azimute plano 263°54’11” 
até o marco M-378, de coordenada N = 9.883.151,34m e E = 307.738,41m; 
10,14 m e azimute plano 263°53’04” até o marco M-379, de coordenada N 
= 9.883.150,26m e E = 307.728,33m; 0,62 m e azimute plano 261°36’25” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.883.150,17m e E = 307.727,72m; 
75,61 m e azimute plano 260°20’45” até o marco M-381, de coordenada N 
= 9.883.137,49m e E = 307.653,18m; 1,43 m e azimute plano 261°07’54” 
até o marco M-382, de coordenada N = 9.883.137,27m e E = 307.651,77m; 
94,82 m e azimute plano 261°09’17” até o marco M-383, de coordenada N 
= 9.883.122,69m e E = 307.558,08m; 77,38 m e azimute plano 262°08’54” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.883.112,12m e E = 307.481,43m; 
76,40 m e azimute plano 262°02’23” até o marco M-385, de coordenada N 
= 9.883.101,54m e E = 307.405,77m; 51,25 m e azimute plano 262°17’08” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.883.094,66m e E = 307.354,98m; 
78,07 m e azimute plano 262°11’49” até o marco M-387, de coordenada N 
= 9.883.084,06m e E = 307.277,63m; 53,35 m e azimute plano 261°12’06” 
até o marco M-388, de coordenada N = 9.883.075,90m e E = 307.224,91m; 
22,62 m e azimute plano 261°10’30” até o marco M-389, de coordenada N 
= 9.883.072,43m e E = 307.202,56m; 39,28 m e azimute plano 263°04’07” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.883.067,69m e E = 307.163,57m; 
0,26 m e azimute plano 263°25’05” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.883.067,66m e E = 307.163,31m; 82,92 m e azimute plano 261°33’36” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.883.055,49m e E = 307.081,29m; 
0,24 m e azimute plano 260°32’16” até o marco M-393, de coordenada N 
= 9.883.055,45m e E = 307.081,05m; 74,48 m e azimute plano 260°12’18” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.883.042,78m e E = 307.007,66m; 
46,30 m e azimute plano 262°08’34” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.883.036,45m e E = 306.961,79m; 50,21 m e azimute plano 262°07’29” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.883.029,57m e E = 306.912,05m; 
0,37 m e azimute plano 260°47’20” até o marco M-397, de coordenada N 
= 9.883.029,51m e E = 306.911,68m; 0,22 m e azimute plano 259°41’43” 
até o marco M-398, de coordenada N = 9.883.029,47m e E = 306.911,46m; 
37,77 m e azimute plano 258°41’14” até o marco M-399, de coordenada N 
= 9.883.022,06m e E = 306.874,42m; 0,65 m e azimute plano 257°28’16” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.883.021,92m e E = 306.873,79m; 
30,68 m e azimute plano 254°59’56” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.883.013,98m e E = 306.844,16m; 0,88 m e azimute plano 252°48’05” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.883.013,72m e E = 306.843,32m; 
0,70 m e azimute plano 247°26’34” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.883.013,45m e E = 306.842,67m; 37,67 m e azimute plano 245°57’59” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.882.998,11m e E = 306.808,27m; 
1,01 m e azimute plano 242°55’41” até o marco M-405, de coordenada N 
= 9.882.997,65m e E = 306.807,37m; 0,39 m e azimute plano 239°32’04” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.882.997,45m e E = 306.807,03m; 
36,83 m e azimute plano 240°09’24” até o marco M-407, de coordenada N 
= 9.882.979,12m e E = 306.775,08m; 0,85 m e azimute plano 237°25’33” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.882.978,66m e E = 306.774,36m; 
51,02 m e azimute plano 235°09’15” até o marco M-409, de coordenada N 
= 9.882.949,51m e E = 306.732,49m; 105,11 m e azimute plano 
234°13’45” até o marco M-410, de coordenada N = 9.882.888,07m e E = 
306.647,21m; 142,40 m e azimute plano 234°03’55” até o marco M-411, 
de coordenada N = 9.882.804,50m e E = 306.531,91m; 56,59 m e azimu-
te plano 235°03’37” até o marco M-412, de coordenada N = 9.882.772,09m 
e E = 306.485,52m; 44,03 m e azimute plano 235°03’14” até o marco 
M-413, de coordenada N = 9.882.746,87m e E = 306.449,43m; 0,26 m e 
azimute plano 234°27’44” até o marco M-414, de coordenada N = 
9.882.746,72m e E = 306.449,22m; 92,56 m e azimute plano 233°35’22” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.882.691,78m e E = 306.374,73m; 
83,62 m e azimute plano 235°18’10” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.882.644,18m e E = 306.305,98m; 93,89 m e azimute plano 234°09’54” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.882.589,21m e E = 306.229,86m; 
63,94 m e azimute plano 236°26’12” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.882.553,86m e E = 306.176,58m; 1,18 m e azimute plano 232°56’08” 
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até o marco M-419, de coordenada N = 9.882.553,15m e E = 306.175,64m; 
34,96 m e azimute plano 229°18’55” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.882.530,36m e E = 306.149,13m; 1,05 m e azimute plano 226°09’12” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.882.529,63m e E = 306.148,37m; 
24,70 m e azimute plano 223°15’41” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.882.511,64m e E = 306.131,44m; 0,57 m e azimute plano 221°28’04” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.882.511,21m e E = 306.131,06m; 
0,38 m e azimute plano 219°36’38” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.882.510,92m e E = 306.130,82m; 30,16 m e azimute plano 217°52’36” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.882.487,11m e E = 306.112,30m; 
0,36 m e azimute plano 217°11’05” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.882.486,82m e E = 306.112,08m; 44,39 m e azimute plano 215°46’40” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.882.450,81m e E = 306.086,13m; 
40,13 m e azimute plano 215°21’12” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.882.418,08m e E = 306.062,91m; 28,54 m e azimute plano 216°51’57” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.882.395,25m e E = 306.045,79m; 
13,79 m e azimute plano 222°00’10” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.882.385,00m e E = 306.036,56m; 0,34 m e azimute plano 220°14’11” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.882.384,74m e E = 306.036,34m; 
0,55 m e azimute plano 218°20’00” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.882.384,31m e E = 306.036,00m; 92,61 m e azimute plano 216°52’29” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.882.310,23m e E = 305.980,43m; 
0,41 m e azimute plano 216°01’39” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.882.309,90m e E = 305.980,19m; 102,77 m e azimute plano 
214°30’07” até o marco M-435, de coordenada N = 9.882.225,21m e E = 
305.921,98m; 94,71 m e azimute plano 214°18’45” até o marco M-436, de 
coordenada N = 9.882.146,98m e E = 305.868,59m; 68,93 m e azimute 
plano 215°38’35” até o marco M-437, de coordenada N = 9.882.090,96m 
e E = 305.828,42m; 48,82 m e azimute plano 215°23’45” até o marco 
M-438, de coordenada N = 9.882.051,16m e E = 305.800,14m; 45,96 m 
e azimute plano 221°21’55” até o marco M-439, de coordenada N = 
9.882.016,67m e E = 305.769,77m; 27,36 m e azimute plano 230°11’21” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.881.999,15m e E = 305.748,75m; 
20,30 m e azimute plano 239°16’42” até o marco M-441, de coordenada N 
= 9.881.988,78m e E = 305.731,30m; 20,60 m e azimute plano 258°26’01” 
até o marco M-442, de coordenada N = 9.881.984,65m e E = 305.711,12m; 
21,09 m e azimute plano 275°11’49” até o marco M-443, de coordenada N 
= 9.881.986,56m e E = 305.690,12m; 23,09 m e azimute plano 284°37’34” 
até o marco M-444, de coordenada N = 9.881.992,39m e E = 305.667,78m; 
28,93 m e azimute plano 298°45’44” até o marco M-445, de coordenada N 
= 9.882.006,31m e E = 305.642,42m; 55,49 m e azimute plano 305°47’23” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.882.038,76m e E = 305.597,41m; 
0,26 m e azimute plano 305°32’16” até o marco M-447, de coordenada N 
= 9.882.038,91m e E = 305.597,20m; 92,87 m e azimute plano 304°19’30” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.882.091,28m e E = 305.520,50m; 
155,11 m e azimute plano 304°43’08” até o marco M-449, de coordenada 
N = 9.882.179,62m e E = 305.393,01m; 129,19 m e azimute plano 
304°59’21” até o marco M-450, de coordenada N = 9.882.253,70m e E = 
305.287,17m; 21,49 m e azimute plano 304°36’51” até o marco M-451, de 
coordenada N = 9.882.265,91m e E = 305.269,48m; 119,37 m e azimute 
plano 304°40’50” até o marco M-452, de coordenada N = 9.882.333,83m 
e E = 305.171,32m; 76,93 m e azimute plano 305°03’57” até o marco 
M-453, de coordenada N = 9.882.378,03m e E = 305.108,35m; 43,34 m 
e azimute plano 305°03’02” até o marco M-454, de coordenada N = 
9.882.402,92m e E = 305.072,87m; 105,01 m e azimute plano 304°43’58” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.882.462,75m e E = 304.986,57m; 
101,20 m e azimute plano 304°21’15” até o marco M-456, de coordenada 
N = 9.882.519,86m e E = 304.903,02m; 54,52 m e azimute plano 
305°32’07” até o marco M-457, de coordenada N = 9.882.551,55m e E = 
304.858,65m; 0,55 m e azimute plano 303°58’36” até o marco M-458, de 
coordenada N = 9.882.551,86m e E = 304.858,19m; 30,69 m e azimute 
plano 302°19’41” até o marco M-459, de coordenada N = 9.882.568,27m 
e E = 304.832,26m; 0,41 m e azimute plano 300°57’50” até o marco 
M-460, de coordenada N = 9.882.568,48m e E = 304.831,91m; 0,37 m e 
azimute plano 299°21’28” até o marco M-461, de coordenada N = 
9.882.568,66m e E = 304.831,59m; 30,53 m e azimute plano 297°52’57” 
até o marco M-462, de coordenada N = 9.882.582,94m e E = 304.804,60m; 
1,38 m e azimute plano 293°57’45” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.882.583,50m e E = 304.803,34m; 0,60 m e azimute plano 288°26’06” 
até o marco M-464, de coordenada N = 9.882.583,69m e E = 304.802,77m; 
20,43 m e azimute plano 286°33’15” até o marco M-465, de coordenada N 
= 9.882.589,51m e E = 304.783,19m; 1,14 m e azimute plano 283°10’59” 
até o marco M-466, de coordenada N = 9.882.589,77m e E = 304.782,08m; 
0,98 m e azimute plano 277°38’00” até o marco M-467, de coordenada N 
= 9.882.589,90m e E = 304.781,11m; 20,70 m e azimute plano 274°22’39” 
até o marco M-468, de coordenada N = 9.882.591,48m e E = 304.760,47m; 
0,76 m e azimute plano 272°15’38” até o marco M-469, de coordenada N 
= 9.882.591,51m e E = 304.759,71m; 1,02 m e azimute plano 267°11’37” 
até o marco M-470, de coordenada N = 9.882.591,46m e E = 304.758,69m; 
4,14 m e azimute plano 264°10’45” até o marco P-001, de coordenada N 
= 9.882.591,04m e E = 304.754,57m; deste, segue pela Margem direita 
do rio caeté, com a seguinte distância: 2.741,82 m até o marco M-471, de 
coordenada N = 9.884.259,90m e E = 304.967,28m; deste, segue confi-
nando com a  resex Marinha caeté-taperaçu, com a seguinte distância:  
79,21 m e azimute plano 49°33’06” até o marco M-472, de coordenada N 

= 9.884.311,29m e E = 305.027,56m; 37,45 m e azimute plano 21°54’03” 
até o marco P-083, de coordenada N = 9.884.346,04m e E = 305.041,53m; 
deste, segue pela Margem direita do rio caeté, com a seguinte distância: 
2.884,72 m até o marco M-473, de coordenada N = 9.886.713,34m e E = 
304.327,28m; deste, segue confinando com a  resex Marinha caeté-tape-
raçu, com a seguinte distância: 3,79 m e azimute plano 302°43’34” até o 
marco M-474, de coordenada N = 9.886.715,39m e E = 304.324,09m; 
10,72 m e azimute plano 24°03’17” até o marco M-475, de coordenada N 
= 9.886.725,18m e E = 304.328,46m; 72,71 m e azimute plano 9°29’32” 
até o marco M-476, de coordenada N = 9.886.796,89m e E = 304.340,45m; 
80,29 m e azimute plano 26°40’48” até o marco M-477, de coordenada N 
= 9.886.868,63m e E = 304.376,50m; 107,04 m e azimute plano 26°41’05” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.886.964,27m e E = 304.424,57m; 
110,50 m e azimute plano 40°45’28” até o marco M-479, de coordenada N 
= 9.887.047,97m e E = 304.496,71m; 82,58 m e azimute plano 24°04’10” 
até o marco M-480, de coordenada N = 9.887.123,37m e E = 304.530,39m; 
35,26 m e azimute plano 24°04’17” até o marco M-481, de coordenada N 
= 9.887.155,56m e E = 304.544,77m; 156,89 m e azimute plano 3°48’30” 
até o marco M-482, de coordenada N = 9.887.312,10m e E = 304.555,19m; 
22,80 m e azimute plano 3°49’21” até o marco M-483, de coordenada N = 
9.887.334,85m e E = 304.556,71m; 169,04 m e azimute plano 351°47’11” 
até o marco M-484, de coordenada N = 9.887.502,16m e E = 304.532,56m; 
69,85 m e azimute plano 336°37’41” até o marco M-485, de coordenada N 
= 9.887.566,28m e E = 304.504,85m; 21,26 m e azimute plano 336°38’32” 
até o marco M-486, de coordenada N = 9.887.585,80m e E = 304.496,42m; 
16,70 m e azimute plano 2°42’42” até o marco M-487, de coordenada N = 
9.887.602,48m e E = 304.497,21m; 55,15 m e azimute plano 2°44’00” até 
o marco P-192, de coordenada N = 9.887.657,57m e E = 304.499,84m; 
deste, segue pela Margem direita do rio caeté, com a seguinte distância: 
768,79 m até o marco M-488, de coordenada N = 9.888.293,97m e E = 
304.898,14m; deste, segue confinando com a  resex Marinha caeté-tape-
raçu, com a seguinte distância: 148,03 m e azimute plano 123°48’22” até 
o marco M-489, de coordenada N = 9.888.211,61m e E = 305.021,14m; 
256,48 m e azimute plano 98°04’16” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.888.175,60m e E = 305.275,08m; 296,40 m e azimute plano 
101°52’36” até o marco M-491, de coordenada N = 9.888.114,60m e E = 
305.565,13m; 5,03 m e azimute plano 95°28’22” até o marco M-492, de 
coordenada N = 9.888.114,12m e E = 305.570,14m; 249,61 m e azimute 
plano 95°24’25” até o marco M-493, de coordenada N = 9.888.090,60m e 
E = 305.818,64m; 25,53 m e azimute plano 123°42’31” até o marco 
M-494, de coordenada N = 9.888.076,43m e E = 305.839,88m; 192,50 m 
e azimute plano 123°42’27” até o marco M-495, de coordenada N = 
9.887.969,60m e E = 306.000,02m; 101,44 m e azimute plano 131°10’00” 
até o marco M-496, de coordenada N = 9.887.902,83m e E = 306.076,38m; 
155,32 m e azimute plano 131°09’46” até o marco M-497, de coordenada 
N = 9.887.800,60m e E = 306.193,31m; 184,28 m e azimute plano 
148°25’57” até o marco M-498, de coordenada N = 9.887.643,59m e E = 
306.289,78m; 126,28 m e azimute plano 106°33’49” até o marco M-499, 
de coordenada N = 9.887.607,59m e E = 306.410,82m; 130,17 m e 
azimute plano 68°21’23” até o marco M-500, de coordenada N = 
9.887.655,60m e E = 306.531,81m; 114,17 m e azimute plano 31°50’39” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.887.752,59m e E = 306.592,05m; 
130,36 m e azimute plano 338°10’18” até o marco M-502, de coordenada 
N = 9.887.873,60m e E = 306.543,58m; 36,87 m e azimute plano 
322°26’58” até o marco M-503, de coordenada N = 9.887.902,83m e E = 
306.521,11m; 161,15 m e azimute plano 322°27’09” até o marco M-504, 
de coordenada N = 9.888.030,60m e E = 306.422,90m; 164,92 m e 
azimute plano 336°17’19” até o marco M-505, de coordenada N = 
9.888.181,60m e E = 306.356,58m; 145,63 m e azimute plano 14°03’09” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.888.322,87m e E = 306.391,94m; 
53,32 m e azimute plano 14°02’39” até o marco M-507, de coordenada N 
= 9.888.374,60m e E = 306.404,88m; 325,37 m e azimute plano 58°42’28” 
até o marco M-508, de coordenada N = 9.888.543,60m e E = 306.682,92m; 
43,91 m e azimute plano 53°43’30” até o marco M-509, de coordenada N = 
9.888.569,58m e E = 306.718,32m; 180,90 m e azimute plano 53°43’32” até 
o marco M-510, de coordenada N = 9.888.676,61m e E = 306.864,16m; 
225,31 m e azimute plano 36°07’09” até o marco M-511, de coordenada N = 
9.888.858,61m e E = 306.996,97m; 67,33 m e azimute plano 17°35’33” até 
o marco M-512, de coordenada N = 9.888.922,79m e E = 307.017,32m; 
211,73 m e azimute plano 17°35’50” até o marco M-513, de coordenada N = 
9.889.124,61m e E = 307.081,33m; 229,31 m e azimute plano 356°59’52” 
até o marco M-514, de coordenada N = 9.889.353,61m e E = 307.069,32m; 
242,32 m e azimute plano 2°52’52” até o marco M-515, de coordenada N = 
9.889.595,62m e E = 307.081,50m; 188,91 m e azimute plano 26°32’26” até 
o marco M-516, de coordenada N = 9.889.764,62m e E = 307.165,91m; 
154,20 m e azimute plano 45°01’06” até o marco M-517, de coordenada N = 
9.889.873,62m e E = 307.274,98m; 144,36 m e azimute plano 79°13’13” até 
o marco M-518, de coordenada N = 9.889.900,62m e E = 307.416,79m; 
11,14 m e azimute plano 64°25’26” até o marco P-212, de coordenada N = 
9.889.905,43m e E = 307.426,84m; deste, segue pela Margem direita do rio 
caeté, com a seguinte distância: 13.266,52 m até o marco M-001, ponto ini-
cial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema UtM, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SIRGAS2000.Todos os azimutes e distâncias, área e períme-
tro foram calculados no plano de projeção UtM.
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II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Bragança.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do itErPa

Protocolo: 720938
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 aUtos 
do ProcEsso do coNtrato dE coNcEssÃo dE dirEito rEal dE Uso 
(ccdrU) dE lotEs aGrÍcolas iNsErtos No ProJEto EstadUal dE 
assENtaMENto sUstENtáVEl- PEas UrUcUrÉ, localiZado No MUNi-
cÍPio dE acará, ao(s) iNtErEssado(s) aBaiXo:

ProcEsso NoME árEa dENoMiNaÇÃo Portaria
2020/877035 JosiaNE riBEiro da costa 26,6294Ha sÍtio BoM JEsUs 1674/2021

Belém (Pa), 26/10/2021
BrUNo YoHEiJi KoNo raMos – Presidente

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
2021/1115889 aNtoNio NUNEs sÍtio NUNEs 01,5917Ha ParaUaPEBas 1675/2021

2021/946609 lUiZ otáVio GUlartE 
PiNHEiro sÍtio caNaÃ 01,5155Ha sÃo fraNcisco 

do Pará 1676/2021

2021/941698 Maria rosaNa Brito do 
NasciMENto

sÍtio tErra Pro-
MEtida 04,5985Ha sÃo fraNcisco 

do Pará 1677/2021

2021/941756 MoZaNiElE dos saNtos 
cHaGas

sÍtio MoZaN-
cHarlEs 00,6030ha sÃo fraNcisco 

do Pará 1678/2021

2021/941770 NaZarENo dE JEsUs soa-
rEs dE liMa sÍtio sÃo PEdro 02,4421Ha sÃo fraNcisco 

do Pará 1679/2021

2021/1115858 aNtoNio VilaMar arocHo sÍtio saNtos 00,4598Ha ParaUaPEBas 1680/2021

Belém(Pa), 26/10/20201
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 721145

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico Nº. 011/2021 – iterPa
Processo nº. 2021/571152 - PaE
oBJEto: aquisição de formulário de títulos e certidões
Nos termos do art. 5º, inc. iV da lei nº. 6.474 de 6 de agosto de 2002 
e do art. 9º, inc. V do decreto nº. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, 
e tendo em vista o que consta no presente processo, HoMoloGo o re-
sultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº.011/2021, adjudicando o 
itEM 1 e 2 no valor global de r$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) 
para a empresa iNdUstria Gráfica BrasilEira ltda, inscrita no cNPJ: 
61.418.141/0001-13.
Belém-Pa, 21 de outubro de 2021-BrUNo YoHEiJi KoNo raMos -Presidente.

Protocolo: 721288

diÁria
.

 Portaria Nº 1654/2021 de 26/10/2021
objetivo: Para representar o itErPa, em são Miguel do Guamá e Parago-
minas, na comitiva do Excelentíssimo senhor Governador do Estado.
Período: 26 a 27/10/2021 (1,5) diárias
servidores:
-5719.0493/1- Bruno Yoheiji Kono ramos (Presidente)
-5719.3374/1- fábio conceição Neves Gomes (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
 resp. p/ Presidência

Protocolo: 721063
Portaria Nº 1669/2021 de 26/10/2021

objetivo: Para realizar reunião com iEB e instituto de desenvolvimento 
Florestal  e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), sobre ações 
para a regularização  fundiária da Gleba Estadual Joana Peres ii, no mu-
nicípio de Portel.
Período: 28/10 a 01/11/2021 (4,5) diárias
servidor:
-57213623/1- rosiane cristina Pimentel Pantoja (técnico-dEaf)
 ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 721101

FÉrias

Portaria Nº 01572/2021
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rEsolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

MatricUla sErVidor lotaÇÃo PEriodo aQUisitiVo
5926611/3 amanda david freitas tavares dEaf 03.11.2021 a 17.11.2021 2020/2021
5933730//3 andré Matheus de lucena Moura Pr 07.10.2021 a 05.11.2021 2020/2021
5954659/1 camila contente Verbicaro GcG 03.11.2021 a 02.12.2021 2020/2021
80845073/1 Gizelle do socorro araujo de alencar ca 08.11.2021 a 07.12.2021 2020/2021
3166791/1 Jorge da silva santos dEaf 03.11.2021 a 02.12.2021 2020/2021
5903565/2 José livaldo santos dos santos Gda 01.09.20212 a 30.09.2021 2020/2021
55587263/2 luiz alberto leão Pereira cof 03.11.2021 a 02.12.2021 2020/2021
5956016/1 Paula Karoline da silva ferreira cGir 03.11.2021 a 02.12.2021 2020/2021
3166902/1 raimunda do socorro lobo do Nascimento GGP 18.11.2021 a 17.12.2021 2020/2021

Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 08 
de outubro de 2021.

Protocolo: 721009

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica PreFeitrUa 

MUNiciPaL de aLMeiriM/ iterPa.
Espécie: tErMo dE cooPEraÇÃo tÉcNica QUE ENtrE si cElEBraM o 
iNstitUto dE tErras do Pará itErPa E a PrEfEitUra MUNiciPal dE 
alMEiriM, através da Prefeitura Municipal de almeirim e o instituto de ter-
ras do Pará–itErPa. objeto: conjugar esforços e adotar medidas conjuntas 
visando cadastro, demarcação e georreferenciamento de lotes urbanos em 
glebas estaduais, no âmbito das ações de regularização fundiária urbana 
e rural a serem desenvolvidas pelo Município de almerim em cooperação 
com o instituto de terras do Pará.
Vigência: o prazo de vigência deste acordo será de 2 (dois) anos, a contar 
da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).
signatários:Maria lucidalva Bezerra de carvalho –Prefeita Municipal de al-
meirim e Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente do instituto de terras do 
Pará – itErPa.

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica PreFeitrUa 

MUNiciPaL de PorteL/ iterPa.
Espécie: tErMo dE cooPEraÇÃo tÉcNica QUE ENtrE si cElEBraM o 
iNstitUto dE tErras do Pará itErPa E a PrEfEitUra MUNiciPal dE 
PortEl, através da Prefeitura Municipal de Portel e o instituto de terras 
do Pará–itErPa. objeto: conjugar esforços e adotar medidas conjuntas 
visando cadastro, demarcação e georreferenciamento de lotes urbanos em 
glebas estaduais, no âmbito das ações de regularização fundiária urbana e 
rural a serem desenvolvidas pelo Município de Portel em cooperação com o 
instituto de terras do Pará.
Vigência: o prazo de vigência deste acordo será de 2 (dois) anos, a contar 
da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).
signatários: Vicente de Paulo ferreira de oliveira –Prefeito Municipal de 
Portel e Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente do instituto de terras do 
Pará – itErPa.

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica PreFeitrUa 

MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis/ iterPa.
Espécie: tErMo dE cooPEraÇÃo tÉcNica QUE ENtrE si cElEBraM o 
iNstitUto dE tErras do Pará itErPa E a PrEfEitUra MUNiciPal dE 
UliaNÓPolis, através da Prefeitura Municipal de Ulianópolis e o instituto 
de terras do Pará–itErPa. objeto: conjugar esforços e adotar medidas 
conjuntas visando cadastro, demarcação e georreferenciamento de lotes 
urbanos em glebas estaduais, no âmbito das ações de regularização fundi-
ária urbana e rural a serem desenvolvidas pelo Município de Ulianópolis em 
cooperação com o instituto de terras do Pará.
Vigência: o prazo de vigência deste acordo será de 2 (dois) anos, a contar 
da publicação no Diário Oficial do Estado (doE).
signatários: Kelly cristina destro– Prefeita Municipal de Ulianópolis e Bruno 
Yoheiji Kono ramos – Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa.

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica PreFeitrUa 

MUNiciPaL de saNta BÁrBara/ iterPa.
Espécie: tErMo dE cooPEraÇÃo tÉcNica QUE ENtrE si cElEBraM o 
iNstitUto dE tErras do Pará itErPa E a PrEfEitUra MUNiciPal dE 
saNta BárBara, através da Prefeitura Municipal de santa Bárbara e o 
instituto de terras do Pará–itErPa. objeto: conjugar esforços e adotar 
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medidas conjuntas visando cadastro, demarcação e georreferenciamento 
de lotes urbanos em glebas estaduais, no âmbito das ações de regulariza-
ção fundiária urbana e rural a serem desenvolvidas pelo Município de santa 
Bárbara em cooperação com o instituto de terras do Pará.
Vigência: o prazo de vigência deste acordo será de 2 (dois) anos, a contar 
da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).
signatários: Marcus leão colares –Prefeito Municipal de santa Bárbara e 
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente do instituto de terras do Pará – 
itErPa.

Protocolo: 721035
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
terMo de retiFicaÇÃo

aUtoriZo, com fulcro no art.17da lei Estadual nº 7.189/2009 e no art. 
65 do decreto Estadual Nº 2.135/2010, a rEtificaÇÃo no tÍtUlo dE-
fiNitiVo Nº 040, expedido em favor de GilBErto aVaNcE, no dia 06 
de setembro de 2017, para o Município de rondon do Pará, com área de 
1.311ha.15a.37ca., com a consequente lavratura do tErMo dE rEtifica-
ÇÃo do item 05 do título – informações para registro do imóvel:
oNde se LÊ: a área total de 1311,1537ha. localizada no município de 
rondon do Pará, destacada da Gleba arrecadada em nome do Estado do 
Pará sob a matrícula nº 3.324, do Livro nº 2-M e fls. 024, no Cartório de 
registro de imóveis da comarca de rondon do Pará.
Leia-se: a área total de 1.311,1537ha., localizada no município de ron-
don do Pará, é parte destacada da “Gleba roNdoN i”, arrecadada em 
nome do Estado do Pará, sob a matrícula nº 5.071, do Livro nº 2-U e fls. 
071, no cartório de registro de imóveis da comarca de rondon do Pará.
PUBliQUE-sE.
Belém(Pa), 26 de outubro de 2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 721046

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº6895/2021 de 26 de oUtUBro de 2021 – 
adeParÁ.

o diretor da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe os artigos 199, 
201 e 205 da lei 5.810/94.
coNsidEraNdo que o prazo é diminuto para a conclusão do complexo 
trabalho e da comissão processante.
coNsidEraNdo que o prazo para a prorrogação do processo expira no 
dia 26/10/2021.
rEsolVE:
i - rEcoNdUZir a comissão constituída pelos servidores Barto MoNtEiro 
loPEs, cargo: fiscal Estadual agropecuário, matrícula: 55587389/ 1; 
clEcio dE MoraEs corrEa, cargo: assistente administrativo, matrícula: 
54197074/1; respectivamente presidente e membro para dar continuidade 
aos trabalhos  iniciados pela comissão processante instituída através da 
Portaria Nº5097/2021 de 26 de agosto de 2021 – adEPará, Publicado 
no Diário Oficial nº 34.683, pág. 39 de 27 de agosto de 2021, prorrogada 
mediante PORTARIA Nº 5.937/2021 Publicada no Diário Oficial 34.711 
de 27 de setembro de 2021 de 23 de setembro de 2021 – adEPará 
relacionada ao Processo 2021/874711.
ii– rEcoNdUZir a coMissÃo atÉ a coNclUsÃo dos traBalHos dEs-
ta cPad.
iii – coNValidar todos os atos já praticados pela comissão do Processo 
de Sindicância.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo - diretor-Geral

Protocolo: 721241
Portaria Nº6776/2021 de 21 de oUtUBro de 2021 – 

adeParÁ.
o diretor da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe os artigos 199, 
201 e 205 da lei 5.810/94.
coNsidEraNdo que o prazo é diminuto para a conclusão do complexo 
trabalho que estamos desenvolvendo;
CONSIDERANDO que os  membros  desta  comissão  de  sindicância foram 
designados pelos seus setores de lotação para realizarem atividades pelos 
mesmos como: Dar apoio na atividade de vigilância e acompanhar do sa-
crifício sanitário e a coleta de amostras dos demais equídeos existentes na 
referida propriedade no município de Paragominas; realizar  padronização 
documental  do  arquivo  técnico  administrativo  dos  Eac  de  Garrafão  
do  Norte  e  Nova Esperança do Piriá ou realizar atividade juntamente 
com os programadores da sM, a arquitetura de tramitação dos autos de 
infrações da área animal e Vegetal no Módulo GaMUlt,  instruir,  orientar  

e  capacitar  quanto  a  lavratura  e  tramitação  de  autos  de infrações, 
bem como, orientar sobre o módulo GaMUlt ou treinar, capacitar, orientar 
e  sanar  dúvidas  quanto  a  lavratura  e  tramitação  de  autos  de  infra-
ções; bem  como, prestar  orientações  e  instruções  quanto  ao  Módulo  
GAMULT  no  município  de Xinguara. Atividades estas de suma importân-
cia para os setores de lotação dos membros da comissão de sindicância
rEsolVE:
i - rEcoNdUZir a comissão constituída pelos servidores Gilliard costa 
rodriGUEs, cargo: fiscal Estadual agropecuário, matrícula: 57216615/2; 
KlEBEr dE oliVEira BarNaBE, cargo: assistente administrativo, 
matrícula: 55588911/ 1; respectivamente presidente e membro para dar 
continuidade aos trabalhos iniciados pela comissão processante instituída 
através da Portaria Nº 3699/2021 de 07 de julho de 2021, Publicada em 
12 de Julho de 2021.
ii – rEcoNdUZir a coMissÃo atÉ a coNclUsÃo dos traBalHos dEs-
ta cPad.
iii – coNValidar todos os atos já praticados pela comissão do Processo 
de Sindicância.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo - diretor-Geral

Protocolo: 721203
 Portaria Nº6825/2021- adeParÁ, 

de 22 de oUtUBro de 2021
o dirEtor GEral da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
 coNsidEraNdo o PaE 2021/1105081, devidamente homologado pela 
diretoria Geral.
r E s o l V E:
rEMoVEr a pedido o(a) servidor(a) cloVEs doMiNGos loPEs costa, 
matrícula nº 54186990/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecu-
ário, da Ger. reg. capanema/ Pfa Gurupi para Ger. reg de capitão Poço/ 
Pfa de ourém, a contar de 01.11.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra – sE
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 721509

adMissÃo de serVidor
.

Portaria: 6912/2021 objetivo: dar apoio no atendimento no escritó-
rio de Bannach. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
XiNGUara/Pa destino: BaNNacH/Pa servidor: 572200106/ aPoliaNa 
MarQUEs soBral (assistENtE adMiNistratiVo) / 2,5 diárias / 
03/11/2021 a 05/11/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721260

.

.

errata
.

Na Portaria de Férias nº 5356 de 08/09/21, publicada no doE nº 
34709 de 24 de setembro de 2021 da servidora GlaUcY dos saNtos 
carrEira.
onde se lê: 04.10.21 a 18.10.21
Leia-se: 04.10.21 a 02.11.21

Protocolo: 721401

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6881/2021: BENE-
ficiário: ENEias MarcEliNo dE araUJo MarQUEs; Matrícula: 
54187139;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte:0261;objetivo: realizar despesa de pronto pagamento de 
prestação de serviço de locomoção, para suprir as necessidades do Escri-
tório de acará; Elemento de despesa / Valor: 339033 /r$ 2.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 720936
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6882/2021: BENEficiá-
rio: clEBEr EUfrasio saMPaio; Matrícula: 57189772;função: 20agri-
cultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, para atender as necessidades da Gerência de sementes e Mudas. 
Elemento de despesa / Valor: 339039/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 720940

diÁria
.

Portaria: 6883/2021 objetivo: Prestar apoio à gerente, durante a busca 
de veículo novo para a gerência regional e participar do evento de en-
trega.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNE-
Ma/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 5909025/JosE claUBio 
silVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diárias / 25/10/2021 a 
29/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 720946
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Portaria: 6888/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
Murcha por fusarium foc r4t em bananeiras, no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: VitÓria do XiNGU/Pa des-
tino: aNaPU/Pa servidor: 5888158/cassio Polla (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 13/10/2021 a 15/10/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 720942
Portaria: 6885/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BrEVEs/Pa destino: BaGrE/Pa servidor: 59430009/ raiMUNdo 
frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 18/10/2021 
a 19/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 720958
Portaria: 6891/2021 objetivo: Participar da capacitação de servidores 
que atuam no Programa de agrotóxico no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: tUcUMÃ/Pa destino: MaraBá/Pa 
servidor: 5869480/ JosÉ lEaNdro dE soUsa filHo (aGENtE fiscal 
aGroPEcUário) / 5,5 diárias / 01/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 720959
Portaria: 6889/2021 objetivo: Participar de reunião com sojicultores, 
para tratar das novas portarias do programa nacional da ferrugem asiá-
tica da soja no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa.servidor: 54185730/lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl (dirEtora) / 2,5 diárias / 25/10/2021 a 
27/10/2021. ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 720949
Portaria: 6884/2021 objetivo: realizar busca de veículo novo, para a gerên-
cia regional e participar do evento de entrega.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 
5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENtE) / 4,5 diárias / 
25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 720951
Portaria: 6887/2021 objetivo: receber a entrega dos do segundo lote 
de veículos para as regionais da adEPará junto ao Governador do Estado 
do Pará será realizada dia 28/10/2021, na cidade de Paragominas/Pa.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNtarÉM/Pa desti-
no: BElÉM/Pa servidor: 55588068 / israEl rENato dE oliVEira PiMEN-
tEl (MÉdico VEtEriNário) / 5,5 diárias / 25/10/2021 a 30/10/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 720969
Portaria: 6894/2021 objetivo: dar continuidade no atendimento 
em granja avícola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: castaNHal/Pa destino: saNta iZaBEl do Pará/Pa 
servidor: 5900218/MEliNa Garcia dE soUsa NoBrE (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário) / 7,5 diárias / 23/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 720975
Portaria: 6890/2021 objetivo: Participar da capacitação de servidores 
que atuam no Programa de agrotóxico no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVa EsPEraNÇa do Piriá/Pa des-
tino: MaraBá/Pa servidor: 54186913/ fErNaNdo tElEs dE alcaNta-
ra (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 5,5 diárias / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 720955
Portaria: 6892/2021 Objetivo: Dar apoio na vigilância epidemiológica no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrE-
VEs/Pa  destino: MElGaÇo/Pa servidor: 5960814/Elias NEri dE Mo-
raEs (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diárias / 13/10/2021 a 15/10/2021.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 720962
Portaria: 6886/2021 objetivo: Participar da capacitação dos gestores 
regionais para execução do PPa promovido pela coordenadoria de Pla-
nejamento no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: tUcUrUÍ/Pa.servidor: 57223827/aN-
dErsoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 
25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 720964
Portaria: 6893/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender 
metas estipuladas pela Gerência de Trânsito, sob jurisdição desta Gerência 
regional de redenção nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do ara-
GUaia,cUMarU do NortE,PaU d`arco,saNta Maria das BarrEiras,-
saNtaNa do araGUaia/Pa servidor: 5869684/ adra daVid aNtoNio 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 25/10/2021 a 29/10/2021.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 720965
Portaria: 6909/2021 objetivo: realizar visita nas unidades, acompa-
nhamento das atividades diárias e entrega de material de expediente para 
suprir as necessidades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: tUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, GoiaNÉsia do Pará, 
JacUNdá, NoVo rEPartiMENto, PacaJá/Pa servidor: 5905042/ Edis-
lEY GoNÇalVEs dE MacEdo (GErENtE) / 4,5 diárias/ 08/11/2021 a 
12/11/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721291

Portaria 6915/2021 objetivo conduzir o veículo destinado a adEPara 
Ulsa de conceição do araguaia (território sustentável) de Belém para 
Gerencia regional de redenção. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rio Maria/Pa destino: BElÉM/Pa servidor: 57223367/ 
dEYVEsoN GoMEs dE Bastos (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 
2,5 diárias / 27/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 721295
Portaria: 6916/2021 objetivo: Participar de evento em Paragominas-Pa. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa des-
tino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 5947978/GEraldo tEotÔNio PErEira 
Jota (GErENtE rEGioNal) / 4,5 diárias / 25/10/2021 a 29/10/2021. 
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721304
Portaria: 6917/2021 objetivo: auxiliar a Gerente regional no desloca-
mento para conduzir veículo (novo) à regional de são Geraldo do araguaia. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo GEraldo 
do araGUaia/Pa destino: BElÉM/Pa servidor: 5723582/ flaVio aQUiNo 
dias (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) /4,5 diárias / 25/10/2021 a 
29/10/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721307
Portaria: 6918/2021 objetivo: receber os veículos destinados a regio-
nal de rondon do Pará. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BElÉM, ParaGoMiNas/Pa servi-
dor: 57225387/fEliPE Baraldi soBral (fiscal EstadUal aGroPEcU-
ário - MÉdico VEtEriNário) / 3,5 diárias / 25/10/2021 a 28/10/2021. 
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721311
Portaria: 6919/2021 objetivo: receber os veículos destinados a regio-
nal de rondon do Pará. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: roNdoN do Pará/Pa destino: BElÉM, ParaGoMiNas/Pa servidor: 
6403724/ GEdEoN raMos da silVa (GErENtE rEGioNal) / 3,5 diárias 
/ 25/10/2021 a 28/10/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721317
Portaria: 6904/2021 objetivo: auxiliar a Gerente regional no desloca-
mento para conduzir veículo (novo) à regional de são Geraldo do ara-
guaia. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo GEral-
do do araGUaia/Pa destino: BElÉM/Pa servidor: 57223651/ JocÉlia 
fErNaNdEs E silVa (MÉdico VEtEriNário) / 4,5 diárias / 25/10/2021 
a 29/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721261
Portaria: 6907/2021 objetivo: dar apoio no atendimento no escritório 
da adEPará de Bannach. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: florEsta do araGUaia/Pa destino: BaNNacH/Pa servidor: 
5943099 / GUilHErME GoMEs dos saNtos (aGENtE dE dEfEsa aGro-
PEcUária) / 0,5 diária / 27/10/2021 a 27/10/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721262
Portaria: 6913/2021 objetivo: reunir com a diretoria, para tratar de 
assuntos sobre gestão da Gerência regional de oriximiná. fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: BElÉM/
Pa servidor: 5948956/ alEX EUlEr castro da silVa PaUla (GErENtE 
rEGioNal) / 6,5 diárias / 03/09/2021 a 09/09/2021. ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721263
Portaria: 6906/2021 objetivo: realizar vistoria técnica nas unidades da 
adEPara sob jurisdição da regional de redenção, entrega e recebimen-
to de documentos oficiais como também entrega de material de escritó-
rio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: PaU d`arco, saNta Maria das BarrEiras/Pa servidor: 
5947211/ daNiElla silVa dias (GErENtE rEGioNal) /4,5 diárias / 
18/10/2021 a 22/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721266
Portaria: 6908/2021 objetivo: Participar do evento de entrega dos ve-
ículos oficiais em Belém e Paragominas.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BrEVEs/Pa destino: BElÉM, ParaGoMiNas/Pa 
servidor: 5904808/ JosÉ WaNdErlEi dos saNtos oliVEira (GErENtE) 
/ 5,5 diárias / 25/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 721277
Portaria: 6914/2021 objetivo: recebimento de viatura. fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNas/Pa destino: 
BElÉM/Pa servidor: 6300451/ dEriValdo BarBosa dE liMa (aUXiliar 
dE caMPo) / 1,5 diária / 25/10/2021 a 26/10/2021. ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721278
Portaria: 6900/2021 objetivo: realizar fiscalização/supervisão no co-
mércio de sementes e mudas da localidade relacionada abaixo, a fim de 
garantir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabili-
dade e a qualidade destes insumos em território paraense. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ViGia/Pa 
servidor: 57189772/clEBEr EUfrasio saMPaio (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 0,5 diária / 04/11/2021 a 04/11/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 721204
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coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias: reFereNte a PaPeLeta 
Nº 44683/2021, Portaria Nº 6347 de 06/10/2021.

Portaria: 6899/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Batrocera carambolae (mosca da carambola). fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa destino: 
MoNtE doUrado/Pa servidor: 55586106/carlos alBErto riBEiro fi-
lHo (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 14 diárias / 26/10/2021 a 
08/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 721196
Portaria: 6901/2021 objetivo: realizar fiscalização/supervisão no co-
mércio de sementes e mudas da localidade relacionada abaixo, a fim de 
garantir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabili-
dade e a qualidade destes insumos em território paraense. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino:  ViGia/
Pa servidor: 51855476/alBErto taVarEs PErEira (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 0,5 diária / 04/11/2021 a 04/11/2021. ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 721211
Portaria: 6903/2021 objetivo: dar apoio administrativo na atividade 
de capacitação de servidores que atuam no Programa de agrotóxico.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
MaraBá/Pa servidor: 54187046/aNa Elisa dE soUZa MoNtEiro (as-
sistENtE adMiNistratiVo) / 6,5 diárias / 31/10/2021 a 06/11/2021.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 721244
Portaria: 6911/2021 objetivo: dar apoio administrativo relacionado à 
emissão de Gta, recadastramento e atendimento a produtores rurais no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPa-
NEMa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa servidor: 57175279/MicHE-
lE rosaNa MENEZEs (assistENtE adMiNistratiVo) / 4,5 diárias / 
25/10/2021 a 29/10/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721248
Portaria: 6905/2021 objetivo: realizar supervisão técnica. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: soUrE/Pa destino: BElÉM/
Pa servidor: 6045515/daNiEllE sEaBra Brito GUiMarÃEs (GErENtE 
rEGioNal) / 4,5 diárias / 18/10/2021 a 22/10/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721253
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁria: reFereNte a PaPeLeta Nº 

43820/2021, Portaria Nº 5471 de 13/09/2021.
Portaria: 6910/2021 objetivo: acompanhar a Gerente regional e buscar 
orientações de sistemas junto as Gerencias de Programas, e recolhimento 
de material, e demais assuntos relacionados ao interesse da adepará. fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do Nor-
tE/Pa destino: tUcUMÃ/Pa servidor: 54187183/ cicEro raMalHo dos 
saNtos (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 3 diárias / 23/09/2021 
a 25/09/2021. ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721240
Portaria: 6902/2021 objetivo: Busca de Veículos em Belém e recebimento 
de veículos junto ao Governador em Paragominas. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo fraNcisco do Pará/Pa destino: BE-
lÉM, ParaGoMiNas/Pa servidor: 54189087/rosiValdo saNta BriGida 
BorGEs (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 26/10/2021 a 
28/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721238
Portaria: 6896/2021 objetivo: recebimento da nova frota de veícu-
los. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: soUrE/Pa 
destino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 6045515/daNiEllE sEaBra Bri-
to GUiMarÃEs (GErENtE rEGioNal) / 4,5 diárias / 26/10/2021 a 
30/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 721139
Portaria: 6898/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVEs/Pa  
destino: MElGaÇo/Pa servidor: 5960814/Elias NEri dE MoraEs (aUXi-
liar dE caMPo) / 2,5 diárias / 21/10/2021 a 23/10/2021. ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 721179

.

.

FÉrias
.

eXcLUsÃo da Portaria de FÉrias de NoVeMBro 2021
Portaria Nº 6690/2021, 19/10/2021; PUBLicada 

No doe 34746, 25/10/2021
servidor: PaUlo roBErto NUNEs dE aViZ
Matrícula: 54189688/1
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
daNYEllE cristiNa fErrEira NEGrao farias
Gerente de área de Gestão de Pessoa
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 721417

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0750/2021 – 25/10/2021
a PrEsidENtE da EMatEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, resolve:
coNcEdEr, férias regulamentares, referente ao mês de JaNEiro/2022, 
aos empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento anual 
de férias:
 

Nº MatricUla EMPrEGado EXErcÍcio fÉrias

001 80845289/ 1
laYsa cristiNa farias dE sENa-sEcrEtária-NV 

PErio
2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

002 57195452/ 1 GlENda Maria BraGa aBUd dE Mattos 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

003 3177165/ 1 fraNcisco XaViEr HENriQUEs 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

004 5953686/ 1 MariNa Paola fErrEira dE PiNa-Pss-fatal 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

005 3176924/ 1 MEirE aUGUsta dE soUsa Matos 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

006 55585681/ 1 siMoNE NaZarE da rocHa triNdadE 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

007 3177602/ 1 rosaNGEla Maria dE liMa Barros 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

008 5036216/ 1 rosirEs da silVa cardoso-cHEfE 2021/2022 04.01.2022 a 02.02.2022

009 3174492/ 1 sEBastiao dE soUsa fErrEira 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

010 57211170/ 1 cristiaNE foNsEca costa corrEa-cHEfE 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

011 3174239/ 1 iraciara fErrEira rEis-sEcrEtária 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

012 57175818/ 1 daNiEl fraNco coUtiNHo-cHEfE 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

013 57175791/ 1 BarBara alVEs dE soUsa 2021/2022 17.01.2022 a 15.02.2022

014 57173836/ 1 GEorGE aNtoNio da silVa NasciMENto 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

015 5039185/ 1 HElENa ViaNa caValcaNtE 2021/2022 04.01.2022 a 02.02.2022

016 3179273/ 1 Jaci PErEira da silVa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

017 57195446/ 1 aNtoNia dE oliVEira Vidal cardoso-r.U.a. 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

018 57189528/ 1 fraNcisco dE soUsa-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

019 3174786/ 1 JosE Maria da costa 2021/2022 03.01.2022 a 01.02.2022

020 5067243/ 1 JUlia liMa dE soUsa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

021 57210947/ 1
tHoMaZ WElliGtoN NasciMENto da silVa-cH.

local
2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

022 54190937/ 2 ValdENor rodriGUEs dE oliVEira-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

023 57202824/ 2 adEJaNE NUNEs dUartE-fatal 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

024 57210196/ 1 HiraN dias dE araUJo-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

025 3175634/ 1 KENJi oiKaWa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

026 3177971/ 1 lUiZ aUGUsto da silVa GoEs-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

027 54181909/ 2 PEdro corrEa rodriGUEs-cH.local 2021/2022 03.01.2022 a 01.02.2022

028 57174779/ 1 raiMUNdo fErrEira da silVa-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

029 57175879/ 1 ricardo HidEo doHara 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

030 57175626/ 1 roBErto iaNEs da rocHa ViEira-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

031 57210835/ 1 VaNEssa MoNtEiro da rocHa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

032 55586023/ 1 WilsoN lEoNardo castro rodriGUEs-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

033 57210224/ 1 ElUEUdE alVEs da crUZ 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

034 57174750/ 1 flaVio PEdro dias Barros-r.U.a 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

035 54196657/ 1 JadsoN silVa fEitosa-fatal 2020/2021 26.01.2022 a 24.02.2022

036 57223732/ 1 JosE ricHard araUJo castro-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

037 55585566/ 1 lEaNdro carlos dE aBrEU 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

038 54192245/ 2 lEaNdro saNtos silVa--fatal/sUP.rEGioNal 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

039 57175379/ 1 alda lUcia loPEs do rEMEdio-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

040 57175770/ 1 BrENda GlaUdE arrais crUZ ZaMoriM 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

041 54197601/ 1 diViNa lUciaNa caNdido dE JEsUs ParrEira lEal 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

042 57210197/ 1 HErloN NoNato tEiXEira PErEira-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

043 55585947/ 1 Marcos cEsar alVEs riBEiro 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

044 5044197/ 1
Maria BENEdita dos saNtos PErEira dE Barros-

fatal
2020/2021 26.01.2022 a 24.02.2022

045 3179621/ 1 Maria dE JEsUs Brito PiNHEiro 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

046 3173526/ 1 raiMUNdo BEZErra saMPaio 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

047 55590022/ 1 sidNEY da silVa riBEiro-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022
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048 55585949/ 1 soraYa Maria MENdoNca araUJo 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

049 57211261/ 1 carlos EdUardo soarEs rodriGUEs 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

050 54197291/ 1 cElso GUilHErME Malato farias 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

051 54194499/ 2 faBio ViEira BarrEto dE carValHo 2021/2022 12.01.2022 a 10.02.2022

052 57212866/ 1 fraNcisco flaVio Vidal-cH.local 2021/2022 17.01.2022 a 15.02.2022

053 5639107/ 2 GENiVal rEis dos saNtos-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

054 3175227/ 1 Maria dE fatiMa MoNtEiro soUsa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

055 3175804/ 1 sUZaNa riBEiro caValcaNtE 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

056 57175854/ 1 JosE NiltoN PErEira da silVa-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

057 57210199/ 1 MariNaldo cardoso loBato-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

058 57211218/ 1 aNtoNio tarGiNo JUNior 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

059 57175760/ 1 clEsio rossarola 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

060 3178269/ 1 fraNcisco carlos carValHo dE liMa 2021/2022 03.01.2022 a 01.02.2022

061 57210966/ 1 adENaUEr Matos BEliNG 2021/2022 03.01.2022 a 01.02.2022

062 5753422/ 2 fraNK NElsoN dE soUZa daNtas 2021/2022 10.01.2022 a 08.02.2022

063 3177890/ 1 MaNoEl Jaci dE soUsa Barros 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

064 5312027/ 2 Marcia costa PicaNco 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

065 57175841/ 1 orciNEi Garcia da silVa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

066 5141230/ 2 rosiValdo da silVa colarEs 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

067 57212758/ 1 taciaNa MiraNda da silVa 2021/2022 03.01.2022 a 01.02.2022

068 3172090/ 1 tErEZiNHa da silVa soUsa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

069 3177742/ 1 ailtoN saNtaNa MartiNs-fatal 2020/2021 26.01.2022 a 24.02.2022

070 5035880/ 1 HENriQUE JosE fErro cristo-cH.local 2021/2022 04.01.2022 a 02.02.2022

071 54189172/ 3 JosE Pio dE MiraNda JUNior 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

072 5477921/ 2 JErrY dENNYs BEZErra siQUEira 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

073 5846129/ 2 PaUlo sYdNEi dE oliVEira ViEira-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

074 57200244/ 2 WErtoN MENdEs PEdrosa 2021/2022 24.01.2022 a 22.02.2022

075 55585597/ 1
WildsoN dE MoraEs dUartE da silVa-sUP.

rEGioNal
2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

076 57174816/ 1 MarcElo rEis silVa-cH.local 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

077 57210200/ 1 MaXWEEl da silVa fUrtado-cH.local 2021/2022 03.01.2022 a 01.02.2022

078 5035937/ 1 JEfErsoN GUiMaraEs MacHado 2021/2022 04.01.2022 a 02.02.2022

079 57211214/ 1 MaciEl dos saNtos soUZa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

080 5065976/ 1 PEdro PaUlo rodriGUEs dE lEao-sUP.rEGioNal 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

081 57175940/ 1 roNNaldY aislaN PiNto dos rEis 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

082 5067308/ 1 Joao rodriGUEs da silVa 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

083 54192395/ 2 tHEssYo NYrlaNo alfoNso dos saNtos-r.U.adM. 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

084 57203691/ 1 lEda isa da silVa Barata cHaVEs 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

085 3178978/ 1 aMBrosiNa PErEira do NasciMENto 2020/2021 03.01.2022 a 01.02.2022

laNa roBErta rEis dos saNtos – Presidente
Protocolo: 721023

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 007/2021
Processo nº 2020/199142– EMatEr/Pa
a Presidente da Empresa de assistência técnica e Extensão rural do Esta-
do do Pará-EMatEr/Pa usando das atribuições que lhe são conferidas, em 
obediência aos mandos normativos das leis nº 13.303/16, nº 10.520/2002 
e n° 10.024/2019, e ainda, o objetivo do processo é o Pregão Eletrônico 
n° 007/2021, tipo “MENor PrEÇo – Por lotE”, sendo 10 (dez) lotes, cujo 
objeto é a contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços 
de Medicina e segurança do Trabalho, conforme especificações do Edital, 
para atender as necessidades desta Empresa de assistência técnica e Ex-
tensão rural do Estado do Pará - EMatEr/Pa, nos Escritórios cENtral, 
rEGioNais E locais, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas.
Empresa vencedora: ProsEG coNsUltoria E sEViÇos EsPEcialiZados 
EirEli, sobre o cNPJ nº 11.505.498/0001-60, End. rua das alagoas, n° 19 
B, Nova Parnamirim, Parnamirim/rN, cEP: 59.150-758
o valor estimado do presente certame é de r$ 85.029,34 (oitenta e cinco 
mil e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), sendo negociado e 
homologado no Valor de r$ 80.224,99 (oitenta mil e duzentos e vinte e 
quatro reais e noventa e nove centavos).
autorizo a contratação.
Marituba-Pa, 26 de outubro de 2021.
laNa roBErta rEis dos saNtos
PrEsidENtE – EMatEr/Pa

Protocolo: 721086

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº141/2021;BENEfi-
ciário:aNtoNio dE JEsUs alMEida;MatrÍcUla:3178471;fUN-
ÇÃo:aUX. adMiNistraÇÃo;oBJEtiVo:Para sUBsidiar aÇÕEs do 
ProatEr/2021;MUNicÍPio: alENQUEr;ProGraMa:1491;ProJEto 
atiVidadE :8711-c;foNtE:0101;ElEMENto dE dEsPEsa:3390=30-
r$2.000,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:60 dias da EMissÃo da ordEM 
BaNcária:PraZo Para coMProVaÇÃo:15 dias aPÓs a rEaliZaÇÃo 
das dEsPEsas; ordENador dE dEsPEsas :laNa roBErta rEis dos 
saNtos.

Protocolo: 721487

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº197/2021;BENEficiário:cEsar aUGUsto 
Barros carNEiro;MatrÍcUla :5843510;fUNÇÃo:EXt. rUral i;oBJE-
tiVo:ParticiPar do laNÇaMENto da tEcNoloGia aGrotaG-tsPa279 
E da 2º fasE dE caPacitaÇÃo(Prática)dos tÉcNicos da EMatEr-Pa, 
soBrE o sistEMa aGrotaG, MiNistrado PEla EMBraPa;PErÍodo:24 
a 27.10.2021;Nº dE diárias:3,5 (trÊs E MEia) ;dEstiNo:sÃo fÉliX 
do XiNGU;ordENador dE dEsPEsa:KEiMENsoN Brito NasciMENto.

Protocolo: 721080
Portaria de diaria Nº196/2021;BENEficiária:sHirlEY rENa-
ta NEVEs dE oliVEira ; MatrÍcUla :5899145-3 ;fUNÇÃo:EXt. rUral 
i;oBJEtiVo:ParticiPar do laNÇaMENto da tEcNoloGia aGrotaG
-tsPa279 E da 2º fasE dE caPacitaÇÃo(Prática)dos tÉcNicos da 
EMatEr-Pa, soBrE o sistEMa aGrotaG, MiNistrado PEla EMBra-
Pa;PErÍodo:24 a 27.10.2021;Nº dE diárias:3,5 (trÊs E MEia) ;dEsti-
No:sÃo fÉliX do XiNGU;ordENador dE dEsPEsa:KEiMENsoN Brito 
NasciMENto.

Protocolo: 721073
Portaria de diaria Nº195/2021;BENEficiário:roNNiE PÉtEr-
soN PErEira dos saNtos ; MatrÍcUla :5879574/3 ;fUNÇÃo:EXt. rU-
ral ii;oBJEtiVo:ParticiPar do laNÇaMENto da tEcNoloGia aGro-
taG-tsPa279 E da 2º fasE dE caPacitaÇÃo(Prática)dos tÉcNicos 
da EMatEr-Pa, soBrE o sistEMa aGrotaG, MiNistrado PEla EMBra-
Pa;PErÍodo:24 a 27.10.2021;Nº dE diárias:3,5 (trÊs E MEia) ;dEsti-
No:sÃo fÉliX do XiNGU;ordENador dE dEsPEsa:KEiMENsoN Brito 
NasciMENto.

Protocolo: 721059

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 087/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará s.a. – cEasa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rEsolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEasa/Pa abaixo 
relacionados no mês de dEZEMBro/2021.

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo

5898169/1 aMaNcio lUis dE araUJo 2020/2021 23/12/2021 a 
21/01/2021

5898192/1 aNa alicE da silVa costa 2020/2021 27/12/2021 a 
10/01/2021

5423449/2 EdUardo NasciMENto GoNÇalVEs 2020/2021 20/12/2021 a 
18/01/2021

57228579/1 Érica cristiNa dos Passos rocHa 2020/2021 10/12/2021 a 
08/01/2021

57228595/1 JaNEtE da silVa dias 2020/2021 08/12/2021 a 
06/01/2021

5910265/1 KarlY dE oliVEira costa 2019/2020 15/11/2021 a 
14/12/2021

5555027/2 NEstor aUGUsto rodriGUEs 2019/2020 19/12/2021 a 
02/01/2021

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 21 de outubro de 2021
JosÉ aNtoNio scaff filHo
diretor – Presidente
cEasa/Pa

Protocolo: 721459
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

cessÃo de serVidor
Portaria Nº 01904/2021-GaB/seMas, de 22/10/2021
servidor: KEila saNdra liMa tEiXEira MoNtEiro
cargo: técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 55587536/1
Órgão cedente: secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas
Órgão cessionário: secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, 
Mineração e Energia-sEdEME
Ônus: Órgão cessionário
objeto: ceder, pelo prazo de 04 (quatro), no período de 01/11/2021 a 
31/10/2025.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 721082
reVoGar desiGNaÇÃo
Portaria Nº 01924/2021-GaB/seMas, de 25/10/2021
i – rEVoGar, a contar de 18/10/2021, a Portaria N° 01249/2021-GaB/
sEMas de 09/08/2021, publicada no doE n° 34.666 de 11/08/2021, que 
designou o servidor cEsar aUGUsto roMÃo dE soUZa, matricula nº 
57216659/2, para responder pela Gerência de Protocolo e atendimento 
- GEPat.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 721096

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01899/2021-GaB/seMas, de 22.10.2021
servidora: saNdra lUciENE loBo NaZarÉ
cargo: coordenador
Matrícula: 55589527/5
i – dEsiGNar, a servidora para responder pela diretoria de Geotecnologias 
- diGEo, durante o impedimento da titular MaXiMira dE araUJo costa, 
matrícula nº 57193040/4, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 721067
Portaria Nº 01929/2021-GaB/seMas, de 26.10.2021
servidora: JEssica BrilHaNtE MacHado
cargo: assessor Especial ii
Matrícula: 5893083/3
i – dEsiGNar, a servidora JEssica BrilHaNtE MacHado, matrícula n° 
5893083/3, ocupante do cargo de assessor Especial ii, para responder 
pela diretoria de Gestão administrativa e financeira - dGaf, durante o im-
pedimento da titular lilia Marcia raMos rEis, matrícula nº 5914585/5, 
no período de 01/11/2021 a 15/11/2021.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 721108
Portaria Nº 01925/2021-GaB/seMas, de 25.10.2021
servidora: lilia Marcia raMos rEis
cargo: diretora
Matrícula: 5914585/5
i – dEsiGNar, a servidora para responder pela secretaria adjunta de 
Gestão administrativa e tecnologias - saGat, durante o impedimento do 
titular HUGo YUtaKa sUENaGa, matrícula nº 5945634/2, no período de 
01/11/2021 a 15/11/2021.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 721112

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01923/2021 - 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° 2021/914787 - sEMas/Pa
rEsolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 109/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUs-
tENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa EMPrEsa sErViÇo NacioNal 
dE aPrENdiZaGEM coMErcial - sENac , os servidores: luis alexandre 
Bezerra do Nascimento, matrícula 5953077/1 como fiscal Titular e Thulio 

Tavares Ferreira, matrícula nº 5938500/2 como fiscal Suplente, a contar 
da data da assinatura do contrato em 21 de outubro 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, 26 de outubro de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 721031
Portaria Nº 01936/2021 - 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° 
2021/864112- sEMas/Pa
rEsolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 0112/2021- SE-
Mas/Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiEN-
tE E sUstENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa aracUa coMErcio 
dE MoVEis EirEli, os servidores: Wilson rocha Martins, Matrícula nº 
57201901/1 como fiscal Titular e Cledenilson Garcia de Almeida, Matrícula 
nº 5931774/3 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato em 25 de outubro 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, 26 de outubro de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 721455
Portaria Nº 01938/2021 - 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° 
2021/803176- sEMas/Pa
rEsolVE:
I-DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 0110/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUs-
tENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa cirios coMÉrcio E EdiÇÃo 
ltda, os servidores: Brenda Melise Morbach Paredes Hachem, Matrícu-
la nº 5927617/2 como fiscal Titular e Gleissy Jesus Castro, matrícula nº 
57176457/3 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Con-
trato em 25 de outubro 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, 26 de outubro de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 721431
Portaria Nº 01937/2021 - 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° 
2021/864112- sEMas/Pa
rEsolVE:
i-dEsiGNar, para atuar como fiscais do Contrato nº 0113/2021- SEMAS/
Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUs-
tENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa r B dos saNtos coMErcial 
EirEli, os servidores: Wilson rocha Martins, Matrícula nº 57201901/1 
como fiscal Titular e Cledenilson Garcia de Almeida, Matrícula nº 5931774/3 
como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Contrato em 25 
de outubro 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, 26 de outubro de 2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 721441

.

.

coNtrato
.

contrato 110/2021 - seMas/Pa
Processo PaE 2021/803176 - sEMas/Pa
Pregão Eletrônico 029/2021-sEMas/Pa
objeto: fornecimento de 30 unidades de biodigestor de pequeno porte e 
20 unidades de biodigestor porte grande
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Valor Global: r$ 971.815,00
Vigência: 25/10/2021 a 25/10/2022
assinatura: 25/10/2021
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PtrEs 278338; 
fonte 0316006246; Elemento 449052; P i 4120008338E
contratado: EMPrEsa cirios coMÉrcio E EdiÇÃo ltda (cNPJ 
03.890.275/0001-36).
Endereço: rua timbiras, 1572 a , Batista campos, cEP 66033-800, fone 
(91) 3083-0973, (91) 99112-8008, rodrigohuhn@gmail.com, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 721479
contrato 113/2021 - seMas/Pa
Processo PaE 2021/864112 - sEMas/Pa
Pregão Eletrônico 31/2021-sEMas/Pa
objeto: aquisição de móveis (400 cadeira giratória com braços reguláveis 
assento), para atender as necessidades da sEMas
Valor Global: r$ 184.800,00
Vigência: 25/10/2021 a 25/10/2022
assinatura: 25/10/2021
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PtrEs 278338; 
fonte 0316; Elemento 449052; P i 4120008338E
contratado: r B dos saNtos coMErcial EirEli (cNPJ 29.831.760/0001-
22)
Endereço: rua luís domingues, 2145 - c, Bairro: Entroncamento, cEP: 
65.913-000, imperatriz-Ma, fone (99) 3014-9900, atendimento@mecmo-
veis.com, imperatriz/Ma
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 721484
contrato 112/2021 - seMas/Pa
Processo PaE 2021/864112 - sEMas/Pa
Pregão Eletrônico 31/2021-sEMas/Pa
Objeto: Aquisição de móveis (50 cadeiras fixas sem braços, 160 gaveteiros 
volantes e 40 armários altos fechados) para atender as necessidades da 
sEMas
Valor Global: r$ 77.436,80
Vigência: 25/10/2021 a 25/10/2022
assinatura: 25/10/2021
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PtrEs 278338; 
fonte 0316; Elemento 449052; P i 4120008338E
contratado: EMPrEsa aracUa coMErcio dE MoVEis EirEli (cNPJ 
19.271.852/0001-41)
Endereço: rua distrito industrial, sN, Quadra E, lote 02, sala B, Bairro: 
distrito industrial, cEP: 67.035-330, fone (91) 99329-5891, aracuadistri-
buidora@hotmail, ananindeua/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 721481

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1922/2021 - GaB/seMas 26 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos 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: são félix do Xingu/Pa
Períodos:16/10 a 24/10/2021- 08 e ½ diarias.
servidores:
-5397600-1 - raiMUNdo Marcos oliVEira fErrEira- (Policia Militar)
-5579333-1- Edir carlos riBEiro QUarEsMa - (Policia Militar)
-57196281 - HEraldo WilsoN caldEraro dE JEsUs- (Policia Militar)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 721024
Portaria Nº 1927/2021 - GaB/seMas 26 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar ação de sustentabilidade na praia de Mosqueiro.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Mosqueiro
Períodos:29/10 a 03/11/2021- 05 e ½ diarias.
servidores:
-57202627/ 2 - JUsaNE silVa saNtos- (assistente administrativo)
- 97571498/2 - aNa claUdia saraiVa da costa MacEdo diNiZ - (as-
sistente administrativo)
-5898327/ 4 - JosilENa daMascENo silVa- (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
-5927617/2 - BrENda MElisE MorBacH ParEdEs HacHEM- (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5901938/ 4- Vitor MaroNE tEiXEira lisBoa- (secretário de diretoria)
- 5938206/ 2- lUcas fErrEira da silVa-(assistente administrativo)
- 5954906/ 1- aNtoNio rENaN salEs dE castro- (técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954907/ 1- lUciaNo MacHado dos saNtos-(técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57193748/ 1- JosE lUciaNo saNtos rodriGUEs-(Motorista)
- 5943119/ 1 - JosE rUBENi liMa dE aBrEU- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 720992

Portaria Nº 1890/2021 - GaB/seMas 20 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar ação sustentável de coleta seletiva e educação ambien-
tal no municipio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: salinópolis/Pa (nas praias do atalaia e Maçarico)
Períodos: 29/10 a 03/11/2021-
05 e ½ diarias.
servidores:
- 5444691/ 4 - aVaNY MiriaM oliVEira triNdadE da rocHa - (técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5933669/ 2 - HEliaNa lUcENa da silVa - (auxiliar operacional)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 719893
Portaria Nº 1912/2021 - GaB/seMas 25 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar mapeamento dos serviços, atrativos culturais e naturais 
para implementação da Trilha Amazônia Atlântica.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: tracuateua/Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa e Viseu/Pa
Período: 28/10 a 02/11/2021 – 5 e ½ diárias.
servidores:
- 57175460/1 - JUlio cEsar MEYEr JUNior – (técnico em Gestão de 
agropecuária).
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE soUZa crUZ – (Motorista).
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 720765
Portaria Nº 1916/2021 - GaB/seMas 25 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar ação de sustentabilidade do programa Eco sEMas no 
distrito de Mosqueiro.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: distrito de Mosqueiro/Pa.
Período: 29/10 a 03/11/2021 – 05 e ½ diárias
colaboradores:
- Maria dE NaZarÉ dE liMa PiNa MiraNda – (colaBoradora EVEN-
tUal)
- raiNaNdo WallacE PErEira ratis - (colaBorador EVENtUal)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 720836
Portaria Nº 1921/2021 - GaB/seMas 26 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar ação de educação ambiental no município de salinópolis.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: salinópolis Pa
Período: 29/10 a 03/11/2021– 05 e ½ diárias.
servidores:
- 57173608/2 - aNdrEia rodriGUEs MoNtEiro - (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57201739/ 1 - fErNaNda alMEida cUNHa - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5901775/ 4 - tHaillaNE fraNciNEtE dE lisBoa castro - (sEcrEta-
rio dE dirEtoria)
- 5954912/1 - aNdrEZZa lorENa QUEiroZ PaMPloNa - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5654777/ 1 - GilBErto GoNZalEZ PiNa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 721404
Portaria Nº 1928/2021 - GaB/seMas 26 de oUtUBro de 2021.
objetivo: acompanhar o Exmo. Governador do Estado em agendas no mu-
nicípio de são Miguel do Guamá.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: são Miguel do Guamá/Pa.
Período: 26/10/2021 – ½ diária
servidores:
- 5945727/1 - JosE MaUro dE liMa o dE alMEida - (secretário de Esta-
do de Meio ambiente e sustentabilidade)
- 57218879/5 - faBio riBEiro fiEl - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 721107

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato N° 21/2020
PartEs: idEflor-Bio e PaUlo sErGio silVa dE soUZa.
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto a renovação de prazo 
de locação, pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel, cuja propriedade 
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e domínio são do locador, localizado na travessa são Pedro s/N, ilha de 
Maiandeua, Vila de algodoal, conforme Parecer técnico de avaliação do 
imóvel e Proposta de aluguel da proponente, que é parte integrante deste 
instrumento, independentemente de transcrição.
JUstificatiVa: o locador renova a locação do imóvel descrito na cláu-
sula Primeira, exclusivamente para fins não residenciais, não podendo ser 
mudada a sua destinação, sob pena de cometer infração contratual.
NoVa ViGÊNcia: 19/10/2021 a 18/10/2022.
dataÇÃo orÇaMENtária: PtrEs: 798407; foNtE: 0316004832; ElE-
MENto dE dEsPEsa: 33.90.36.
assiNatUra: 18/10/2021.
cláUsUlas MaNtidas: as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato originário deste termo aditivo permanecem vigentes e inalteradas.
Karla lEssa BENGtsoN
Presidente do idEflor-Bio
coNtrataNtE

Protocolo: 721164

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 632 de 22 de outubro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1190742 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Seleção de beneficiários para preparo de área para plantio e ma-
nejo fitossanitário no viveiro da sede; instalação de viveiro institucional e 
capacitação em poda para beneficiários PROSAF
origem: altamira-Pa
destino: Placas-Pa
Período: 25 a 27/10/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra santos Mota- 5897625 - assistente administrativo
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 633 de 22 de outubro de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/1190673 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: reunião de repactuação e planejamento do diagnóstico socio-
ambiental na Gleba Joana Peres ii com representantes das comunidades, 
juntamente com o iEB, itErPa, sttr de Portel; visita ao projeto Prosaf e 
manejo agroecológico da localidade de Pedra chata, no Projeto de assen-
tamento sustentável da ilha Grande do Pacajaí
origem: Belém-Pa
destino: Portel-Pa
Período: 28/10 a 02/11/2021 - 5,5 (cinco e meia) diárias
servidor: daniel da costa francez - 57204718 - técnico em Gestão am-
biental
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 721420

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 630 de 22 de outubro de 2021
art. 1º - tornar sem efeito, a Portaria Nº 590 de 07/10/2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.735 de 15/10/2021.
art. 2º - a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 
15/10/2021.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 721424

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 1.535/2021 - GaB.saGa/seGUP
Belém/Pa, 21 de outubro de 2021.
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, sr. PaUlo roBErto dos saNtos 
liMa, no uso de suas atribuições legais, e;
coNsidEraNdo: o contrato n° 181/2021 - sEGUP/Pa, oriundo do Pre-
gão Eletrônico nº 027/2020 celebrado junto a empresa sos sUl rEsGatE 
coM. E sErV. dE sEGUraNÇas E siNaliZaÇÃo ltda., inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 03.928.511/0001-66, decorrente do Processo nº 2021/331312, 
cujo objeto aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENto dE ProtEÇÃo iNdiVidUal 
(EPI) de combate a incêndio, a fim de atender as necessidades do Corpo 
de Bombeiros Militar
do Pará - cBM/Pa;
coNsidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, o 
art. 3 do decreto nº 870/2013 e a instrução Normativa nº 02/2019 da 
aGE;

RESOLVE: Nomear os servidores abaixo para acompanhare fiscalizar a exe-
cução do contrato n° 181/2021-sEGUP/Pa:
- sUB tEM BM rr roNaldo tEiXEira silVa, Mf: 51624751-cBM, Presi-
dente da comissão;
- cBBM KaroliNE aUriNEtH silVa caMPos, Mf: 57189233-cBM, Mem-
bro da comissão;
- alBa alMEida dE oliVEira, Mf: 54186054- GPs/sEGUP, Membro 
da comissão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 721284
Portaria N.º 109/2021 - GaB/seGUP 
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o secretário de Estado de segurança Pública e defesa social, sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNsidEraNdo: o contrato administrativo nº 007/2021-sEGUP/fEs-
Pds/Pa, celebrado com a empresa coMPaNHia BrasilEira dE cartU-
cHos - cBc, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 57.494.031/0001-63, oriun-
dos do Processo nº 2021/815820, através do fUNdo EstadUal dE sE-
GUraNÇa PÚBlica/fEsPds e decorrente da inexigibilidade de licitação 
Nº 002/2021-fEsPds/Pa, cujo objeto aquisição de munições calibre.40 
para atender as necessidades do projeto apresentado pela Polícia Militar do 
Pará, conforme as especificações técnicas contidas no Termo de referência.
coNsidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, de-
creto Estadual n° 870 de 04 de outubro de 2013 e a instrução Normativa 
n° 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear, a comissão para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato nº 007/2021-sEGUP/fEsPds/Pa, os servidores abaixo rela-
cionados:
- Edson Melo de castro, Matrícula funcional n° 541945581, como Presi-
dente;
- Márcio José lobato cardoso, Matrícula funcional n° 057014301, como 
Membro.
- oziel do Espírito santo Vilhena, Matrícula funcional n° 059446641, como 
Membro.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
UalaME fialHo MacHado
secretário de segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 721265
Portaria N.º 110/2021 - GaB/seGUP 
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o secretário de Estado de segurança Pública e defesa social, sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNsidEraNdo: o contrato administrativo nº 008/2021-sEGUP/fEs-
Pds/Pa, celebrado com a empresa coMPaNHia BrasilEira dE cartU-
cHos - cBc, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 57.494.031/0001-63, oriun-
dos do Processo nº 2021/815767, através do fUNdo EstadUal dE sE-
GUraNÇa PÚBlica/fEsPds e decorrente da inexigibilidade de licitação 
Nº 003/2021-fEsPds/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de MUNiÇÕEs 7,62X51mm coMUM M80 trEiNa 
Bd a e 5,56x45mm M193 - trEiNa, para atender as necessidades do fun-
do Estadual de segurança Pública e defesa social, do projeto apresentado 
pela Polícia Militar do Estado do Pará, conforme especificações e condições 
estabelecidas no termo de referência.
coNsidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, de-
creto Estadual n° 870 de 04 de outubro de 2013 e a instrução Normativa 
n° 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear, a comissão para acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato nº 008/2021-sEGUP/fEsPds/Pa, os servidores abaixo rela-
cionados:
- Edson Melo de castro, Matrícula funcional n° 541945581, como Presi-
dente;
- Márcio José lobato cardoso, Matrícula funcional n° 057014301, como 
Membro.
- oziel do Espírito santo Vilhena, Matrícula funcional n° 059446641, como 
Membro.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
UalaME fialHo MacHado
secretário de segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 721267
Portaria N.º 111/2021 - GaB/seGUP 
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
o secretário de Estado de segurança Pública e defesa social, sr. UalaME 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
coNsidEraNdo: o contrato administrativo nº 016/2021-sEGUP/fEs-
Pds/Pa, celebrado com a empresa coMPaNHia BrasilEira dE cartU-
cHos - cBc, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 57.494.031/0001-63, oriun-
dos do Processo nº 2021/864845, através do fUNdo EstadUal dE sE-
GUraNÇa PÚBlica/fEsPds e decorrente da inexigibilidade de licitação 
Nº 004/2021-fEsPds/Pa, cujo objeto aquisição de Munições destinada ao 
curso de operações Especiais/ coEsp, curso de Patrulhamento em am-
biente rural/cPar, curso de operações de choque/PMPa, curso opera-
cional de rotaM, curso de tropa Montada, (nível cabo e soldado), per-
tencentes ao efetivo do comando de Missões Especiais – cME e curso de 
operações ambientais – coPaM do comando de Policiamento ambiental, 
da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme as especificações técnicas 
contidas no termo de referência.
coNsidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, de-
creto Estadual n° 870 de 04 de outubro de 2013 e a instrução Normativa 
n° 02/2019 da aGE;
RESOLVE: Nomear, a comissão para acompanhar e fiscalizar a execução 
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do contrato nº 016/2021-sEGUP/fEsPds/Pa, os servidores abaixo rela-
cionados:
- Edson Melo de castro, Matrícula funcional n° 541945581, como Presi-
dente;
- Márcio José lobato cardoso, Matrícula funcional n° 057014301, como 
Membro.
- oziel do Espírito santo Vilhena, Matrícula funcional n° 059446641, como 
Membro.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
UalaME fialHo MacHado
secretário de segurança Pública do Estado do Pará

Protocolo: 721270

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 007/2021-seGUP/FesPds/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/815820
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação Nº 002/2021-fEsPds/Pa
objeto: o presente contrato tem como objeto aquisição de munições ca-
libre.40 para atender as necessidades do projeto apresentado pela Polícia 
Militar do Pará, conforme as especificações técnicas contidas no Termo de 
referência
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 389/2021-coNJUr
data de assinatura: 22 de outubro de 2021.
Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022
Valor global: r$ 147.030,00 (cento e quarenta e sete mil e trinta reais)
Quantidade: 39.000 (trinta e nove mil) unidades
Programação orçamentaria: fundo Estadual de segurança Pública e defe-
sa social/fEsPds com recurso do termo de adesão 43/2019 - sEGUP/
Pa; fonte: 0177 (tesouro); 0377 (recurso Próprio - superávit); Programa 
de trabalho: 06181150289400000; Natureza de despesa: 3339030
contratada: cBc - coMPaNHia BrasilEira dE cartUcHos
cNPJ: 57.494.031/0001-63
Endereço: av. Humberto de campos, n° 3220, Bairro: Guapituba, cidade: 
ribeirão Pires/sP.
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 720993
coNtrato Nº 008/2021-seGUP/FesPds/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/815767
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação Nº 003/2021-fEsPds/Pa
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empre-
sa especializada no fornecimento de MUNiÇÕEs 7,62X51mm coMUM M80 
trEiNa Bd a e 5,56x45mm M193 - trEiNa, para atender as necessidades 
do fundo Estadual de segurança Pública e defesa social, do projeto apre-
sentado pela Polícia Militar do Estado do Pará, conforme especificações e 
condições estabelecidas no termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 386/2021-coNJUr
data de assinatura: 22 de outubro de 2021.
Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022
Valor global: r$ 576.220,00 (quinhentos mil e setenta e seis e duzentos 
e vinte reais)
Quantidade: 88.000 (oitenta e oito mil) unidades
Programação orçamentaria: fundo Estadual de segurança Pública e defe-
sa social/fEsPds com recurso do termo de adesão 43/2019 - sEGUP/
Pa; fonte: 0177 (tesouro); 0377 (recurso Próprio - superávit); Programa 
de trabalho: 06181150289400000; Natureza de despesa: 3339030
contratada: cBc - coMPaNHia BrasilEira dE cartUcHos
cNPJ: 57.494.031/0001-63
Endereço: av. Humberto de campos, n° 3220, Bairro: Guapituba, cidade: 
ribeirão Pires/sP.
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 720996
coNtrato Nº 016/2021-seGUP/FesPds/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/864845
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação Nº 004/2021-fEsPds/Pa
objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de Munições 
destinada ao curso de operações Especiais/ coEsp, curso de Patrulha-
mento em ambiente rural/cPar, curso de operações de choque/PMPa, 
curso operacional de rotaM, curso de tropa Montada, (nível cabo e sol-
dado), pertencentes ao efetivo do comando de Missões Especiais – cME 
e curso de operações ambientais – coPaM do comando de Policiamento 
Ambiental, da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme as especificações 
técnicas contidas no termo de referência.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 421/2021-coNJUr
data de assinatura: 22 de outubro de 2021.
Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022
Valor global: r$681.010,00 (seiscentos e oitenta e um mil e dez reais)
Quantidade: 151.000 (cento e cinquenta e uma mil) unidades
Programação orçamentaria: fundo Estadual de segurança Pública e defe-
sa social/fEsPds com recurso do termo de adesão 43/2019 - sEGUP/
Pa; fonte: 0177 (tesouro); 0377 (recurso Próprio - superávit); Programa 
de trabalho: 06181150289400000; Natureza de despesa: 3339030
contratada: cBc - coMPaNHia BrasilEira dE cartUcHos
cNPJ: 57.494.031/0001-63
Endereço: av. Buarque de Macedo, n° 3133, Bairro: faxinal, cidade: Mon-
tenegro/rs
ordenador de despesas: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 720998

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1619/2021-saGa
oBJEtiVo:apoio a casa Militar .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MÃE do rio/Pa
PErÍodo: 24.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErVidorE(s): cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraEs GoNÇalVEs, 
Mf: 5264162-1
tEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 5774012-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1620/2021-saGa
oBJEtiVo:apoio a instrução do 3° coEsP/BoPE-PMPa .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): tErra alta/Pa
PErÍodo: 22.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErVidorE(s): tEN cEl PM claÚdio PEtillo dE alMEida, Mf:5807840-1
MaJ PM GilMar MENdEs caValcaNtE, Mf: 571983331
sUB tEN PM GEaN clEdsoN NEGrÃo toBias, Mf: 5793211-1
sGt BM aNdErsoN BarBosa rodriGUEs, Mf: 57173449-1
cB PM JoÃo ricardo costa EVaNGElista dE soUsa, Mf: 57213250
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1621/2021-saGa
oBJEtiVo: Para apoio no transporte de autoridades .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MÃE do rio/Pa
PErÍodo: 24.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErVidorE(s): tEN cEl BM PaUlo cEsar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
sUB tEN PM GEaN clEdsoN NEGrÃo toBias, Mf: 5793211-1
QUaNtidadE dE diárias: ½ (meia)
sErVidor(Es):fEliPE PiNHEiro scHMidt, Mf: 57192845
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1622/2021-saGa
oBJEtiVo:Para apoio no transporte de autoridades .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): itaitUBa/Pa
PErÍodo: 27.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: ½ (meia)
sErVidor(Es):lEoPoldo da rocHa BarBosa, Mf: 5950597-1
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1623/2021-saGa
oBJEtiVo:Para apoio no transporte de autoridades .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 29.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: ½ (meia)
sErVidor(Es):aMaUri MorEira dos saNtos, Mf: 5957745
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1624/2021-saGa
oBJEtiVo:Para apoio no transporte de autoridades .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): itaitUBa/Pa
PErÍodo: 23 á 24.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErVidor(Es):lEoPoldo da rocHa BarBosa, Mf: 5950597-1
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1625/2021-saGa
oBJEtiVo:Para apoio no transporte de autoridades .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): JacarEacaNGa/Pa
PErÍodo: 23 á 24.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErVidor(Es):Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
artHUr cEZar aNaissi dE MoraEs, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1626/2021-saGa
oBJEtiVo: Para transporte do Exmo. Governador .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
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dEstiNo(s): MÃE do rio/Pa
PErÍodo: 24 á 25.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErVidor(Es): EdUardo cEsar corrEa raMos, Mf: 54181015-3
aMaUri MorEira dos saNtos, Mf: 5957745
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1627/2021-saGa
oBJEtiVo: À serviço da sEGUP .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): iGUaraPE Miri/Pa
PErÍodo: 11 á 13.10.2021
QUaNtidadE dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
sErVidor(Es): raMiro araÚJo alVEs, Mf: 591311-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1628/2021-saGa
oBJEtiVo: À serviço da sEGUP .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): iGUaraPE Miri/Pa
PErÍodo: 11 á 13.10.2021
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada.
sErVidor(Es): cB PM Marcos aNtoNio HolaNda MariNHEiro, Mf: 
57222513-1
cB PM iraNildo dos saNtos NasciMENto, Mf: 4219372-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1629/2021-saGa
oBJEtiVo: Para abastecer a aeronave “Guardião 01 e 03 que se encontra-
vam no apoio a casa Militar ” .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MÃE do rio/Pa
PErÍodo: 24 á 25.09.2021
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
sErVidor(Es): sUB tEN BM Marcos clEisoN Barros MartiNs, Mf: 
5427991
sGt PM alEXaNdrE oliVEira dE liMa, Mf: 5701856-1
cB PM aNdErsoN fáBio araUJo farias, Mf: 54190301-2
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1630/2021-saGa
oBJEtiVo: Para Visita técnica .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
dEstiNo(s): NoVa tiMBotEUa E caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 15 à 18.10.2021
QUaNtidadE dE diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada.
sErVidor(Es): sGt PM áBia do socorro silVa dE JEsUs soarEs, 
Mf: 57200146-1
sGt BM MaUro aNdrÉ dos saNtos fUrtado, Mf: 57173859-1
QUaNtidadE dE diárias: 3 ½ (três e meia)
sErVidor(Es): sÔNia Maria QUarEsMa PaiVa, Mf: 5095441-1
aNtoNio oZair NUNEs dos saNtos, Mf: 55587571-2
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1631/2021-saGa
oBJEtiVo: Para apoio a casa Militar .
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElEM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 28.09 à 02.10.2021
QUaNtidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada.
sErVidor(Es):MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf:571741091
caP PM fraNcisco JosÉ castro dE soUZa, Mf: 5196604-1
sUB tEN PM Marcos clEisoN Barros MartiNs, Mf: 5427991
sd PM NEYroN soUsa dos saNtos, Mf: 6401977-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 721318

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1633/2022-saGa
Belém, 25 de outubro de 2022
coNsidEraNdo: o Plano de férias 2022 da sEGUP.
r E s o l V E: conceder férias regulamentares no mês de janeiro de 2022, 
aos servidores abaixo relacionados:

NoME  carGo/fUNÇÃo P. aQUisi-
tiVo

PErÍodo a sEr 
GoZado MatrÍcUla

aNGEla VascoNcElos MorEira aUXiliar oPEracioNal 2019/2020 03/01 a 01/02/2022 57195312/1
aNtoNio carlos daNtas Barroso assistENtE adM. 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 56120/1

artUr NElsoN NoGUEira dE 
VilHENa aGENtE Portaria 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 5107563/1

carla Maria dE MacEdo Estácio coordENador traBalHo 2020/2021 03/01 a 01/02/2022 5891422/1

cEliNa alVEs dE oliVEira Brito assEssor i 2020/2021 03/01 a 01/02/2022 5866065/7
cHarlYstoN WYttiNG cardoso 

dE soUZa
coordENador ENsiNo 

coMPlEMENtar 2021/2022 01/01 a 30/01/2022 5399572/2

clEYtoN fErNaNdo PaiXÃo dE 
soUsa costa dirEtor aNálisE criMiNal 2021/2022 01/01 a 30/01/2022 54196767/4

daNia Maria da costa PaNtoJa GErENtE articUlaÇÃo coM 
sociEdadE 2020/2021 03/01 a 01/02/2022 3228584/1

daVi aMaral dE araÚJo GErENtE colEta aNál. 
dE dados 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 5949526/3

doriVal MaGalHÃEs dE soUZa assistENtE adM. 2020/2021 03/01 a 01/02/2022 56154/1
EBENEZEr da silVEira coElHo 

filHo
GErENtE iNfraEstrUtUra 

coNtrolE 2020/2021 04/01 a 02/02/2022 55586375/4

EdilsoN Brito costa coordENador Estat. 
aNál.criMiNal 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 59153/7

MarcEllo aUGUsto Bastos lEÃo sEcrEtário EXEcUtiVo 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 5264014/6
Maria BEtHaNia NasciMENto dE 

alMEida
GErENtE dE atENÇÃo a 

saÚdE 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 5945773/2

Maria do socorro NasciMEN-
to fEio

coordENador MoNit. 
coNtrolE 2020/2021 03/01 a 01/02/2022 63290/1

MoNiQUE cristiNa costa dE farias assEssor i 2020/2021 03/01 a 
17/01/2022 (15 dias) 8401211/2

oNÉlia alcaNtara aMador aUX.sErV. GErais 2021/2022 10/01 a 08/02/2022 6120784/1
PEdro MoNtEiro dE PaiVa assistENtE adM. 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 5107474/1

raiMUNdo dos saNtos loPEs ViGilaNtE 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 7006527/1
rita dE cássia MalcHEr da silVa coordENador adM. 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 54193370
rosaNGEla NaZarÉ GoMEs liMa assistENtE adM. 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 702412/1
sÔNia Maria QUarEsMa PaiVa aUX. dE coMUNicaÇÃo. 2020/2021 03/01 a 01/02/2022 5095441/1
WilsoN JosÉ NEGrÃo PaHlEta aUXiliar adM. 2021/2022 03/01 a 01/02/2022 3242005/1

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 721042
Portaria Nº1634/2021-saGa
Belém, 25 de outubro de 2021
coNsidEraNdo: o Processo nº2021/1217180 e Mem. Nº90/2021-
GPs, de 25.10.2021.
coNsidEraNdo: a Portaria Nº 1470/2021-saGa, de 04.10.2021, pu-
blicada no doE nº34724, de 05.10.2021, que concedeu 30(trinta) dias de 
férias regulamentares à servidora GilVaNa rEis da crUZ, agente de Por-
taria, Mf nº 5107580/1, 2020/2021, no período de 08.11 a 07.12.2021.
r E s o l V E:
transferir o período de gozo de férias da servidora GilVaNa rEis da crUZ, 
agente de Portaria, Mf nº 5107580/1, 2020/2021, do período de 08.11 a 
07.12.2021, por necessidade de serviço, para 02/03 a 31.03.2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 721048
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de oFiciais - cFo/PMPa/2020
editaL Nº 31 - cFo/PMPa/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021 
resULtado FiNaL do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
a PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa) e a secretaria de esta-
do de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad), no uso das 
suas atribuições legais, torNaM PÚBLico o resULtado FiNaL da 3ª 
ETAPA – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde do concurso público destina-
do à admissão ao curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do 
Pará - cFo/PMPa/2020, conforme a seguir.
1 do resULtado FiNaL da 3ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO de saÚ-
de
1.1 relação de candidatos que compareceram à etapa de exame de ava-
liação de saúde e foram considerados aptos, na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1.1 cFo/PMPa (sexo masculino) – código 101. 273104020, aBNEr 
MoNtEiro dE MiraNda; 273104146, adElaildo MaXiMo dE oliVEira; 
273105348, adriaNo PortilHo Barroso; 273105715, adsoN dE Mo-
rais lEoNardo; 273100612, alcioMar corrEa da silVa; 273103212, 
alEf cliNtoN soUsa rocHa; 273100683, alEX YoUssEf loBato Es-
tUMaNo; 273100312, alEXaNdrE castElo BaNco dE MElo filHo; 
273100717, aNdErsoN dE alMEida GUiMaraEs; 273103588, aNdEr-
soN liMa da silVa; 273103339, aNdErsoN liMa E silVa; 273100888, 
aNdErsoN lUiZ siQUEira MarQUEs; 273105161, aNdrE dias Vas-
coNcElos JUNior; 273104097, aNdrE lUcas dos saNtos fialHo; 
273106414, aNtoNio BErNardo aNtUNEs PErEira; 273104398, aN-
toNio WilliaM rEBElo rEca; 273101375, aUdrY PiNHEiro dos saN-
tos; 273102574, BrENo PacHEco dE oliVEira coElHo; 273105421, 
BrUNNo dE NoVoa MartiNs PiNto; 273106394, BrUNo diNiZ calaN-
driNi dE aZEVEdo; 273104107, BrUNo GraNGEiro dE castro caVal-
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caNtE; 273105409, BrUNo MElo riBEiro; 273101068, calEBE liMa 
carrEra; 273106958, carlos cEsar MENdoNca filHo; 273104270, 
carlos EdUardo GoMEs lEao; 273101603, carlos HENriQUE 
MElo saNtos; 273103875, cHarlEs ViNiiciUs soUZa dE castro; 
273101015, dalMir tEiXEira roliM; 273100735, daNiEl da cUNHa 
crUZ; 273103634, daNiEl GUErrEiro dE Barros BENtEs; 273102188, 
daNilo dos saNtos PraZErEs; 273101904, daNilo PErEira XaViEr; 
273100375, dEltoN faBricio JardiM liBorio; 273101770, dENisoN 
WaNdEr tEiXEira saNtos; 273102210, dEYMMYsoN WElltoN fEi-
tosa Mota; 273101709, diEGo foNtENEllE NasciMENto cHaVEs; 
273106772, diEGo sadHaN PEGorEtti siMoEs; 273100357, doUGlas 
alBarado sarraZiN; 273104981, EdioNEs da costa coNcEicao; 
273100765, EdUardo da silVa coHEN; 273104630, EliEis PaNtoJa 
MEdEiros; 273103005, EliElsoN da silVa sErra; 273103973, El-
toN araUJo ViEira; 273104610, EMErsoN liMa Matos; 273101328, 
EriKo HENriQUE PiNto araUJo; 273100388, ErYc aNGEllYs BarBo-
sa silVa; 273103176, EstEVao MENEZEs dE oliVEira; 273100801, 
EUclidEs MatHEUs da costa alVEs; 273106843, EWErtoN aNtoNio 
saNtos da silVa; 273100595, faBio MElo laUrNHo; 273104857, fE-
licio fErrEira GoMEs; 273100266, fEliPE cordoVa da coNcEicao; 
273105555, fEliPE MatHaUs MEirElEs saNtos; 273107358, fEli-
PE MENdoNca dE oliVEira; 273103056, fEliPE MorEira fErrEira; 
273100953, fErNaNdo soUZa da costa NEto; 273101418, filiPE lUiZ 
da silVa BENJaMiN; 273103826, filiPE torriNHa MaciEl; 273103621, 
fraNcisco dE assis rEis MiraNda NEto; 273105902, GaBriEl JosE 
dE oliVEira soarEs; 273100350, GaBriEl PaloMBo; 273101129, 
GEsiEl silVa da silVa; 273100364, GUilHErME oliVEira troUcHEt 
lEYdiEr; 273103243, GUstaVo BalBiNo soUZa da silVa; 273106774, 
HaMiltoN araUJo farias; 273101397, HarrisoN BarBosa NEVEs; 
273101802, HEitor caValcaNtE fiGUEirEdo; 273104736, HENriQUE 
da silVa BraGa; 273100873, HiaGo araUJo dE frEitas; 273100440, 
HiaGo KENNEd dE soUZa NEVEs; 273100691, HiGoor PirEs QUEi-
roZ; 273104577, HUdsoN Gotardo dE MEdEiros silVa; 273100984, 
HUGo araUJo VascoNcElos; 273101604, HUGo saloMao MoNtEi-
ro caValcaNtE; 273102180, iGor loPEs dUartE; 273101855, iGor 
MaKio Brasil KaNEHira; 273101382, ildEMarcio tadEU silVa lEitE; 
273105346, isac coNcEicao PiNto; 273104780, italo MaGNo ro-
driGUEs loBo; 273103361, JadErsoN saNtos dos saNtos JUNior; 
273101152, JadiElsoN rEZENdE liMa; 273101230, JaiME araUJo fEi-
tosa JUNior; 273105310, JaiME lUcas da silVa NErY; 273102774, 
JEffErsoN lEMos saNtos; 273101040, JHoNatHaN PErEira dE car-
ValHo; 273101851, JHoNNY HEBErt dE soUZa fErrEira; 273100394, 
JHoNNY sPiNdola dE soUZa liMa; 273100022, Joao fEitosa Bar-
ros; 273104008, Joao KENNEdY GoNcalVEs toMaZ; 273106158, Joao 
lUiZ QUarEsMa MiraNda; 273104090, Joao PEdro doUrado GoUVEa 
costa; 273101577, Joao UcHoa da silVa JUNior; 273100811, JoH-
Natas loaMi MiraNda NUNEs; 273105940, JoNas assis do Nasci-
MENto; 273100344, JoNas claUdiUs frEitas dE oliVEira aNdradE; 
273103438, JoNH lENNoN PErEira soBriNHo da silVa; 273104819, 
JorGE da silVa arrUda; 273103174, JosE aUGUsto MorEira car-
doso; 273103377, JosE HUGo BotElHo MarQUEs; 273100836, JosE 
tHiaGo rodriGUEs da silVa; 273101308, JoVaN HEillEr dE MiraN-
da saNtiaGo; 273100300, laUro WilsoN PiNto PErEira; 273100556, 
lEaNdro Batista riBEiro; 273101696, lEoNardo lUdGEro da silVa 
BraNco; 273100112, lUcas carValHo dE oliVEira; 273101262, lU-
cas dE MacEdo astolPHo; 273102782, lUcas JUliaNo MEsQUita dos 
saNtos; 273100325, lUcas lEMEs MoNtEs; 273103914, lUis fEliPE 
dos saNtos MartiNs; 273101107, lUis fErNaNdo acassio dE oli-
VEira; 273100799, lUis fErNaNdo fErrEira dE aZEVEdo; 273100182, 
lUiZ carlos PaNtoJa alVEs JUNior; 273100504, lUiZ EdUardo soa-
rEs carNEiro NEto; 273106335, MadaKE Marcos lEal do Nasci-
MENto; 273103043, MarcElo cUNHa saNtos; 273103202, MarcE-
lo PaUla dE oliVEira; 273103873, Marcio PaUlo dalMacio loBo; 
273102073, Marcos HENriQUE BorGEs araUJo; 273107300, Marcos 
WYllKE saNtos BraNdao; 273101150, MarcUs ViNiciUs PErEira da 
coNcEicao; 273100526, MatEUs foNtaiNHa dE soUZa; 273101041, 
MatEUs afoNso NasciMENto dE soUsa; 273106436, MatHEUs dE 
oliVEira liMa; 273100739, MatHEUs tEiXEira dE soUZa; 273100618, 
MaUricio dE oliVEira da costa; 273104733, MiKaEl costa dE soU-
sa; 273101006, MoisEs ProGENio NoGUEira (sub judice); 273102735, 
MoisEs saNtiaGo dE oliVEira; 273100929, NataN frEitas GalVao 
filHo; 273104552, odirsoN MicHEl taVarEs da silVa; 273104829, 
orlaNdo GoNcalVEs BarBosa JUNior; 273102970, PaUlo afoNso 
GUiMaraEs da rosa; 273103802, PaUlo HENriQUE PiNto saNtia-
Go; 273102717, PaUlo raNGEl dE araUJo liMa; 273102340, PaUlo 
Vitor liMa alVEs; 273103307, PEdro salViaNo dUartE PiNHEiro 
JUNior; 273102265, rafaEl JorGE fErrEira da foNsEca MorEira; 
273102148, rafaEl lEoNaN taVarEs dE oliVEira; 273101091, rafaEl 
PElisari BortolEtto; 273100187, rafaEl soUsa araUJo PiMENtEl; 
273107124, rafaias PErEira dE siQUEira; 273104489, railloN BotE-
lHo silVa; 273103685, railsoN dE oliVEira cariPUNa; 273100177, 
raPHaEl araUJo dE oliVEira; 273101410, rENaN EdUardo loPEs PE-
rEira; 273103316, rENaN PErEira da silVa; 273100217, rENaN WEs-
lEY foNsEca dE oliVEira; 273100785, ricardo HENriQUE dE Brito 
loPEs; 273102756, roBErto carlos VErissiMo corrEia JUNior; 
273104095, rodriGo dENis NasciMENto dE soUsa; 273103232, ro-
driGo silVa da coNcEicao; 273102343, roMario araUJo GUiMa-
raEs; 273100379, roMUlo calado MoUra; 273100867, roNald sUli-
VaN PErEira da lUiZ JUNior; 273101767, roVaNY dE soUZa saNtos; 
273100898, rUBENs lUiZ fErNaNdEs MaUEs; 273101558, saMUEl 
frEitas dos saNtos; 273100228, saMUEl oliVEira dE oliVEira; 
273102118, saUlo doMiNGos dE MElo PiNHEiro; 273103689, sEBas-

tiao saNGaMa NoGUEira sQUarcado; 273105126, talEs cUNHa dE 
soUsa; 273104653, tallEs BrUNo fErrEira rosa; 273101739, tHali-
soN oliVEira dE Morais; 273103524, tHiaGo da silVa Brito liMa; 
273103774, ValMir caitaNo dE aNdradE JUNior; 273100429, Victor 
dE oliVEira GoMEs; 273102550, Victor fraNcisco sErrao PaNto-
Ja; 273101600, ViNiciUs aUrElio rosa dE soUZa; 273101238, ViNi-
ciUs dE alMEida saNtaNa MElo; 273102563, Vitor aUGUsto ataidE 
costa; 273107776, WaNdErsoN alENcar dE carValHo; 273102647, 
WEsllEY GUiMaraEs dE soUZa; 273101189, WiGor GaBriEl soUsa 
NoroNHa; 273101872, WodlEY GaBriEl rocHa alVEs; 273104753, 
YaGo MaNito MartiNs; 273100812, ZildoMar silVa dE soUZa JU-
Nior.
1.1.2 cFo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 0273100457, alE-
XaNdra ValErio da silVa BEZErra; 0273104295, aNa alicE silVa 
MoraEs; 0273100770, aNa faBiaNNE lEitao da costa; 0273101001, 
aNa PaUla oliVEira da silVa PacHEco (sub judice); 0273105069, 
aNa tHalita silVa aZEVEdo; 0273100963, ariElY silVa da costa; 
0273100928, BarBara VaNEssa da silVa MariNHo; 0273100360, 
calYMa JardENE carValHo BarBosa da coNcEicao; 0273101511, 
caMila carMo da silVa; 0273103387, HElENNa NoGUEira da sil-
Va; 0273100304, JEssica MoNtEiro MElo dE ataidE; 0273103203, 
JUlia cristiNE PEdroso EsQUErdo; 0273102420, laYssa laYaNNE 
PalHaNo dE aBrEU; 0273100143, Maria NataliNa NUNEs castro; 
0273102620, MariENNY ViEira dE saNtaNa; 0273101003, raYaNNa 
alEXia oliVEira do EsPirito saNto corrEa; 0273103201, rosaNE 
fEio dE JEsUs rosa; 0273101010, saBriNa fraNca daMascENo; 
0273102230, silMara cristiNa PaNtoJa dE MElo; 0273104873, so-
PHia da silVa ViGario; 0273100297, ValNisE dE assis rEis. 
2 dos caNdidatos aUseNtes
2.1 relação, em ordem alfabética, dos candidatos que não compareceram 
para a realização do exame de avaliação de saúde, na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome completo. 
2.1.1 cFo/PMPa (sexo masculino) – código 101. 273103162, BrU-
No alEcs dE soUZa liNHarEs; 273101850, BrUNo loPEs da silVa; 
273100663, GUstaVo costa Prado; 273103226, lUiZ Victor florEN-
cio silVa.
2.1.2 cFo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 273102669, lUaNa 
Maria BaHia Mota; 273104508, taYNara HElla MoraEs oUriQUEs.
3 dos caNdidatos coNsiderados iNaPtos No resULtado Fi-
NaL da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
3.1 relação de candidatos que compareceram à etapa de exame de ava-
liação de saúde e foram considerados inaptos, na seguinte ordem: núme-
ro de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
3.1.1 cFo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 273101043, aNdrEa 
alVEs farias; 273101854  KarllEN cHristHiaNNE silVa rocHa.
4 Em conformidade com a decisão judicial proferida nos autos do Processo 
nº 0821379-35.2021.8.14.0301 da 5ª Vara da fazenda Pública e tutelas 
coletivas – tribunal de Justiça do Estado do Pará, não foi exigido dos can-
didatos o teste anti-HiV i e ii como condição para que sejam aprovados na 
fase de avaliação médica.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 721521
GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de oFiciais - cFo/PMPa/2020
editaL Nº 32- cFo/PMPa/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo FÍ-
sica
a PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ – PMPa e a secretaria 
de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePLad, no 
uso de suas atribuições legais, torNaM PÚBLica a convocação dos can-
didatos do concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020, para a realização da 
4ª Etapa – teste de avaliação física, conforme a seguir. 
1 da reLaÇÃo de caNdidatos coNVocados Para a etaPa de 
teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 Em conformidade com o subitem 14.2 do Edital nº 01-cfo/PMPa/ sE-
PLAD-, de 12/11/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 
34.405, de 13/11/2020, ficam convocados para a realização da 4ª etapa 
– teste de avaliação Física, todos os candidatos abaixo relacionados 
na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética.
1.1.1cFo/PMPa (sexo masculino) – código 101. 273104020, aBNEr 
MoNtEiro dE MiraNda; 273104146, adElaildo MaXiMo dE oliVEira; 
273105348, adriaNo PortilHo Barroso; 273105715, adsoN dE Mo-
rais lEoNardo; 273100612, alcioMar corrEa da silVa; 273103212, 
alEf cliNtoN soUsa rocHa; 273100683, alEX YoUssEf loBato Es-
tUMaNo; 273100312, alEXaNdrE castElo BaNco dE MElo filHo; 
273100717, aNdErsoN dE alMEida GUiMaraEs; 273103588, aNdEr-
soN liMa da silVa; 273103339, aNdErsoN liMa E silVa; 273100888, 
aNdErsoN lUiZ siQUEira MarQUEs; 273105161, aNdrE dias Vas-
coNcElos JUNior; 273104097, aNdrE lUcas dos saNtos fialHo; 
273106414, aNtoNio BErNardo aNtUNEs PErEira; 273104398, aN-
toNio WilliaM rEBElo rEca; 273101375, aUdrY PiNHEiro dos saN-
tos; 273102574, BrENo PacHEco dE oliVEira coElHo; 273105421, 
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BrUNNo dE NoVoa MartiNs PiNto; 273106394, BrUNo diNiZ calaN-
driNi dE aZEVEdo; 273104107, BrUNo GraNGEiro dE castro caVal-
caNtE; 273105409, BrUNo MElo riBEiro; 273101068, calEBE liMa 
carrEra; 273106958, carlos cEsar MENdoNca filHo; 273104270, 
carlos EdUardo GoMEs lEao; 273101603, carlos HENriQUE 
MElo saNtos; 273103875, cHarlEs ViNiiciUs soUZa dE castro; 
273101015, dalMir tEiXEira roliM; 273100735, daNiEl da cUNHa 
crUZ; 273103634, daNiEl GUErrEiro dE Barros BENtEs; 273102188, 
daNilo dos saNtos PraZErEs; 273101904, daNilo PErEira XaViEr; 
273100375, dEltoN faBricio JardiM liBorio; 273101770, dENisoN 
WaNdEr tEiXEira saNtos; 273102210, dEYMMYsoN WElltoN fEi-
tosa Mota; 273101709, diEGo foNtENEllE NasciMENto cHaVEs; 
273106772, diEGo sadHaN PEGorEtti siMoEs; 273100357, doUGlas 
alBarado sarraZiN; 273104981, EdioNEs da costa coNcEicao; 
273100765, EdUardo da silVa coHEN; 273104630, EliEis PaNtoJa 
MEdEiros; 273103005, EliElsoN da silVa sErra; 273103973, EltoN 
araUJo ViEira; 273104610, EMErsoN liMa Matos; 273101328, Eri-
Ko HENriQUE PiNto araUJo; 273100388, ErYc aNGEllYs BarBosa 
silVa; 273103176, EstEVao MENEZEs dE oliVEira; 273100801, EU-
clidEs MatHEUs da costa alVEs; 273106843, EWErtoN aNtoNio 
saNtos da silVa; 273100595, faBio MElo laUrNHo; 273104857, 
fElicio fErrEira GoMEs; 273100266, fEliPE cordoVa da coNcEi-
cao; 273105555, fEliPE MatHaUs MEirElEs saNtos; 273107358, fE-
liPE MENdoNca dE oliVEira; 273103056, fEliPE MorEira fErrEira; 
273100953, fErNaNdo soUZa da costa NEto; 273101418, filiPE lUiZ 
da silVa BENJaMiN; 273103826, filiPE torriNHa MaciEl; 273103621, 
fraNcisco dE assis rEis MiraNda NEto; 273105902, GaBriEl JosE 
dE oliVEira soarEs; 273100350, GaBriEl PaloMBo; 273101129, 
GEsiEl silVa da silVa; 273100364, GUilHErME oliVEira troUcHEt 
lEYdiEr; 273103243, GUstaVo BalBiNo soUZa da silVa; 273106774, 
HaMiltoN araUJo farias; 273101397, HarrisoN BarBosa NEVEs; 
273101802, HEitor caValcaNtE fiGUEirEdo; 273104736, HENriQUE 
da silVa BraGa; 273100873, HiaGo araUJo dE frEitas; 273100440, 
HiaGo KENNEd dE soUZa NEVEs; 273100691, HiGoor PirEs QUEi-
roZ; 273104577, HUdsoN Gotardo dE MEdEiros silVa; 273100984, 
HUGo araUJo VascoNcElos; 273101604, HUGo saloMao MoNtEi-
ro caValcaNtE; 273102180, iGor loPEs dUartE; 273101855, iGor 
MaKio Brasil KaNEHira; 273101382, ildEMarcio tadEU silVa lEitE; 
273105346, isac coNcEicao PiNto; 273104780, italo MaGNo ro-
driGUEs loBo; 273103361, JadErsoN saNtos dos saNtos JUNior; 
273101152, JadiElsoN rEZENdE liMa; 273101230, JaiME araUJo fEi-
tosa JUNior; 273105310, JaiME lUcas da silVa NErY; 273102774, 
JEffErsoN lEMos saNtos; 273101040, JHoNatHaN PErEira dE car-
ValHo; 273101851, JHoNNY HEBErt dE soUZa fErrEira; 273100394, 
JHoNNY sPiNdola dE soUZa liMa; 273100022, Joao fEitosa Bar-
ros; 273104008, Joao KENNEdY GoNcalVEs toMaZ; 273106158, Joao 
lUiZ QUarEsMa MiraNda; 273104090, Joao PEdro doUrado GoUVEa 
costa; 273101577, Joao UcHoa da silVa JUNior; 273100811, JoH-
Natas loaMi MiraNda NUNEs; 273105940, JoNas assis do Nasci-
MENto; 273100344, JoNas claUdiUs frEitas dE oliVEira aNdradE; 
273103438, JoNH lENNoN PErEira soBriNHo da silVa; 273104819, 
JorGE da silVa arrUda; 273103174, JosE aUGUsto MorEira car-
doso; 273103377, JosE HUGo BotElHo MarQUEs; 273100836, JosE 
tHiaGo rodriGUEs da silVa; 273101308, JoVaN HEillEr dE MiraN-
da saNtiaGo; 273100300, laUro WilsoN PiNto PErEira; 273100556, 
lEaNdro Batista riBEiro; 273101696, lEoNardo lUdGEro da silVa 
BraNco; 273100112, lUcas carValHo dE oliVEira; 273101262, lU-
cas dE MacEdo astolPHo; 273102782, lUcas JUliaNo MEsQUita dos 
saNtos; 273100325, lUcas lEMEs MoNtEs; 273103914, lUis fEliPE 
dos saNtos MartiNs; 273101107, lUis fErNaNdo acassio dE oli-
VEira; 273100799, lUis fErNaNdo fErrEira dE aZEVEdo; 273100182, 
lUiZ carlos PaNtoJa alVEs JUNior; 273100504, lUiZ EdUardo so-
arEs carNEiro NEto; 273106335, MadaKE Marcos lEal do Nasci-
MENto; 273103043, MarcElo cUNHa saNtos; 273103202, MarcElo 
PaUla dE oliVEira; 273103873, Marcio PaUlo dalMacio loBo; 
273102073, Marcos HENriQUE BorGEs araUJo; 273107300, Marcos 
WYllKE saNtos BraNdao; 273101150, MarcUs ViNiciUs PErEira da 
coNcEicao; 273100526, MatEUs  foNtaiNHa dE soUZa; 273101041, 
MatEUs afoNso NasciMENto dE soUsa; 273106436, MatHEUs dE  
oliVEira liMa; 273100739, MatHEUs tEiXEira dE soUZa; 273100618, 
MaUricio dE oliVEira da costa; 273104733, MiKaEl costa dE soU-
sa; 273101006, MoisEs ProGENio NoGUEira (sub judice); 273102735, 
MoisEs saNtiaGo dE oliVEira; 273100929, NataN frEitas GalVao 
filHo; 273104552, odirsoN MicHEl taVarEs da silVa; 273104829, 
orlaNdo GoNcalVEs BarBosa JUNior; 273102970, PaUlo afoNso 
GUiMaraEs da rosa; 273103802, PaUlo HENriQUE PiNto saNtia-
Go; 273102717, PaUlo raNGEl dE araUJo liMa; 273102340, PaUlo 
Vitor liMa alVEs; 273103307, PEdro salViaNo dUartE PiNHEiro 
JUNior; 273102265, rafaEl JorGE fErrEira da foNsEca MorEira; 
273102148, rafaEl lEoNaN taVarEs dE oliVEira; 273101091, rafaEl 
PElisari BortolEtto; 273100187, rafaEl soUsa araUJo PiMENtEl; 
273107124, rafaias PErEira dE siQUEira; 273104489, railloN BotE-
lHo silVa; 273103685, railsoN dE oliVEira cariPUNa; 273100177, 
raPHaEl araUJo dE oliVEira; 273101410, rENaN EdUardo loPEs PE-
rEira; 273103316, rENaN PErEira da silVa; 273100217, rENaN WEs-
lEY foNsEca dE oliVEira; 273100785, ricardo HENriQUE dE Brito 
loPEs; 273102756, roBErto carlos VErissiMo corrEia JUNior; 
273104095, rodriGo dENis NasciMENto dE soUsa; 273103232, ro-
driGo silVa da coNcEicao; 273102343, roMario araUJo GUiMara-
Es; 273100379, roMUlo calado MoUra; 273100867, roNald sUli-
VaN PErEira da lUiZ JUNior; 273101767, roVaNY dE soUZa saNtos; 
273100898, rUBENs lUiZ fErNaNdEs MaUEs; 273101558, saMUEl 

frEitas dos saNtos; 273100228, saMUEl oliVEira dE oliVEira; 
273102118, saUlo doMiNGos dE MElo PiNHEiro; 273103689, sEBas-
tiao saNGaMa NoGUEira sQUarcado; 273105126, talEs cUNHa dE 
soUsa; 273104653, tallEs BrUNo fErrEira rosa; 273101739, tHali-
soN oliVEira dE Morais; 273103524, tHiaGo da silVa Brito liMa; 
273103774, ValMir caitaNo dE aNdradE JUNior; 273100429, Victor 
dE oliVEira GoMEs; 273102550, Victor fraNcisco sErrao PaNto-
Ja; 273101600, ViNiciUs aUrElio rosa dE soUZa; 273101238, ViNi-
ciUs dE alMEida saNtaNa MElo; 273102563, Vitor aUGUsto ataidE 
costa; 273107776, WaNdErsoN alENcar dE carValHo; 273102647, 
WEsllEY GUiMaraEs dE soUZa; 273101189, WiGor GaBriEl soUsa 
NoroNHa; 273101872, WodlEY GaBriEl rocHa alVEs; 273104753, 
YaGo MaNito MartiNs; 273100812, ZildoMar silVa dE soUZa JU-
Nior.
1.1.2 cFo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 0273100457, alE-
XaNdra ValErio da silVa BEZErra; 0273104295, aNa alicE silVa 
MoraEs; 0273100770, aNa faBiaNNE lEitao da costa; 0273101001, 
aNa PaUla oliVEira da silVa PacHEco (sub judice); 0273105069, 
aNa tHalita silVa aZEVEdo; 0273100963, ariElY silVa da costa; 
0273100928, BarBara VaNEssa da silVa MariNHo; 0273100360, 
calYMa JardENE carValHo BarBosa da coNcEicao; 0273101511, 
caMila carMo da silVa; 0273103387, HElENNa NoGUEira da sil-
Va; 0273100304, JEssica MoNtEiro MElo dE ataidE; 0273103203, 
JUlia cristiNE PEdroso EsQUErdo; 0273102420, laYssa laYaNNE 
PalHaNo dE aBrEU; 0273100143, Maria NataliNa NUNEs castro; 
0273102620, MariENNY ViEira dE saNtaNa; 0273101003, raYaNNa 
alEXia oliVEira do EsPirito saNto corrEa; 0273103201, rosaNE 
fEio dE JEsUs rosa; 0273101010, saBriNa fraNca  daMascENo; 
0273102230, silMara cristiNa PaNtoJa dE MElo; 0273104873, so-
PHia da silVa ViGario; 0273100297, ValNisE dE assis rEis. 
2 da 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica 
2.1 a 4ª etapa – teste de avaliação Física, de presença obrigatória 
e de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iades, no 
período compreendido entre os dias 2 e 8 de novembro de 2021; con-
forme locais, dias e horários das atividades que serão divulgadas em co-
municado específico a ser publicado na página de acompanhamento do 
concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no 
dia 27 de outubro de 2021. 
2.2 o candidato deverá comparecer ao local do teste de avaliação Físi-
ca, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário 
fixado no comunicado mencionado no subitem 2.1, acima.
2.2.1 o teste de avaliação física, será realizado nos locais abaixo infor-
mados:

cidadE local ENdErEÇo

altaMira 51º Bis - Base Militar rod. Pres. Médice, s/N - alberto soares, altamira - Pa | 
cEP 68376-035

BElÉM UEPa - ccBs av. João Paulo ii, 817 - Belém - Pa | cEP 68376-035

itaitUBa Grêmio Brigadeiro sampaio - GBs - clube 
cb/sd Est. dner, 1-201 - Bom Jardim | cEP 68181-460

MaraBá Estação conhecimento de Marabá av. Vale s/n – lote do tocantins, são félix Marabá / Pa | 
cEP 68.500-970 

rE-
dENÇÃo Ginásio Poliesportivo Josias coelho  av. araguaia s/N - alto Paraná, redenção - Pa, 68550-253

saNtarÉM 3º Batalhão de Polícia Militar - Batalhão tapajós av. cuiabá Nº 2111 - Bairro caranazal | cEP 68040-400

2.3 os candidatos impossibilitados de realizar o teste de avaliação Fí-
sica no dia 6 de novembro de 2021 (sábado), somente por motivos 
religiosos, poderão apresentar requerimento solicitando a alteração da 
data até o dia 28 de outubro de 2021, anexando declaração fornecida 
por autoridade competente da instituição religiosa a que pertence, com-
provando o impedimento. a solicitação deverá ser enviada para o e-mail 
atendimentopmpa@iades.com.br.
2.4 o teste de avaliação Física realizar-se-á, independentemente das 
diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização 
do mesmo.
2.5 Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do teste de avaliação Física, em quaisquer 
dependências do local de realização da fase.
2.6 o candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munido de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-lo (conforme o subitem 9.4 do Edital Norma-
tivo) e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, 
no máximo, 15 (quinze) dias anteriores ao da realização dos testes. 
2.6.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação 
de que o candidato está apto a realizar os testes de avaliação física do 
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
-cFo/PMPa, sem qualquer restrição. 
2.6.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados mé-
dicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do 
concurso público. 
2.6.3 todas as informações constantes no atestado médico devem estar 
legíveis. 
2.6.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.6.1e 2.6.2 deste edital. 
2.6.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iades.
2.6.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
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ao da realização do teste de avaliação física. 
2.6.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impe-
dido de realizar a 4ª etapa – teste de avaliação Física, sendo, conse-
quentemente, eliminado do certame. 
2.7 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o 
direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o mo-
tivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.8 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo 
concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desem-
penho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) mi-
nutos  e máximo de 1(uma) hora da realização da tentativa inicial, com ex-
ceção do teste de corrida que será realizado em apenas 1 (uma) tentativa.
2.9 os testes e índices mínimos do teste de avaliação física obedecerão 
às normas relacionadas a seguir, para ambos os sexos, conforme índices 
mínimos dos seguintes exercícios físicos: 
a) flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 (duas) repeti-
ções para o sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o 
sexo feminino; 
b) flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 30 (trin-
ta) repetições para o sexo masculino e 27 (vinte e sete) repetições para o 
sexo feminino; 
c) flexão de braço no solo: 23 (vinte e três) repetições para ambos os se-
xos, sendo a execução para os homens em 4 (quatro) apoios (mãos e pés) 
e para as mulheres em 6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés); 
d) corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) metros para 
o sexo masculino e 1.600 (mil e seiscentos) metros para o sexo feminino. 
2.10 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performan-
ces mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfo/PMPa/ sEPlad-, de 
12/11/2020.
2.11 os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a 
4ª etapa – teste de avaliação Física, por escrito, em formulário próprio 
a ser fornecido pela comissão organizadora. 
2.12 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou per-
manente que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a 
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, mesmo que ocorram 
durante a realização dos testes. 
2.13 são condições que implicam na eliminação do candidato: 
a) faltar ou chegar atrasado para o exame físico; 
b) for considerado inapto por não ter atingido o índice mínimo exigido em 
qualquer um dos testes aplicados ou não realizar os testes físicos na data 
prevista, seja por qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou fisioló-
gicas temporárias ou permanentes; 
c) deixar a candidata gestante ou em estado de puerpério de apresentar 
atestado médico, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da realiza-
ção do teste de avaliação física, por médico especialista habilitado para 
emiti-lo, atestando que ela pode realizar o teste de avaliação física, e (ou) 
não assinar o termo de responsabilidade fornecido pela comissão organi-
zadora; e 
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª etapa – teste de avaliação Física. 
2.14 será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.15 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.16 a candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário esta-
belecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que 
comprove situação de gravidez ou estado de puerpério que a impossibilite 
de realizar os testes de avaliação física, terá suspensa a sua avaliação 
física na presente etapa. a candidata continuará participando das demais 
etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização 
dos testes de avaliação física após o período máximo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional ou estado de 
puerpério, de acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo 
da participação nas demais etapas do concurso público. É de inteira res-
ponsabilidade da candidata procurar o iades, após o período mencionado, 
para a realização da referida etapa. 
2.16.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identifica-
ção da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sen-
do aceita a entrega de atestado médico em outro momento. a candidata 
que não entregar o atestado médico e, se recusar a realizar os testes de 
aptidão física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso 
público. 
2.16.2 a candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu 
estado de gravidez e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão 
física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a 
candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 
2.16.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados mé-
dicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será 
eliminada do concurso público. 
2.16.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.16.5 caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa 
de testes de avaliação física será automaticamente eliminada do certame, 
perdendo o direito de realizar os testes de aptidão física após 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto, estado de puerpério ou fim do período 
gestacional. 
2.17 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.18 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora. 

2.19 será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
2.20 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a 
participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de apti-
dão física. 
2.21 Não haverá segunda chamada para a realização da 4ª etapa – teste 
de avaliação Física. será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer ao local e horário previstos para a sua realização.
2.22 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quais-
quer imprevistos ocorridos durante a 4ª etapa – teste de avaliação 
Física. 
2.23 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo má-
ximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
2.24 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e 
permanência no local de realização da 4ª etapa – teste de avaliação 
Física, sendo responsabilidade do candidato comparecer ao local com a 
própria máscara. o iades não fornecerá máscaras. será permitido aos 
candidatos o consumo individual de água e alimentos entre os intervalos 
das baterias de teste.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 721522
GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de PraÇas - cFP/PMPa/2020
editaL Nº 32- cFP/PMPa/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021 
resULtado FiNaL do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
a PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa) e a secretaria de esta-
do de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad), no uso das 
suas atribuições legais, torNaM PÚBLico o resULtado FiNaL da 3ª 
ETAPA – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde do concurso público destina-
do à admissão ao curso de Formação de Praças da Polícia Militar do 
Pará - cFP/PMPa/2020, conforme a seguir.
1 do resULtado FiNaL da 3ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO de saÚ-
de
1.1 relação de candidatos que compareceram à etapa de exame de ava-
liação de saúde e foram considerados aptos, na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1.1 cFP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 272161843, aBE-
lardo rUfiNo BarGEs NEto; 272107609, aBiMaEl coElHo da silVa; 
272116127, aBiMaEl oliVEira da costa JUNior; 272115530, aBNEr 
GaBriEl silVa; 272182763, aBraao WElliNGtoN silVa VaNdErlEi; 
272201741, acYliNo dE alMEida liNs NEto; 272171633, adaias lU-
cas silVa alMEida; 272217992, adailtoN oliVEira silVa; 272126761, 
adalBErto MaciEl lEitE da silVa filHo; 272222168, adalto fErrEi-
ra PErEira; 272109632, adaNiEl da silVa E silVa; 272169972, adao 
GoMEs dE aGUiar; 272189686, adEildo JEroNiMo dos saNtos JU-
Nior; 272167753, adEJildo silVa frEitas; 272101848, adEliNo 
aMaNcio dos rEis NEto; 272166818, adElio MartiNs rodriGUEs 
NEto; 272176492, adElMar PErEira do laGo liMa; 272146243, adEl-
soN liMa soUsa; 272122439, adEMar GEraldo dE QUEiroZ NEto; 
272126265, adEMiltoN BarrEto facUNdEs; 272101712, adEMir dE 
liMa carValHo JUNior; 272103059, adENilsoN da silVa JUNior; 
272111687, adErlEY silVa dE JEsUs; 272138091, adriaNo aMaraNEs 
dos saNtos; 272100663, adriaNo dE JEsUs sErafiM; 272114036, 
adriaNo NEto Brito; 272136104, adriaNo soUZa saNtos; 
272101034, adriaNo VENtiN lEMos; 272100422, adriEl da silVa dE 
JEsUs; 272115370, adsoN daNtas PErEira; 272195591, adsoN dE 
Morais lEoNardo; 272143610, adsoN MatHEUs dE lUNa saNtos; 
272192612, aEltoN GUiMaraEs BraGa silVa; 272133441, afoNso fE-
liPE dE JEsUs lardosa; 272102207, afoNso loiola Brito; 
272156159, afoNso PiNto faZZi; 272146688, afoNso VEras carVa-
lHo; 272167200, aGENor PacHEco NEto; 272119231, aGEU fErrEira 
silVa JUNior; 272120930, aGlEBsoN dE araUJo BraGa; 272106417, 
aGNaldo Mario dias raiol JUNior; 272222499, aGUiNaldo sErGio 
BraNco da silVa; 272114421, aGUiNaldo soarEs da silVa; 
272105714, ailsoN da silVa rodriGUEs JUNior; 272126219, ailsoN 
Morais ModEsto; 272117780, ailtoN dos PraZErEs rosa; 
272166786, airtoN fraNcisco soUsa E soUsa; 272168737, airtoN 
NaVarro GoUVEia dE oliVEira; 272105728, alacid liMa dE saNta-
Na; 272180793, alaN alVEs fErro; 272167717, alaN aUGUsto costa 
Portal; 272177768, alaN BrUNo caBral PiNto; 272107546, alaN da 
costa; 272122279, alaN dE JEsUs costa dias; 272163423, alaN dE 
soUZa PiNto; 272102441, alaN fEliPE MoNtEiro aNGEliM; 
272132854, alaN GaBriEl araUJo MElo; 272196772, alaN MartiNs 
dE soUsa; 272171002, alaN MiNdElo riBEiro; 272117185, alaN ro-
driGUEs ViaNa; 272183966, alBErt dE carValHo saNtaNa; 
272132831, alBErto dUartE da silVa JUNior; 272116507, alBErto 
PaiVa da costa filHo; 272171394, alBErto soarEs da silVa filHo; 
272147933, alBErto tEiXEira da silVa; 272150737, aldENcar GalU-
cio dE MElo JUNior; 272139130, aldErlaN daNiEl aGUiar do Nas-
ciMENto; 272166770, alEcio ViEira dE soUZa; 272102718, alEcK-
saNdro alEiXo caldas; 272183019, alEcXaNdro sErrao lEitao; 
272107305, alEf dE soUsa MoUra; 272154431, alEf YaNN dE soUsa 
PiNHEiro; 272112615, alEssaNco saGica carValHo; 272128091, 
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alEssaNdro silVa da silVa; 272170753, alEssaNdro BaraNda Bar-
roso; 272136275, alEssaNdro GoNcalVEs da silVa; 272113615, 
alEssaNdro MorENo alMEida GUiMaraEs; 272113108, alEssaNdro 
NUNEs lEitao; 272149354, alEssaNdro riBEiro dos saNtos; 
272129375, alEssaNdro Vitor do carMo JUNior; 272164836, alEX 
BrUNo riBEiro lira; 272115096, alEX da silVa soUZa; 272160032, 
alEX dE araUJo NoVais; 272164570, alEX do carMo liMa; 272164132, 
alEX dos saNtos daMasio; 272117630, alEX EsQUErdo PErEira; 
272133890, alEX fraNKlEr costa rodriGUEs; 272160178, alEX JU-
Nior coUtiNHo araUJo; 272114154, alEX KEViN silVa da rocHa; 
272114491, alEX Kidd da silVa soUsa; 272126134, alEX MarloN 
soUZa dE liMa; 272104587, alEX NasciMENto dos saNtos; 
272129029, alEX saNtos BorGEs; 272138485, alEX VascoNcElos 
MoNtEiro; 272168761, alEXaNdrE dalMacio PiMENtEl; 272148086, 
alEXaNdrE dias da silVa; 272116608, alEXaNdrE EMMaNUEl Bara-
ta; 272172864, alEXaNdrE JUNio GoMEs saNcHEs; 272144187, alE-
XaNdrE lisBoa corrEa; 272166263, alEXaNdrE MElo rEsENdE; 
272155496, alEXaNdrE MoNtEiro dos saNtos; 272167080, alEXaN-
drE MoraEs dos saNtos; 272189086, alEXaNdrE Mota dE soUsa; 
272117758, alEXaNdrE Patricio silVa Barros; 272110969, alEXaN-
drE rEis oliVEira; 272201737, alEXaNdrE VascoNcEllos GoNZaGa 
dE oliVEira E silVa; 272134983, alEXaNdrE VisNiEsKi; 272127770, 
alEXaNdro JUNior GoNcalVEs; 272143455, alEXsaNdro aNdErsoN 
siQUEira da silVa; 272118275, alfrEdo GoNcalVEs da silVa; 
272104869, alissN frEitas soUsa MENdoNca; 272105534, alissoN 
aMoriM aNGEliM; 272112973, alissoN dE oliVEira cosME; 
272115180, alissoN GoNcalVEs aalVEs; 272107396, alissoN soUsa 
carValHo; 272121435, alKitro diViKitro silVa E silVa; 272135755, 
allaN dErioN fEitosa da silVa; 272143104, allaN KEPlEr MoNtEiro 
saNtos; 272106087, allaN liaN cardoso fUrtado; 272100707, 
allaN PatricK da silVa Vitorio; 272221209, allaN rafaEl soUsa 
coNdE; 272197009, allaN rodriGUEs liMa; 272105799, allEf silVa 
da cUNHa; 272155299, allEN frEitas PiNto; 272151759, allEX Ma-
tHEUs Bastos ataidE; 272126489, allissoN sEQUEira caMPos da 
silVa; 272165089, allYssoN dE oliVEira soUsa; 272115197, alMir 
rosados saNtos; 272123611, aloisio Brito cHaVEs JUNior; 
272118033, aloNsoN dE oliVEira ViEira; 272115685, alUiZio da 
coNcEicao dias JUNior; 272145939, alYsoN ENGracio GoNZaGa do 
NasciMENto; 272126983, alYsoN EstaNislaU da silVa lUNa; 
272145381, alYssoN rodriGo PaiVa ViaNa; 272162003, alYssoN Vic-
tor soUZa costa; 272102046, aMarias PiNHEiro ViaNa; 272157027, 
aMaUri QUiriNo aBraNtEs JUNior; 272115227, aMaUrY GoEs Bar-
ros; 272153352, aMiNadaBE arrUda alMEida; 272105938, aMoN fE-
liPE PiEdadE farias; 272164788, aNairaN liNcolN saNtos dE 
aBrEU; 272167595, aNaNias dE liMa caMPos; 272128583, aNdErlaN 
fErrEira MorEira; 272106814, aNdErsoN alBUQUErQUE costa; 
272132595, aNdErsoN cHaVEs dE oliVEira; 272138560, aNdErsoN 
cUNHa GUrJao; 272187829, aNdErsoN dE JEsUs GoMEs ValENtE; 
272102422, aNdErsoN do NasciMENto alVEs; 272189135, aNdErsoN 
fErrEira da PaZ; 272103482, aNdErsoN GUilHErME MoNtEiro al-
MEida; 272139766, aNdErsoN HENriQUE rosario dos saNtos; 
272172092, aNdErsoN MacHado da crUZ; 272124274, aNdErsoN 
MarcElo GUEdEs BarBosa; 272122002, aNdErsoN MatHEUs JUViNo 
dE oliVEira; 272204557, aNdErsoN MiGUEl carValHo da silVa; 
272101253, aNdErsoN rafaEl silVa; 272197458, aNdErsoN riBEiro 
dE soUZa; 272106548, aNdErsoN riBEiro lEal; 272127554, aNdEr-
soN rocHa GoNcalVEs; 272106001, aNdErsoN rUBENs dE aBrEU 
soUsa; 272174763, aNdErsoN soUZa BEZErra; 272173979, aNdrE 
araUJo MariNHo; 272145914, aNdrE costa dE soUZa; 272151856, 
aNdrE da silVa loBato; 272124280, aNdrE dE soUsa Patricio; 
272186265, aNdrE dias VascoNcElos JUNior; 272137674, aNdrE fE-
liPE fEliX UlissEs Morais; 272151129, aNdrE fElliPE BaYMa Mar-
QUEs; 272170918, aNdrE fElliPE iGNacio dE frEitas; 272109210, 
aNdrE fErrEira da silVa; 272111321, aNdrE fErrEira saNtos; 
272190175, aNdrE fraNcisco da PaZ silVa; 272124267, aNdrE Go-
MEs oliVEira; 272114097, aNdrE GUilHErME MartiNs GoMEs; 
272196911, aNdrE lUis dE PaUla; 272142322, aNdrE MatHEUs riBEi-
ro da silVa; 272103038, aNdrE MatHEUs silVa aZEVEdo; 272101129, 
aNdrE PiNHEiro MartiNs; 272124852, aNdrE riBEiro da silVa; 
272101535, aNdrE ricardo PEdroso dE soUsa; 272120686, aNdrEi 
alMEida dos saNtos; 272189524, aNdrEi silVa do carMo; 
272177303, aNdrEsoN QUEiroZ da silVa; 272194198, aNdrEW YUri 
cEciM costa; 272147945, aNdrEY cErEJa oliVEira rodriGUEs; 
272109540, aNdrEY MicHEl cUNHa E silVa; 272144638, aNdrEY MoN-
tEiro MoraEs; 272123780, aNdrEY PotiGUara dos saNtos foNsE-
ca; 272110131, aNdrEY rodNEY dos saNtos; 272104858, aNdrYo 
liNdoN lEitE cardoso; 272181031, aNdsoN dos saNtos rodri-
GUEs; 272106662, aNdsoN PatricK rocHa; 272138611, aNGElo 
BraNdao dolZaNE; 272101386, aNGElUs dE soUZa riBEiro; 
272166248, aNiBal tEiXEira foNsEca; 272130488, aNtoNE EVilasio 
ModEsto GoMEs; 272116103, aNtoNio acriZio tEiXEira JUNior; 
272105419, aNtoNio alEX dE Brito siQUEira; 272180826, aNtoNio 
alVEs dE oliVEira JUNior; 272133665, aNtoNio aNdrE soUsa da 
silVa; 272103613, aNtoNio arNaldo MEdEiros Vidal; 272124745, 
aNtoNio BraNdao dos saNtos filHo; 272104416, aNtoNio carlos 
BiBas dE Barros; 272104948, aNtoNio carlos do NasciMENto JU-
Nior; 272157937, aNtoNio carlos isaias araUJo; 272217419, aNto-
Nio carlos silVa MEsQUita; 272102290, aNtoNio claUdio rodri-
GUEs das cHaGas; 272170738, aNtoNio dErENaldo alVEs MariNHo; 
272185022, aNtoNio dUartE dE sa JUNior; 272153985, aNtoNio 
EBErsoN MENdEs da silVa; 272149451, aNtoNio EdNaldo da silVa 
rocHa; 272189158, aNtoNio EdUardo MoraEs saMPaio; 272183710, 

aNtoNio ErNaNdEs saNtaNa crUZ; 272125799, aNtoNio EVaNdro 
dE oliVEira Brito JUNior; 272187234, aNtoNio fErNaNdo siQUEira 
triNdadE; 272153869, aNtoNio fErrEira dos saNtos; 272172742, 
aNtoNio GaBriEl GoMEs alVEs; 272110437, aNtoNio GUilHErME 
oliVEira liMa; 272124564, aNtoNio JoNaElsoN dE soUsa PaiVa; 
272130016, aNtoNio JosE da lUZ saBiNo; 272180658, aNtoNio JUaN 
saMPaio raBElo; 272156221, aNtoNio JUraNdir silVa MorEira; 
272224489, aNtoNio lEaNdro aZEVEdo siNEsio; 272169464, aNto-
Nio liNo raMos liNo; 272165501, aNtoNio lUcas BraGa ViaNa; 
272159546, aNtoNio lUis MacEdo dos saNtos filHo; 272105731, 
aNtoNio Marcos coNcEicao silVa; 272108570, aNtoNio Marcos dE 
oliVEira frEitas; 272205032, aNtoNio Marcos dE soUZa silVa; 
272188519, aNtoNio Marcos fErrEira rocHa filHo; 272163000, aN-
toNio MatHEUs sardiNHa saNtos; 272199226, aNtoNio PErEira dE 
soUsa NEto; 272102957, aNtoNio saMPaio farias JUNior; 
272203665, aNtoNio silVaNNEY da silVa Marcal; 272150470, aNto-
Nio ViNicios saldaNHa carNEiro; 272103481, aNtoNio Vitor do 
carMo silVa; 272108148, aNtoNio WairaN da silVa fErrEira; 
272185916, aNtoNY caio dUartE carValHo; 272171520, aNtoNYEl 
dE alMEida fErrEira; 272163115, aPollo caMPos dos rEis; 
272124928, aQUisaMEQUE dE MoraEs fErrEira; 272128774, arilsoN 
salEs PoNtEs; 272100202, arilsoN VEras MoraEs; 272165153, ari-
Naldo alVEs; 272165641, ariosValdo dE araUJo dE assis; 
272107731, ariosValdo fEitosa alMEida; 272189526, arlaN Mar-
cos soUZa oliVEira; 272121482, arlEM liMa alEcriM; 272148852, 
arlisoN MaGNo oliVEira; 272105503, arlissoN liMa dos saNtos; 
272213590, arNaldo aZEVEdo dos saNtos filHo; 272161216, ar-
Naldo rodriGUEs MarVao JUNior; 272132649, arNoWdHY HUdsoN 
saraiVa silVa; 272203081, artHUr araUJo BotElHo; 272225646, ar-
tHUr BEZErra dE; 272148559, artHUr cEsar PiNto dE soUsa; 
272178054, artHUr da silVa fErrEira; 272137731, artHUr fEliPE 
soUZa GoMEs; 272101113, artHUr GoMEs liMa; 272138512, artHUr 
HENriQUE liMa silVa; 272209800, artHUr HENriQUE MEdEiros dE 
araUJo; 272105858, artHUr tEiXEira riBEiro; 272184888, artUro 
MoroNi dos Passos NoroNHa; 272118855, arY JosE soUsa MoNtEi-
ro; 272168171, asaff HErNaN silVa dos saNtos; 272106855, atila 
caValcaNtE alVEs; 272157482, atila silVa fErNaNdEs; 272152173, 
aUdiEliZEr da silVa coElHo; 272124722, aUdrY PiNHEiro dos saN-
tos; 272178110, aUGUsto cEsar soUsa dE QUEiroZ; 272110901, aU-
GUsto NEVEs dUartE MilHoMEs; 272104902, aUrElio clEYtoN dE 
alMEida BarBosa; 272145221, aUrENiltoN PErEira da silVa; 
272183003, aXEl liMa dE soUZa; 272170679, aYrtoN da silVa liMa; 
272146900, BENEdito GioVaNE MartiNs dos saNtos; 272190841, BE-
NEdito PErEira dE oliVEira JUNior; 272162085, BENto soBriNHo 
dE soUsa liMa; 272108131, BErNardo alVEs da crUZ NEto; 
272119769, BEVErllY KElsoNN silVa MoraEs; 272159285, BiafraNo 
MiraNda dE MiraNda; 272110192, BraNdoN NardiNo da silVa; 
272106379, BraWilliaM corrEa rodriGUEs; 272105796, BraYaNN dE 
oliVEira BarBas; 272166236, BrENdo da costa aZEVEdo; 
272112371, BrENdo dE PaUla dias fErrEira; 272168457, BrENdo 
rHENaN coQUEiro fraZao; 272174375, BrENdo rodriGUEs GUEdEs; 
272206707, BrENdoN daNtas VascoNcElos; 272109655, BrENNEr 
oliVEira da silVa; 272153721, BrENo aUGUsto soUsa da silVa; 
272209148, BrENo dE soUZa BarBosa; 272168966, BrENo fEliPE Mo-
raEs da silVa; 272176012, BrENo HENriQUE soarEs dE Brito; 
272144081, BrENo liMa farias; 272132846, BrENo lUiZ GoMEs oli-
VEira; 272193677, BrENo MacHado dada silVa; 272177474, BrENo 
MaUricio dos saNtos silVa; 272108336, BrENo riBEiro dE soUsa; 
272213669, BrENo saNta rosa dos saNtos; 272103015, BriNNisoN 
da silVa liMa; 272147485, BrUNo alaN BraNdao silVa; 272109794, 
BrUNo alVEs da crUZ; 272162719, BrUNo aMoriM carValHo; 
272105790, BrUNo aUGUsto dE oliVEira araGao; 272156678, BrU-
No BorGEs dE fraNca; 272151910, BrUNo daNtas costa; 272127114, 
BrUNo dias oliVEira; 272208161, BrUNo diNiZ calaNdriNi dE aZE-
VEdo; 272124149, BrUNo dos saNtos MarQUEs; 272167946, BrUNo 
dos saNtos NoBrE; 272101781, BrUNo dos saNtos taVarEs; 
272155153, BrUNo EdUardo coNcEicao GaMa; 272145844, BrUNo 
farias laNVErlY dE MElo; 272178931, BrUNo fEliPE cHaGas MElo; 
272158245, BrUNo fEliPE silVa VascoNcElos; 272144654, BrUNo 
frEitas da silVa; 272128073, BrUNo HENriQUE coNcEicao dE liMa; 
272172796, BrUNo lEoNardo dos saNtos MoraEs; 272115067, BrU-
No lEVY MiraMda dos saNtos; 272102673, BrUNo liMa MartiNs; 
272220313, BrUNo loBato PErEira dias; 272142643, BrUNo MatEUs 
rodriGUEs alVEs; 272201451, BrUNo Matos ParENtE; 272221605, 
BrUNo MENsala farias Barros; 272132717, BrUNo MilKsoN dos 
rEis MariNHo; 272179376, BrUNo MoraEs PErEira; 272130261, BrU-
No otaVio saNtos liMa; 272127566, BrUNo PaNtoJa fiGUEirEdo; 
272214295, BrUNo PErEira silVa dos saNtos; 272144476, BrUNo 
raPHaEl dE liMa lEBrE; 272113066, BrUNo roBErto costa liMa; 
272154371, BrUNo rodriGUEs dE oliVEira; 272216797, BrUNo ro-
driGUEs dE soUsa; 272113563, BrUNo salEs Bassalo; 272213159, 
BrUNo saNtos da silVa; 272110493, BrUNo saVio dE soUsa aZEVE-
do; 272166363, BrUNo silVa da silVa; 272153520, BrUNo sodrE 
NasciMENto; 272143729, BrUNo ValENtiM faVacHo; 272193134, 
BrUNo ValEs da silVa; 272150125, BrUNo Vidal da silVa; 272124060, 
BrUNo ViNiciUs BaliEiro tEiXEira; 272183674, BrUNo ViNiciUs dE 
liMa castro; 272160306, BrYaN BraGa Batista; 272124565, caEl 
saNtos fErNaNEs; 272101715, caHio PEdro saNtos PaNtoJa; 
272225555, caio alaN dE PaUla silVa; 272156287, caio aUGUsto 
NoGUEira rodriGUEs; 272212973, caio cEsar cUNHa dE soUsa; 
272170516, caio cEsar MoUra lEMos; 272108921, caio coUto sil-
Va; 272105232, caio daMascENo PaNtoJa; 272146548, caio dE soU-
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sa PEdroso; 272142769, caio ENZo liMa da silVa; 272115071, caio 
filiPE PErEira alMEida; 272174278, caio HENriQUE dE oliVEira PE-
rEira; 272141134, caio lEoNardo foNsEca da costa; 272117703, 
caio PiNHEiro NasciMENto da costa; 272199334, caio riaN PErEi-
ra dE aNdradE; 272102241, caio Victor oliVEira silVa; 272184170, 
caio ViNiciUs carValHo coElHo; 272123924, caio ViNiciUs doMiN-
Gos MElo; 272149231, caio ViNiciUs GoNcalVEs oliVEira; 
272186521, caio Vitor NEVEs caMPos; 272157809, caio WaGNEr 
Maia GUiMaraEs; 272157182, caio WilliaM saNtos da silVa; 
272100304, caiQUE alVarEs costa; 272136017, callEB HENriQUE dE 
soUZa das NEVEs; 272172582, caMilo alBErto da silVa costa saN-
taNa; 272201186, caMilo GUiMaraEs rodriGUEs crUZ; 272180226, 
carlos adriaNo fErrEira do ValE; 272101956, carlos alBErto 
aZEVEdo silVa; 272160586, carlos alBErto da silVa PErEira; 
272114163, carlos alBErto oliVEira alMEida; 272100003, carlos 
alBErto PicaNco ViEira; 272106842, carlos alBErto saNtos fi-
lHo; 272195483, carlos alEXaNdrE rEZENdE rEiNBold; 272101742, 
carlos aNdrE alMEida VaZ; 272100392, carlos aNdrE da silVa 
araUJo; 272190092, carlos aNdrE rorodriGUEs MElo; 272142346, 
carlos daNiEl Mota oliVEira; 272186420, carlos EdUardo alVEs 
dos saNtos; 272208478, carlos EdUardo da coNcEicao rocHa; 
272153866, carlos EdUardo dE oliVEira foNsEca dias; 272188589, 
carlos EdUardo dE soUZa MoUra; 272104488, carlos EdUardo 
fErrEira oliVEira; 272199097, carlos EdUardo GoMEs dos saN-
tos; 272121958, carlos EdUardo liMa PErEira; 272168706, carlos 
EdUardo MElo dE oliVEira; 272107931, carlos EdUardo rocHa da 
silVa; 272202545, carlos EdUardo saMPaio dos saNtos; 
272185298, carlos EdUardo XaViEr da costa; 272175684, carlos 
EliVEltoN dE araUJo saNtos; 272160411, carlos fEliPE fraZao 
HENriQUEs; 272167919, carlos fEliPE PiMENtEl silVa; 272195086, 
carlos fElliPE da silVa carValHo; 272101001, carlos fErrEira 
saNtaNa; 272107084, carlos frEdErico dE alMEida BUlHoEs; 
272198516, carlos GaBriEl GUEdEs NasciMENto; 272191231, car-
los GaBriEl MEdEiros silVa; 272146814, carlos lEaNdro MoNtEi-
ro dos saNtos; 272103735, carlos MaGNo daMascENo do Nasci-
MENto; 272165987, carlos raYlaN soUZa Matias; 272145279, car-
los rENaN PiNto VilHENa; 272141268, carlos tarcisio coUto Bar-
ros; 272153514, carlos Victor alMEida fErrEira; 272124355, car-
los Vitor HolaNda NEto; 272161408, cassiaNo EdsoN silVa dE 
soUsa; 272198491, cassiaNo JosE Garcia da silVa; 272155192, 
cassio alEXaNdrE PaiVa silVa; 272127121, cassio dos saNtos al-
Barado; 272218841, cassio MENdEs PEdroso; 272144959, cassio 
roNaN frEitas fErNaNdEs JUNior; 272128684, cassio saNtos foN-
sEca; 272105999, caYQUE JUlio Batista dE carValHo; 272126110, 
caZUZa JosE iNacio dE soUsa; 272127156, cEliElsoN HENriQUE sil-
Va; 272110448, cElio XaViEr saNtos JUNior; 272135578, cElso BE-
ZErra dE soUZa; 272157416, cElso rEGo NEGrEiros; 272191428, 
cEsar aUGUsto coiMBra dE soUsa; 272192297, cEsar liMa; 
272221082, cEsar roGErio da silVa oliVEira; 272169273, cEsar Vi-
tor salEs fErrEira oKaJiMa; 272138221, cHaNdElYEr HENriQUE dE 
soUsa; 272120791, cHarlEs da silVa dE araUJo; 272148107, cHar-
lEs fEitosa BENtEs; 272193587, cHarlEs lira dE MElo; 272121335, 
cHarlEs oliVEira Barros; 272175051, cHarlEs soUsa silVa; 
272102556, cHarlissoN laVor coUtiNHo; 272173170, cHarllE 
WilliaN soUZa MEsQUita; 272129750, cicEro aUGUsto cHaVEs Go-
MEs; 272159420, cicEro HEroN saBiNo silVa; 272120434, cicEro 
ViaNNEY da silVa; 272106212, cilas silVa saNtos; 272176468, 
claUdio aMoriM dos saNtos JUNior; 272176225, claUdio osNi fi-
GUEirEdo fErrEira JUNior; 272106445, claUdio PiNHEiro da costa 
faVacHo; 272160323, claUdio silVa dE oliVEira; 272113512, claU-
dio silVa frEitas; 272109890, claUdio ViNiciUs do EsPirito saN-
to; 272119090, claUdio WErisoN PiNto fErrEira; 272182798, claU-
tENYs stEfaNo castro MarQUEs; 272108033, claYtoN lUcas da 
silVa costa; 272112261, claYtoN soUsa silVa; 272138646, clEBEr 
HENriQUE daNtas silVEira; 272167530, clEBEr Victor Morais coN-
cEicao; 272104164, clEBErsoN soUsa dE oliVEira; 272137621, clE-
BsoN aUGUsto dE soUa GoNcalVEs; 272134231, clEBsoN MartiNs 
dE soUZa; 272117272, clEBsoN saNtos MacEdo; 272161949, clEd-
soN rosENdo dos saNtos; 272103947, clEidiValdo liMa ValE JU-
Nior; 272108914, clEidsoN alBErto lEitE PiNHEiro; 272166436, 
clEitoN alBErt PErEira BEZErra; 272107744, clEitoN aNdErsoN 
NasciMENto; 272119719, clEitoN loPEs dE carValHo; 272162703, 
clEitoN silVa dE alMEida; 272129111, clEMEssoN claYVEr costa 
aZEVEdo; 272168267, clEMilsoN silVa MEdEiros; 272155824, clEo 
loBato Baia JUNior; 272169381, clEofas BErtoliNo da silVa; 
272215432, clEoMar riBEiro dE oliVEira; 272153279, clEoMatsoN 
fErNaNdo PodEroso silVa; 272101032, clEristoN MaNoEl rodri-
GUEs da silVa; 272194603, clErsoN BoMfiM saNtos; 272190887, 
clEUtoN dE soUZa ViEGas; 272109724, cliNEU cEsar dE carValHo 
filHo; 272187544, clodoaldo MariNHo rodriGUEs; 272186334, 
cloVis oliVEira silVa; 272146615, cristiaN daNtas dE oliVEira; 
272157102, cristiaNo dE Brito soUZa; 272105814, cristiaNo dos 
saNtos PErEira; 272162397, cristiaNo MoraEs das MErcEs; 
272187022, cristiNEY silVa dE aGUiar; 272111262, cristoVao Pi-
NHEiro da costa faVacHo; 272158496, cristoVao silVa NasciMEN-
to; 272109232, cristYaN MaNoEl saNtos dE aZEVEdo; 272178103, 
dailoN riaN corrEa ViaNa; 272193937, dalYsoN dE alENcar NU-
NEs; 272144036, daMErsoN HENriQUE da silVa tENorio; 272220251, 
daNiEl alVEs Brito; 272127235, daNiEl aMoriM riBEiro; 272161760, 
daNiEl assUNcao silVa; 272151617, daNiEl BENtEs lEal; 272142574, 
daNiEl cardoso costa; 272108180, daNiEl carNEiro PErEira; 
272134823, daNiEl carValHo fErrEira; 272199516, daNiEl clEiNo 

PiNHEiro taVarEs; 272101287, daNiEl costa MENdEs da silVa; 
272112712, daNiEl coUtiNHo dE soUsa; 272101086, daNiEl da cos-
ta silVa; 272112551, daNiEl da silVa araUJo; 272196635, daNiEl da 
silVa liMa; 272100163, daNiEl dE oliVEira siNtra; 272168883, da-
NiEl dE soUsa GUEdEs; 272139537, daNiEl dE soUZa silVa; 
272145634, daNiEl dos saNtos alBUQUErQUE; 272172965, daNiEl 
dos saNtos sErra Mota; 272216138, daNiEl ENrico craVEiro PElE-
raNo; 272157159, daNiEl fEliPE silVEira silVa; 272128522, daNiEl 
fErrEira dE aZEVEdo; 272131605, daNiEl fErrEira MorEira; 
272124516, daNiEl HENriQUE fErrEira da silVa; 272101042, daNiEl 
JorGE da silVa MarGalHo; 272180143, daNiEl JosE MiraNda da 
costa; 272102319, daNiEl lUcas do NasciMENto soUsa GoMEs; 
272135266, daNiEl MartiNHo daMascENo PiNto; 272136490, daNiEl 
MatHEUs crUZ GUiMaraEs; 272119325, daNiEl MElo da GaMa; 
272104838, daNiEl MENEZEs BEssa; 272135877, daNiEl oliVEira 
fErrEira; 272160819, daNiEl PErEira da silVa; 272109895, daNiEl 
PErEira GalVao; 272100934, daNiEl rHiMoM oliVEira riBEiro; 
272111177, daNiEl silVa da silVa; 272101397, daNiEl silVa E silVa; 
272103229, daNiEl silVa MoraEs; 272120614, daNiEl soUZa liMa; 
272137809, daNiEl Victor caMPos araUJo; 272103649, daNiEl ViNi-
ciUs dE Morais E Brito; 272154630, daNiEl Vitor rodriGUEs fEr-
rEira liMa; 272103849, daNiEl Vitor saNtos dE oliVEira; 
272115659, daNildo Brito dos saNtos; 272116308, daNillo lUcas 
daNtas dE araUJo; 272100266, daNilo aNdrE silVa do rosario; 
272185840, daNilo Brito dos saNtos; 272179624, daNilo BrUZaca 
PiNHEiro; 272118863, daNilo cEsar frEirE silVa; 272173674, daNi-
lo da costa ViEira; 272200443, daNilo dE araUJo falcao; 
272112682, daNilo dE sENa rodriGUEs; 272176848, daNilo PaNtoJa 
dE assUNcao; 272215796, daNilo PErEira XaViEr; 272185162, daNi-
lo roliM soUsa; 272214113, daNilo saNtaNa MENdEs fErrEira; 
272155745, daNilsoN GiUBErti filHo; 272129830, daNrlEY soUsa 
MEsQUita; 272213685, daNYllo WildrY crHistofHEr castro do 
NasciMENto; 272117085, daNYlo EMaNoEl cardoso faVacHo; 
272110872, darcio Kalil dos saNtos soarEs; 272121321, darlY-
soN fErrEira silVa; 272106737, darWiNG PErEira PEiXoto; 
272123887, dassaEV rENaN aMoriM alVEs; 272220827, daVi alMEi-
da soBriNHo; 272129862, daVi BarBosa da silVa; 272214135, daVi 
BEZErra dE VascoNcElos; 272170725, daVi dE MENEZEs farias; 
272100073, daVi MorEira do laGo; 272126823, daVi NasciMENto da 
silVa; 272131457, daVid da silVa coNcEicao; 272105135, daVid 
fraNca PaiXao; 272126624, daVid GoMEs costa; 272108753, daVid 
iarllY dUtra dE soUsa; 272126493, daVid JHoNata soUsa costa; 
272125097, daVid rafaEl BarBosa dos saNtos; 272159636, daVid 
siQUEira MENdEs; 272191758, daVid soUZa caMPElo; 272107141, 
daVYd loPEs sidiao; 272184714, daWisoN tHiaGo MElo da costa; 
272180528, daWtoN alVEs dE soUsa; 272147615, dEiVEd Pool liMa 
foNsEca; 272215495, dEiVid oliVEira rodriGUEs; 272145331, dEi-
Vid raMos farias; 272103867, dEiVisoN ViaNa silVa; 272135435, 
dEJEaN dE soUsa lisBoa; 272123733, dEJEaN taVarEs dos saNtos; 
272138043, dElBsoN cErEiJa alMEida; 272172360, dElBsoN da sil-
Va NEVEs; 272102865, dElVaNE dE aGUiar Brito; 272189073, dEMEr-
soN daNiEl da costa E silVa; 272158762, dEMEtrio da silVa dias 
riBEiro; 272116870, dEMisoN da costa saNtos; 272104870, dENil-
soN fErNaNdEs riBEiro; 272187698, dENilsoN fortEs oliVEira; 
272144144, dENilsoN lEal Barral; 272100161, dENilsoN liMa fEr-
rEira; 272200087, dENilsoN MiraNda dos rEis; 272169968, dENil-
soN PErEira da silVa; 272106722, dENilsoN rosario oliVEira dE 
oliVEira; 272131064, dENilsoN soUsa dE soUsa; 272152271, dENis 
dos saNtos aMErico; 272158312, dENissoN da silVa saNtos; 
272174412, dENNEr Barros araUJo; 272104304, dENNis rEis da 
coNcEicao; 272107588, dEociclEi soarEs MElo; 272190253, dEri-
VaN dE MoraEs torrEs; 272139317, dEYMMYsoN WElltoN fEitosa 
Mota; 272199443, dEYMYs roMUlo MiraNda da silVa; 272171312, 
dEYVid BrUNo da silVa MoUrao; 272115951, dEYVid dE siQUEira 
liMa; 272146108, dEYWErtoN PErEira dE oliVEira; 272208396, 
dHiEffisoN doUGlas dE MoUra costa; 272102694, dHioGo rodri-
Go soUsa MoNtEiro; 272109254, dHYEKsoN dE oliVEira araUJo; 
272189812, diEGo cardoso fErrEira; 272159873, diEGo caValcaN-
tE dE araUJo; 272112646, diEGo da silVa alVEs; 272180335, diEGo 
dE soUsa NoGUEira; 272136167, diEGo dos saNtos riGoNi; 
272135534, diEGo dUrVal soUsa; 272150922, diEGo fErNaNdEs da 
Graca; 272178427, diEGo fErNaNdo raMos da costa liMa; 
272108642, diEGo GoMEs rodriGUEs; 272185474, diEGo JosE liMa 
dias; 272161719, diEGo JosE soUZa da foNsEca; 272191287, diEGo 
lEoN fraZao riBEiro; 272106861, diEGo liMa fErrEira; 272184491, 
diEGo MiraNda triNdadE; 272185108, diEGo MoiZEs GoMEs riBEi-
ro; 272148820, diEGo MoNtEiro GUEdEs; 272118397, diEGo Nasci-
MENto PErEira; 272102092, diEGo NEVEs dE soUsa; 272127261, diE-
Go oliVEira; 272106636, diEGo oliVEira PiMENtEl; 272180099, diE-
Go PErEira dE aQUiNo silVa; 272100685, diEGo PErEira dE liMa; 
272135207, diEGo rEis soUZa; 272107948, diEGo rodriGo cHaGas 
dE oliVEira; 272153507, diEGo saMPaio rodriGUEs; 272174070, 
diEGo WEsllEY caValcaNtE MartiNs; 272184884, diEisoM saMUEl 
cardoso dE MElo; 272109042, diNifraNcis dE frEitas oliVEira; 
272205046, dioGENEs taVarEs PEssoa filHo; 272121403, dioGo da 
silVa soUsa; 272119819, dioNataN MiraNda cordoVil; 272144578, 
dioNiclEi da silVa MiraNda; 272200965, dioNisio alEcXaNdEr NU-
NEs soarEs; 272155193, diorGENEs dE soUZa NasciMENto; 
272185523, diWHEMErsoN BarBosa dE soUZa; 272115678, dJaVaN 
NUNEs cHaGas; 272115076, doMiNGos saVio coElHo; 272119281, 
doMiNiK artUr soUsa silVa; 272117604, doUGlas costa dE aNdra-
dE; 272104540, doUGlas da crUZ soUsa; 272111247, doUGlas da 
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silVa MENdEs; 272130707, doUGlas dE oliVEira saraiVa; 
272110982, doUGlas isaac do ValE NEVEs; 272168373, doUGlas ri-
cardo caBral oliVEira; 272105558, doUGlas rodriGUEs cUNHa; 
272130861, doUGlas silVa da foNsEca; 272154397, doUGlas silVa 
oliVEira; 272108048, doUGlas ViNiciUs dE soUsa PErEira; 
272135177, dUartE ViNiciUs liMa silVa; 272139748, dYEcKsoN rol-
dao loPEs frEitas; 272106262, EdENilsoN dE soUZa araUJo; 
272104297, EdEr rodriGUEs carValHo; 272127295, EdErssoN MoN-
tEiro araUJo; 272118944, EdEsio dias rEGo; 272147508, EdiclEi dE 
frEitas crUZ; 272114891, EdiElsoN dE liMa silVa; 272108625, Edi-
laN BarBosa da costa; 272113342, EdilsoN costa dE soUZa JU-
Nior; 272112747, EdilsoN da silVa BorGEs JUNior; 272184648, 
EdilsoN MoNtEiro farias filHo; 272169178, EdilsoN soarEs dos 
aNJos filHo; 272226235, EdiNEY Marcos alVEs da silVa; 272119582, 
EdNaYloN VilHENa carValHo; 272103057, EdNilsoN WaNZElEr dE 
frEitas; 272208959, EdNU lUiZ do NasciMENto; 272212637, Edoil-
soN PErEira da silVa JUNior; 272102280, EdrEdis NoGUEira dE 
MElo; 272129490, EdsoN cassio MENdEs farias; 272137541, EdsoN 
da silVa PErEira; 272113858, EdsoN fraNKlE PiNHo dE sa; 
272110533, EdsoN KaUa dE liMa frEitas; 272153135, EdsoN lUis 
MEdEiros siMoEs; 272126556, EdsoN soUZa dE liMa; 272103622, 
EdUardo aUrElio da lUZ coElHo; 272213373, EdUardo costa dos 
saNtos; 272118174, EdUardo dE castro oliVEira; 272135239, 
EdUardo dos rEis costa; 272140630, EdUardo fraNcisco da 
cUNHa florEs; 272131407, EdUardo frEitas Garcia; 272136967, 
EdUardo MalcHEr PiNHEiro; 272111235, EdUardo oliVEira MEN-
dEs; 272107151, EdUardo PErEira dos saNtos; 272132872, EdUar-
do rEis da silVa filHo; 272100347, EdUardo silVa JaMEs; 
272113796, EdUardo soUZa do NasciMENto; 272165933, EdUardo 
tadEU GoMEs da silVa; 272130850, EdUardo ViNiciUs rocHa silVa 
soUsa; 272120960, EdUardo ViNiciUs soUsa sallEs; 272105406, 
EdValdo VarGas BrasilEiro dE alcaNtara PErEira coElHo; 
272120846, EdVaN dE sENa BraGa; 272154430, EdVaN riBEiro cos-
ta; 272166460, EdYr carValHo dE oliVEira; 272179941, EfraiM 
EliaBE da GaMa MoNtEiro; 272158447, ElaNdo PaNtoJa E PaNtoJa; 
272172390, ElBY lEao fialHo; 272107224, Elcio GoNcalVEs MaGa-
lHaEs; 272157222, Elcio ricardo MElo dE oliVEira; 272117670, El-
dErlaN NoGUEira dE soUsa; 272137703, ElEilsoN da coNcEicao 
MaGalHaEs; 272192555, ElEssoN loPEs silVa; 272168210, EliaB 
saNtos fElisMiNo; 272120773, EliaKiM aUrEliaNo da silVa; 
272125431, EliaKiM dos saNtos diNisio; 272134699, Elias alVEs 
saNtos JUNior; 272101517, Elias carNEiro dE Morais fErrEira; 
272117296, Elias da silVa loBato; 272158586, Elias dE JEsUs soU-
Za; 272135198, Elias saNtos MarQUEs; 272183256, Elias siMao 
dos saNtos NEto; 272114460, Elias soUsa fiGUEirEdo; 272119291, 
ElidEltoN dos saNtos ViaNa; 272163216, ElidiElZio dos saNtos 
rodriGUEs; 272124672, EliEl araUJo MartiNs dE JEsUs; 272120518, 
EliEl dos saNtos PoNtEs MartiNs; 272166960, EliElBsoN alMEida 
MarQUEs; 272133431, EliElsoN da silVa soUZa; 272186317, EliEl-
soN fErrEira dos saNtos; 272131742, EliElsoN HUGo dE soUZa 
GoMEs; 272162463, EliElsoN NEVEs das NEVEs; 272189785, EliEl-
toN BraNdao sErrao; 272184385, EliEltoN iGor dE soUZa GoMEs; 
272108974, EliENaY Marcos BENicio da silVa; 272102558, EliEZEr 
silVa soarEs; 272205704, EliMar MacHado dE soUZa; 272144774, 
EliNaldo do NasciMENto PErEira; 272180849, ElioNE da silVa car-
ValHo; 272106049, ElisoN loBato saNtos; 272113095, ElisoN Mar-
rEira dE soUZa; 272102085, Elito da silVa MarQUEs; 272102315, 
ElitoN caMPos soUZa; 272172467, EliUd fErrEira JoB; 272172102, 
EliVEltoN BUlHoEs alMEida; 272100280, EliVEltoN da costa Bri-
to; 272210509, EliVEltoN da silVa; 272143530, EliVEltoN rodri-
GUEs alVEs; 272160596, EliZEU dE soUsa MElo dos saNtos; 
272129987, EliZEU dE soUsa silVa; 272102211, ElsoN VENicios da 
silVa VitoriaNo; 272164584, EltoN dos saNtos Bricio; 272163780, 
EltoN JosE da silVa aGUiar; 272112516, EltoN MartiNs dE alMEi-
da; 272160768, EltoN VascoNcElos rEitas; 272130228, ElVio fEr-
rEira dos saNtos; 272144464, ElVis aMaral diNiZ; 272104991, El-
Vis HENriQUE dE MEdEiros rEBElo; 272100526, ElVis soUZa dos 
saNtos; 272179987, ElYoNaY Barros alEXaNdriNo; 272191735, ElY-
soN da silVa MariNHo; 272154941, EMaNoEl corrEia rocHa JU-
Nior; 272112498, EMaNoEl fErrEira do aMaral JUNior; 272159034, 
EMaNUEl dE alMEida salEs; 272164892, EMaNUEl fEliPE MElo silVa; 
272104797, EMaNUEl JosE Brito soUsa araUJo; 272155678, EMEN-
soN PaBlo loPEs E loPEs; 272101359, EMErsoN caio PErEs alVEs dE 
araUJo; 272109017, EMErsoN coElHo dos saNtos; 272139062, 
EMErsoN dE soUZa daMascENo; 272108411, EMErsoN dias Vila 
sEca; 272168824, EMErsoN filiPE doMiNGUEs ViEira; 272110358, 
EMErsoN HENriQUE da silVa; 272150175, EMErsoN lUcas da silVa 
dE soUsa; 272101302, EMErsoN Maia dE araUJo; 272216447, EMEr-
soN Mota fErNaNdEs; 272102448, EMiValdo GoMEs dE oliVEira; 
272114897, ENErsoN MacEdo da silVa; 272180038, ENriQUE PErEira 
silVa; 272132589, ENZo MatHEUs da silVa lacErda; 272111623, Er-
cio da costa farias JUNior; 272132885, ErdEsoN dos saNtos fEr-
rEira; 272144803, Eric BEZErra dE Brito; 272110782, Eric lYra dE 
MoUra; 272120489, Eric MaNoEl MoNtEiro GoNcalVEs; 272137544, 
Eric Marcio alcaNtara da rocHa; 272105149, Eric raMoN aBrEU 
coElHo; 272125907, EricK Batista da NatiVidadE; 272124895, Eri-
cK da coNcEicao da silVa fErrEira; 272110919, EricK da costa 
rodriGUEs; 272136588, EricK GErMaNo triNdadE Brito; 272123058, 
EricK GodiNHo fiGUEirEdo; 272193070, EricK lUcas BaYMa da sil-
Va; 272118206, EricK MEssias aNdradE da silVa; 272211999, EricK 
NUNEs PrasErEs; 272142389, EriElsoN araUJo dE frEitas; 
272168901, EriKY MiKYlaNd dias MEsQUita; 272133788, ErissoN 

PaNtoJa liMa; 272113227, ErlaNdi dos saNtos costa; 272114550, 
ErMErsoN dE oliVEira silVa; 272206283, ErNaNdEs saNtos silVEi-
ra; 272100271, EsaU GoMEs soUZa; 272177618, Esdras dias car-
doso JUNior; 272158277, Esdras PiNHEiro dE oliVEira; 272120763, 
EsEr JUNior NUNEs soUsa; 272186907, EstEfaNo dE soUZa saNtos; 
272115699, EstHEfEsoN farias PErEira; 272160953, EUalt oliVEira 
NEto; 272176115, EUclidEs rodriGUEs GoMEs JUNior; 272113981, 
EUlEssoN carValHo coNcEicao; 272113619, EUllEr dE soUsa saN-
tos; 272102138, EUZENio rosENo silVa; 272182999, EValdo BaiMa 
dos saNtos JUNior; 272208720, EValdo MYcaEl costa dE soUsa; 
272189111, EVaNdro BorGEs dos rEis; 272105638, EVaNdro BrUNo 
dUtra dos saNtos; 272204113, EVaNdro saVio saNtaNa BaNdEira; 
272112456, EVaNZEr saNtos dos saNtos; 272113346, EVEraldo 
aciolE da silVa; 272186727, EVErsoN daMascENo saMPaio; 
272104087, EVErtoN JEoVa silVa salEs; 272163556, EVErtoN JUaN 
saNtos Brito; 272187747, EVErtoN lUiZ coUtiNHo ViEGas; 
272211436, EVErtoN MartiNs dE liMa; 272107712, EWErsoN UBira-
taN farias NUNEs; 272127493, EWErtoN BrUNo MaGNo dos saNtos; 
272138662, EWtoN sENa sardiNHa; 272209508, EZEQUiEl riBEiro 
rodriGUEs; 272157784, EZio do NasciMENto liMa; 272122499, EZio 
doMiNiK caValcaNtE dE liMa; 272143155, faBiaNo dE alMEida coE-
lHo; 272174938, faBiaNo JUNior da silVa; 272130566, faBiaNo Maia 
da foNsEca; 272135393, faBio aVEliNo dE alMiEda; 272100939, fa-
Bio dE MElo aUad da silVEira; 272176594, faBio dirlaN soUZa NE-
VEs; 272167769, faBio GHassaN rEGo HosN; 272200218, faBio HEN-
riQUE dE assUNcao soBriNHo; 272140461, faBio JosE GoNcalVEs 
do EsPirito saNto; 272157737, faBio lEoNardo NasciMENto cor-
rEa; 272209755, faBio MatHEUs costa aBrEU; 272214887, faBio ME-
NEZEs MoraEs; 272183762, faBio NoNato dE soUZa; 272107414, 
faBio rENaN dos saNtos dias; 272161547, faBio soarEs carValHo 
JUNior; 272170812, faBlicio ViNiciUs ViEira da silVa; 272155578, 
faBricio aMaral E silVa; 272122857, faBricio aUGUsto dos saN-
tos; 272103619, faBricio fErNaNdo da silVa; 272102274, faBricio 
GoNcalVEs dE soUsa; 272162067, faBricio MaciEl tENorio da sil-
Va; 272178638, faBricio MENdEs das florEs; 272133837, faBricio 
NasciMENto dE oliVEira; 272157329, faBricio NaZario dE liMa; 
272147432, faBricio PaNtoJa PiNHEiro; 272195755, faBricio silVa 
dE liMa; 272138459, faBricio soUsa NasciMENto; 272211953, fa-
Bricio soUZa do NasciMENto UcHoa; 272101193, faGNEr raMoN 
MorEira MoNtEiro; 272175636, faGNEr WEMErsoN da silVa; 
272197789, farlEY Victor lisBoa MoUra; 272191783, fEliPE adoNis 
rEsPlaNdE saNtos silVa; 272117548, fEliPE aNdrE riBEiro dE soU-
Za; 272172082, fEliPE aUGUsto fEliX dE liMa; 272216524, fEliPE 
Barros dE soUsa; 272106813, fEliPE BraGa fraZao; 272117399, fE-
liPE BraZ dos saNtos; 272192056, fEliPE caliPE da crUZ Garcia; 
272105442, fEliPE cordoVa da coNcEicao; 272103175, fEliPE 
cUNHa soUZa; 272118225, fEliPE dE JEsUs dE aZEVEdo VENtUra; 
272151758, fEliPE dE soUsa silVa; 272169115, fEliPE dE soUZa Bar-
roso Brito; 272143048, fEliPE dHoGENNE MoraEs da silVa; 
272130185, fEliPE dos saNtos lEitao; 272102822, fEliPE dos saN-
tos oliVEira; 272143835, fEliPE HEVErtoN carValHo dos saNtos; 
272105739, fEliPE liMa dE Brito; 272158700, fEliPE liMa dos saN-
tos; 272137753, fEliPE NoGUEira corrEa; 272199761, fEliPE NUNEs 
da costa liMa; 272107412, fEliPE PEssoa GoNcalVEs; 272139519, 
fEliPE raYol siQUEira; 272109525, fEliPE saNtaNa PErEira; 
272192535, fEliPE silVa crUZ; 272127257, fEliPE Zacarias salEs; 
272170101, fElliPE rodriGUEs da silVa MElo; 272130104, fElliPE 
rodriGUEs tiBUrtiNo; 272127790, fErNaNdo costa silVa JUNior; 
272102901, fErNaNdo da silVa costa; 272158739, fErNaNdo dE 
oliVEira traVassos; 272115714, fErNaNdo dE siQUEira soUsa; 
272174471, fErNaNdo dE soUsa raBElo; 272145955, fErNaNdo dos 
saNtos silVa; 272108314, fErNaNdo EGNaldo GoMEs dE liMa fi-
lHo; 272139118, fErNaNdo GoMEs da rocHa; 272203048, fErNaNdo 
GoMEs da silVa costa; 272129945, fErNaNdo HENriQUE cardoso 
da silVa 01405663251; 272225932, fErNaNdo MarioMar dE soUZa 
PErEira JUNior; 272172138, fErNaNdo Matias saNtos fErrEira; 
272124880, fErNaNdo raPHaEl costa cHaGas; 272161024, fErNaN-
do ViEira Batista; 272165700, fErNaNdo WEUlEr Barros PrEstEs; 
272198211, fErNaNdo WilliaM da silVa aQUiNo; 272170754, filiPE 
JaMisoM MoUra dE castro; 272103934, filiPE JosE PErEira da cos-
ta; 272107739, filiPE oliVEira MarQUEs; 272130287, filiPE riBEiro 
dE assis; 272165712, filiPE torriNHa MaciEl; 272124126, filiPHE 
MatHEUs caMPos dE MElo; 272178152, flaUBErtH lEoNardo lEitao 
dE aBrEU; 272187143, flaVio cUrciNo da silVa; 272108788, flaVio 
da silVa araUJo; 272161069, flaVio JUNior lUiZ dos saNtos; 
272116355, flaVio MElQUEsEdEQUE Garcia dE soUZa; 272107446, 
floriaNo PEdro dE soUsa NEto; 272117808, fraNciEl EMaNoEl 
fErrEira torrEs; 272114899, fraNciEl liMa carValHo; 272105099, 
fraNcisco Batista fErrEira; 272200912, fraNcisco BENto MoNtEi-
ro; 272139630, fraNcisco BrENdo NUNEs riBEiro; 272138497, 
fraNcisco caMPos dE MElo; 272151590, fraNcisco cHaGas da sil-
Va NEto; 272189859, fraNcisco da costa NasciMENto; 272182905, 
fraNcisco da silVa cardoso JUNior; 272179275, fraNcisco da 
silVa coNcEicao; 272100529, fraNcisco da silVa oliVEira; 
272169744, fraNcisco daNiEl dE araUJo; 272170421, fraNcisco dE 
assis GoMEs BarBosa filHo; 272168489, fraNcisco dE assis Mi-
raNda Brito; 272104049, fraNcisco dE soUsa caBral; 272106503, 
fraNcisco dEodato saNtiaGo alENcar NEto; 272216013, fraNcis-
co diEGo ViaNa BaltaZar; 272103982, fraNcisco ElYssoN araUJo 
da silVa; 272122660, fraNcisco EMErsoN rodriGUEs dE assis; 
272176589, fraNcisco EVaNdro GoMEs dE soUsa; 272163994, fraN-
cisco EVENilsoN PiNHEiro filHo; 272112494, fraNcisco EVErdosa 
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tolosa; 272141967, fraNcisco faBio coNdE rEis; 272140452, fraN-
cisco flaVio frEirE dE soUsa; 272108120, fraNcisco iGor dE oli-
VEira silVa; 272220453, fraNcisco JEaN GUiMaraEs tEiXEira; 
272100438, fraNcisco JUNior Mafra farias; 272100222, fraNcisco 
lEoNardo carNEiro oliVEira; 272112548, fraNcisco MartiNs 
GoNcalVEs; 272153702, fraNcisco MoitiNHo saNtos NEto; 
272176389, fraNcisco PatriK NasciMENto dE soUZa; 272161675, 
fraNcisco PiNHEiro BorGEs NEto; 272125676, fraNcisco PoMPEU 
fUrtado; 272203646, fraNcisco raMoN NUNEs tEiXEira; 272108701, 
fraNcisco rodriGo dE salEs saMPaio; 272135002, fraNcisco ro-
driGUEs ciPriaNo JUNior; 272133102, fraNcisco soBriNHo da sil-
Va filHo; 272222883, fraNcisco tarcio GoMEs dE soUZa; 
272191297, fraNcisco WaldErsoN PErEira crUZ; 272101450, fraN-
cisco WHalisoN frEirE BEZErra; 272116069, fraNco silVa; 
272159761, fraNKliN da silVa Brito; 272105074, fraNKliN rEGis 
fErNaNdEs JUNior; 272117413, fraNsUE tiMotEo dE oliVEira; 
272146877, frEd GlEidsoN cid BorGEs; 272174563, GaBriEl alEX 
soUsa dE araUJo; 272124536, GaBriEl alMEida MEdEiros; 
272142906, GaBriEl aloNso dE alMEida; 272185581, GaBriEl alVEs 
aMoriM; 272110376, GaBriEl alVEs da silVa; 272185064, GaBriEl 
aMaral taVarEs; 272105071, GaBriEl Barra PraZErEs; 272163388, 
GaBriEl cairEs rocHa; 272130031, GaBriEl coElHo da silVa dE 
sENa; 272150219, GaBriEl costa da silVa; 272167967, GaBriEl da 
silVa saNtos dE assis; 272130098, GaBriEl da silVa Vila rEal; 
272216561, GaBriEl dE JEsUs silVa; 272109502, GaBriEl dE MElo 
MoNtEiro; 272100111, GaBriEl dE oliVEira da silVa; 272155652, 
GaBriEl dE oliVEira loBo; 272190146, GaBriEl dEMEs GoNcalVEs; 
272129942, GaBriEl dos saNtos; 272209061, GaBriEl dos saNtos 
fErNaNdEs; 272168956, GaBriEl dos saNtos fErrEira; 272113218, 
GaBriEl dos saNtos MoUra; 272126395, GaBriEl doUGlas soUZa 
costa; 272174343, GaBriEl fEliPE aNdradE GoMEs; 272127055, Ga-
BriEl fEliPE costa BrasilEiro; 272106769, GaBriEl fraNcisco 
Mota Maia; 272173338, GaBriEl fraNKliN triNdadE dE carValHo; 
272177753, GaBriEl HErMEs silVa dE faria; 272102587, GaBriEl 
liMa da silVa; 272114364, GaBriEl MaUro castro dE soUZa; 
272129371, GaBriEl MElo NasciMENto; 272186839, GaBriEl MUNis 
da silVa; 272100043, GaBriEl NoBrE Barroso da silVa; 272193666, 
GaBriEl PaiXao dE liMa; 272111814, GaBriEl raMos dE aZEVEdo; 
272163176, GaBriEl rUBENs dE soUZa PiNHo; 272135344, GaBriEl 
silVa dE soUsa; 272113811, GaBriEl soUsa oliVEira silVa; 
272144795, GaBriEl tarGiNo silVa; 272142421, GaBriEl WErfErs-
soN da silVa E silVa; 272140176, GaBriEl WEslEY MENdEs soUsa; 
272102859, GaBriElsoN dE soUZa GoMEs; 272138238, GaltiErY 
MENdEs silVa; 272201319, GEilsoN carValHo dos aNJos; 
272135494, GEisiEl da silVa PErEira; 272117682, GElBi soarEs 
alENcar; 272164969, GENEsio PiNHEiro MENdoNca filHo; 
272205099, GENEsis aNdrWs cardias silVa Baia; 272111505, GENi-
Valdo da silVa Barrada; 272108098, GEorG lUKas liMa saNtaNa; 
272109675, GEorlaN MatHEUs silVa dUartE; 272104380, GEoVaNE 
BrUNo airEs dias; 272122421, GEoVaNE costa da silVa; 272168115, 
GEoVaNE GoMEs MascENa JUNior; 272129631, GEoVaNE liMa dE 
soUZa; 272169827, GEoVaNE rEis do rosario; 272129176, GEraldo 
diEGo PiNHo loBato; 272160946, GErdiEl NasciMENto dos saNtos; 
272197114, GErfEssoN aQUiNo da silVa; 272181248, GErlaNdo Pis-
coPo NEto; 272166135, GErsoN carlos saNtos silVa soBriNHo; 
272123107, GErsoN PErEira MarQUEs; 272192924, GEYffEsoN rUaN 
da silVa rodriGUEs; 272151324, Gil aNdErsoN soUsa da silVa; 
272171295, GilBErto alVEs GUiaro JUNior; 272141290, GilBErto 
PErEira da silVa; 272115717, GildEGlaN silVa E silVa; 272118455, 
GildErlaN PErEira da coNcEicao; 272163193, GilfraN PaiVa dE al-
MEida; 272107183, GilMar da silVa NEVEs; 272136274, GilVaNE Baia 
rodriGUEs; 272163919, GioVaNE dos aNJos airEs; 272199282, Gio-
VaNNi costa dE oliVEira; 272210924, GioVaNNi Eric dE sENa car-
NEiro; 272160097, GioVaNNi MattHEUs dos saNtos VascoNcElos; 
272102834, GioVaNNY soBriNHo dE aNdradE; 272101402, GladsoN 
HENriQUE costa MartiNs; 272110092, GlaUBEr PatricK da silVa 
costa; 272103377, GlEidsoN EVaN GoMEs; 272154231, GlEidsoN 
PaiVa silVa; 272116091, GlEisoN dos saNtos da silVa; 272187568, 
GlEisoN Prado loPEs; 272136946, GlEMErsoN fEitosa assaUNcao; 
272102276, GlEYdsoN alBErt JorGE MEdEiros; 272111544, GlEYd-
soN aNtoNio da costa MElENdEZ alVEs; 272114208, GlEYdsoN 
MaKalistEN dos saNtos aNdradE; 272143210, GlEYsoN cardoso 
soUsa; 272173630, GrEGorY WilsoN NEPoMUcENo dE caMPos; 
272119355, GUaltiErio dE carValHo lEitE; 272206536, GUiilHErME 
MoNtEro caMUrca; 272171478, GUilHErME BaNdEira liMa; 
272154820, GUilHErME da silVa; 272163567, GUilHErME da silVa dE 
carValHo; 272192677, GUilHErME do rosario sENa JUNior; 
272100690, GUilHErME fErrEira PoNtEs; 272215852, GUilHErME 
fUrtado Garcia; 272108210, GUilHErME GUstaVo saNtos dE rE-
ZENdE; 272220276, GUilHErME HENriQUE dE soUsa MorEira PEs-
soa; 272140937, GUilHErME lEitE costa; 272105813, GUilHErME 
MatHEUs aPoliNario da silVa; 272130142, GUilHErME oliVEira al-
VEs; 272195666, GUilHErME PErEira PacHEco; 272151682, GUilHEr-
ME silVa GoNcalVEs; 272143389, GUilHErME Victor VascoNcElos 
dos saNtos; 272117939, GUitHiErriMY oliVEira soUsa; 272161287, 
GUNar alBErto silVa caldas; 272133697, GUstaVo alVEs dE MoU-
ra; 272161694, GUstaVo aZEVEdo corrEa; 272100249, GUstaVo da 
costa MaciEl; 272198403, GUstaVo dos saNtos claro; 272170041, 
GUstaVo fErraZ soUsa; 272111967, GUstaVo HENriQUE soUsa NU-
NEs; 272160254, GUstaVo JUlio saNtos froEs; 272195492, GUstaVo 
lUcas dE sENa GoNcalVEs; 272191816, GUstaVo MEdEiros PErEira; 
272168969, GUstaVo PacHEco PaMPloNa; 272156886, GUstaVo sa-

lEs do NasciMENto; 272100116, GUstaVo soUsa aNdradE; 
272135139, GUstaVo soUsa BarBosa; 272218192, GUtEMBErG costa 
NErY dos saNtos; 272108966, HadNEY dE JEsUs foNsEca PErEira; 
272130421, HadriEl fErrEira do NasciMENto; 272101012, Hallis-
soN lUcas dE JEsUs riBEiro saNtos; 272125209, HaNValGlEBEr 
lira E silVa; 272102554, Haroldo dE soUZa; 272144238, HEidEr 
cHristiaN MoNtEiro MoNtEiro; 272124142, HEitor saNta BriGida 
do NasciMENto; 272103995, HEldo soUsa saNtos JUNior; 
272182814, HEliasa lUZ da silVa; 272175090, HElio JosE dE araUJo 
JUNior; 272114000, HElio loPEs dE soUZa; 272106744, HElio tHa-
cio PErEira dE oliVEira; 272209230, HElio tHiaGo da silVa liMa; 
272122248, HElldEr dias NasciMENto; 272129899, HElliNGtoN Mi-
raNda dE soUZa; 272166058, HEltoN riBEiro daNtas; 272127715, 
HElUaN cristiaN soarEs PaNtoJa; 272149434, HEMErsoN rENaN 
GUiMaraEs dos saNtos; 272120568, HENri KHallEd fErrEira da 
silVa; 272171784, HENriQUE da cUNHa rodriGUEs; 272111618, HEN-
riQUE dias da silVa; 272173797, HENriQUE fErrEira da silVa; 
272183166, HENriQUE fraNciscodos saNtos BUENo; 272156378, 
HENriQUE liMa dE soUsa; 272131429, HENriQUE MiGUEl dE soUZa 
MoNtEiro; 272181058, HENriQUE saNcHEs UcHoa; 272104134, HEN-
riQUE soUsa fErrEira; 272101869, HENriQUE ViEira da silVa; 
272115022, HErBEtE MoUra do NasciMENto; 272141627, HEriclEs 
tadEU costa lUcas silVa; 272104735, HEriK MatHEUs JEsUs soUZa; 
272105959, HErissoN MElo saNtaNa; 272188978, HErlEN cardoso 
das cHaGas; 272192372, HErllY JUNior loPEs EstrEla; 272119905, 
HErMENEGildo sarMENto salEs NEto; 272193043, HErMEsoN car-
NEiro rodriGUEs; 272208778, HErNaNdo VaGNEr Batista dE araU-
Jo; 272104314, HErYc silVa dias; 272135124, HiGor afoNso rocHa 
dos saNtos; 272104969, HiGor BraGa fUKUda; 272167503, HiGor 
Marcos dE oliVEira Brito; 272122458, HiGor MoNtEiro dE aNdra-
dE dos saNtos; 272140351, Hitallo NErEs dos saNtos; 272161462, 
HUdsoN da silVa PErEira; 272136586, HUdsoN dos saNtos liMa; 
272140922, HUdsoN KENNEdY dE castro da silVa; 272102382, HUGo 
aUGUsto MartiNs MENdoNca; 272176356, HUGo cristiNo da silVa 
lEitE; 272168136, HUGo GUilHErME MoUra Batista; 272106013, 
HUGo Kalil MarcEliNo da silVa; 272110790, HUGo saNta BriGida 
dos saNtos; 272179075, HUMBErto dE oliVEira JUNior; 272137670, 
HUMBErto GoNcalVEs da silVa; 272114718, HUMBErto MatHEUs sil-
Va dE aViZ; 272120463, HUMBErto roUMiE da silVa BEZErra; 
272158966, HYaGo tHiErrY da crUZ GalVao; 272157389, HYEGo rafa 
oliVEira silVa; 272102281, HYGor oliVEira Barral; 272117744, 
iaGo caMarGo oliVEira da silVa; 272113124, iaGo coNcEicao PE-
rEira; 272161991, iaGo PErEira GoMEs; 272181946, iaGo roNald 
PoNtEs rodriGUEs; 272176814, iaGor sarMENto NasciMENto; 
272164200, iaN BrUNo NEVEs caValcaNtE; 272130991, iaN costa dE 
MoraEs; 272137019, iaN daMacENa cardoso; 272213434, iaN liWt 
MoraEs dos saNtos; 272130216, iaN Mario da silVa soarEs; 
272100349, iaN Victor saraiVa riBEiro; 272187980, iaNdErsoN sil-
Va carValHo; 272184983, iaNdro fEliPE GasPar da silVa; 
272125770, icaro lUiZ dE PaUla VEiGa; 272103439, idElVaN da sil-
Va riBEiro; 272139843, idENiltoN MorEira dos saNtos; 272147421, 
iGor aZEVEdo dE oliVEira; 272179263, iGor Brito dE oliVEira; 
272168558, iGor BrUNo dUtra dE saNtaNa; 272161457, iGor dos 
rEis costa; 272162459, iGor fErrEira daMascENa; 272166359, 
iGor fErrEira do NasciMENto; 272154540, iGor HENriQUE rodri-
GUEs dE soUZa; 272124224, iGor Joao aParEcido oliVEira; 
272124695, iGor JorGE da foNsEca costa; 272165020, iGor JUarEZ 
dE araUJo; 272119329, iGor KElVEN dE oliVEira silVa; 272149346, 
iGor liMa Brito; 272185827, iGor Massao soarEs NaGasHiMa; 
272131006, iGor MiraNda fidElis; 272115905, iGor raVEllY oliVEi-
ra costa; 272151206, iGor rodriGUEs Brito; 272111699, iGor soa-
rEs dE oliVEira; 272143512, iGor ViNiciUs loBato NaVEGaNtEs; 
272124004, ilaMar aMoriM dos saNtos; 272168887, ilsoN WEsllEY 
da costa MorEira; 272103204, iltoN PErEira da crUZ; 272112592, 
ioHaN Patric Batista fEitosa; 272103747, irlEi dos saNtos soU-
Za; 272146576, irosH WrYGUEri saNtos; 272139097, isaac Nasci-
MENto da silVa; 272120772, isaEl clariNdo da silVa; 272182883, 
isaias aMaral BarBosa; 272134599, isaias GUiMaraEs da silVa; 
272133171, isaias saNtos PiNto; 272105133, isMaEl silVa corrEia 
Matos; 272108526, israEl alVEs do aMaral; 272110781, israEl 
NEllYs da silVa ModEsto; 272110863, itallo fEliPE BEZErra BEr-
to; 272183125, italo BEltrao da silVa NEto; 272216477, italo caio 
dE MElo fraNca torrEs; 272137051, italo JosHUa Mota dos saN-
tos; 272100191, italo oliVEira soBriNHo; 272211032, italo soUsa 
liMa; 272159470, itaMar iUrY MUNHoZ liNHarEs; 272170694, iUrY 
cEsar frEitas dE liMa; 272170934, iUrY NasciMENto MacHado; 
272134683, iUrY PErEira caldas; 272182618, iVaN cEsar PEssoa 
VEloso; 272139681, iVaN lUiZ EstUMaNo PEErEira JUNior; 
272150089, iVaNil liMa GoNcalVEs JUNior; 272144827, iVEN JordaN 
cardoso aroUcHE; 272120188, iVEs fErNaNdEs dEoliVEira; 
272148328, iVo silVa aMoriM; 272138434, iZaN JosE da costa Brito 
JUNior; 272109013, iZEQUias rodriGUEs carNEiro; 272114618, Ja-
cKsoN carValHo GoNcalVEs; 272155401, JacKsoN dE JEsUs silVa; 
272184043, JacKsoN GaBriEl da rocHa; 272184376, JacKsoN JaNUa-
rio cUNHa GoNcalVEs; 272151117, JacKsoN JoHNNYs dE soUsa E 
silVa; 272159360, JacKsoN rEaN MorEira dE castro; 272164790, 
JacKsoN soBriNHo lEal; 272128601, JadEr JaiME fEliX PiNHEiro; 
272157746, JadErsoN saNtos dos saNtos JUNior; 272166368, Ja-
diEl tEiXEira carNEiro; 272170896, JadiElsoN PErEira do Nasci-
MENto; 272172002, JadsoN fEliPE soUsa da silVa; 272162944, Jad-
soN HENriQUE MarQUEs lEitE; 272104651, JadsoN PatricK soUsa 
silVa; 272215329, JaGUaraci fiGUEirEdo QUEiroZ; 272109727, Jail-
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soN do ValE MoraEs; 272100429, Jairo loBato GoNcalVEs JUNior; 
272106655, Jairo salEs MEsQUita; 272119102, JaKsoN taVarEs da 
ENcarNacao; 272137284, JalMir aQUiNo silVa; 272201236, JaMEs 
dE araUJo soUsa dos saNtos; 272165372, JaMEs otHoN da cUNHa 
filHo; 272124309, JaMEs PEssoa da silVa; 272140242, JaMEs saN-
tos carValHo araUJo; 272206924, JaMEs saraiVa E sa; 272112925, 
JaMEsoN araNHa fErrEira; 272170016, JaNdErsoN JEsUs carValHo 
taVarEs; 272151859, JaNdErsoN MiGUEl caNtaNHEdE araNHa; 
272104139, JaNdErsoN VilHENa da silVa; 272149208, JaNEsoN BE-
ZErra da silVa; 272111333, JaNio GoMEs dos saNtos; 272175755, 
JaNiValdo NasciMENto liMa JUNior; 272107008, JarBEs GillEad 
silVa carNEiro; 272186630, JardEl da silVa saNtos; 272114812, 
JardEl dElEtriZ dE MElo dias; 272189423, JardEl oliVEira da sil-
Va; 272113207, JardEsoN dos saNtos ViaNa; 272119144, JaYdaN 
araUJo da silVa; 272100285, JEaN alEX dE frEitas castro; 
272155672, JEaN cardoso PiNHEiro; 272117987, JEaN carlos alVEs 
da costa; 272111490, JEaN carlos dE faria raMos; 272100915, 
JEaN carlos dE Morais BraGa; 272121630, JEaN carlos EstEVEs 
Brasil; 272101878, JEaN carlos NEVEs dE soUsa; 272126601, JEaN 
cEsar NUNEs dE MElo; 272106346, JEaN da PUrificacao PirEs; 
272180731, JEaN doUGlas alVEs; 272120153, JEaN liMa raMos; 
272105664, JEaN lUcas lEMos da costa; 272123908, JEaN lUcas Ma-
cHado Brasil; 272189262, JEaN Marcos BorGEs BitENcoUrt; 
272165375, JEaN MorEira da silVa; 272133448, JEaN silVa do Nas-
ciMENto; 272101102, JEaNdErsoN araUJo liBorio; 272176176, JEd-
soN MartiNs dE fraNca oliVEira; 272202400, JEfErsoN da silVa 
coNcEicao; 272181486, JEfErsoN lUis saNtos Garros; 272112001, 
JEffErsoN assUNcao rodriGUEs; 272201334, JEffErsoN BrUNo 
NasciMENto caNaBraVa; 272213864, JEffErsoN costa da silVa; 
272201494, JEffErsoN da silVa alVEs; 272149315, JEffErsoN da 
silVa NEGrao; 272136220, JEffErsoN diEGo da silVa JaciNto; 
272154822, JEffErsoN EMaNoEl da silVa costa; 272161740, JEffEr-
soN faria da costa dE soUsa; 272150385, JEffErsoN liMa VEras; 
272160810, JEffErsoN lUcas soUsa dE liMa; 272167807, JEffErsoN 
silVa soUZa; 272184187, JEffEsoN da silVa oliVEira; 272100828, 
JEffrEY doNoVaN GoNcaVEs da silVa; 272128473, JEiMErsoN aMa-
ral da silVa; 272121280, JEMErsoN WENdEll dE aViZ NasciMENto; 
272194835, JEoVaN dE soUsa PaNtoJa; 272193605, JErEMias da 
crUZ MoraEs; 272181803, JErEMias tENorio alVEs; 272163267, JE-
rsoN cardoso dE PiNHo; 272179744, JEsiEl aMaral dE MoraEs; 
272120235, JEsUs roMario Jati da silVa; 272100888, JHEisoN costa 
dE soUsa; 272163643, JHENisoN MiraNda do carMo; 272177358, 
JHEXoN PiNHEiro carNEiro; 272151555, JHEYssoN dos saNtos cas-
tro; 272101381, JHoN rEis soUsa; 272176716, JHoNata da silVa 
corrEa; 272173129, JHoNata sENa soUsa; 272176668, JHoNataN 
dUartE GoMEs; 272138449, JHoNataN MartiNs do NasciMENto; 
272110756, JHoNataN raMoN soarEs dE MEdEiros; 272106895, JHo-
NataN saNtos dE soUZa; 272150198, JHoNataN silVa VirGoliNo; 
272152845, JHoNatas MartiNs silVa; 272143425, JHoNNE PErEira dE 
alMEida; 272172595, JHoNY JUNior costa silVa; 272127239, JHoNYs 
fraNcisco PiNHEiro (sub judice); 272157698, JHYEffErsoN BrUNo 
fErNaNdEs dE soUsa; 272104868, JioN Vitor caValcaNtE dos saN-
tos; 272202390, JiVaGo ViEira MUNiZ da silVa; 272133244, JoaBsoN 
soUZa alVEs; 272202427, JoadsoN carlos caMPos liNHarEs; 
272171359, Joao airEs Barros NEto; 272113850, Joao alBErto da 
silVa; 272135236, Joao alEXaNdrE dE sa saNtos; 272191389, Joao 
allaN fiGUEira BaNdEira; 272101482, Joao Barros dE alMEida 
NEto; 272138362, Joao Batista da crUZ GoNcalVEs; 272119429, 
Joao Batista da silVa; 272124372, Joao Batista da silVa lEitE; 
272153255, Joao Batista Morais dos saNtos; 272104818, Joao Ba-
tista MorEira dE soUsa; 272113932, Joao Batista PiMENtEl PalME-
riM; 272112356, Joao Batista siQUEira loPEs; 272173588, Joao 
BrENo PErEira taVarEs; 272199088, Joao carlos dos saNtos 
aQUiNo; 272105078, Joao carlos dos saNtos catUNda; 272164166, 
Joao carlos dos saNtos ViEira; 272182823, Joao dE dEUs da silVa 
Bastos JUNior; 272112658, Joao dEYWid dias da silVa; 272122858, 
Joao EVaNGElista JUNior MEdEiros loBato; 272159828, Joao fraN-
cisco costa da costa; 272159937, Joao GaBriEl MacHado da sil-
Va; 272147141, Joao GUilHErME saNtaNa MarQUEs dE aNdradE; 
272215684, Joao HENriK das NEVEs dE oliVEira; 272132876, Joao 
HENriQUE carValHo silVa; 272115405, Joao HENriQUE ViEira dos 
saNtos; 272157871, Joao HUMBErto NUNEs fErrEira; 272148424, 
Joao lUcas soUZa GoNcalVEs; 272155665, Joao MarcElo Garcia 
corrEa; 272143492, Joao Marcos caValcaNtE; 272186655, Joao 
Marcos oliVEira saNtos; 272101208, Joao MatEUs GUara rEis; 
272171537, Joao MiGUEl MENdoNca PErEira; 272147758, Joao NEto 
fUrtado cardoso; 272148708, Joao otaVio dE alMEida aNtUNEs 
JUNior; 272170921, Joao PaUlo BarrEto PErEira; 272144859, Joao 
PaUlo cardoso dE soUZa; 272104730, Joao PaUlo costa dos saN-
tos; 272103833, Joao PaUlo da coNcEicao liMa; 272209780, Joao 
PaUlo da silVa Morais alEXaNdrE; 272108421, Joao PaUlo dE 
fraNca Barros; 272121518, Joao PaUlo dos saNtos dE liMa; 
272103768, Joao PaUlo dos saNtos silVa; 272140669, Joao PaUlo 
MiNoWa MoNtEiro araUJo; 272156930, Joao PaUlo PaNtoJa da sil-
Va; 272178455, Joao PaUlo saNtaNa saNtos; 272158303, Joao PaU-
lo soUZa do NasciMENto; 272135580, Joao PEdro GaBriEl PiNHEi-
ro Barra; 272115402, Joao PEdro lEal dE soUsa; 272171206, Joao 
PEdro NEVEs fErrEira; 272167064, Joao roNald saNtos lacErda; 
272117163, Joao Victor acacio dE MiraNda; 272184748, Joao Vic-
tor alVEs raMalHo; 272160242, Joao Victor BEZErra dE araUJo; 
272191062, Joao Victor falcao dE araUJo; 272117199, Joao Victor 
fErNaNdEs BatalHa; 272104922, Joao Victor fErrEira Batista; 

272121912, Joao Victor fErrEira da silVa; 272102198, Joao Vic-
tor fErrEira fiEGl; 272182752, Joao Victor QUEiroZ da silVa; 
272110652, Joao Victor silVa araUJo; 272158016, Joao ViNiciUs 
saNtos dE soUsa; 272127565, Joao Vitor aQUiNo BarrEto; 
272120658, Joao Vitor Brito ZEMEro riBEiro; 272160604, Joao Vi-
tor da silVa liMa; 272128958, Joao Vitor dE aNdradE saNtaNa; 
272118838, Joao Vitor frEitas dE Brito; 272180691, Joao Vitor 
GoMEs dE liMa; 272114701, Joao Vitor NasciMENto costa; 
272102506, Joao Vitor saldaNHa da silVa; 272150494, Joao Vitor 
sMitH triNdadE; 272132569, Joao WallacY oliVEira MartiNs; 
272105295, Joao Wictor saNtos dos saNtos; 272110357, JoaQUiM 
GoMEs MoNtEiro NEto; 272140036, JoattaN dos rEis sErra; 
272104285, JoEl alVEs NoGUEira; 272104344, JoEl da silVa Maia; 
272168009, JoEl HaBacUQUE carNEiro dE oliVEira; 272135225, 
JoEl JUNior MoraEs da silVa; 272104496, JoElsoN da silVa saN-
tos; 272142078, JoElsoN HENriQUE da silVa; 272123230, JoEltoN 
araUJo da silVa; 272226078, JoEltoN dos saNtos fiGUEroU; 
272127787, JoENdsoN doUGlas NasciMENto NoGUEira; 272201868, 
JoHaNNEs PoNtEs VicENtE; 272110795, JoHN lUcas PaZ da PiEdadE; 
272189567, JoHNataN fErrEira costa; 272115023, JoHNatas loaMi 
MiraNda NUNEs; 272167377, JoHNE MartiNs GoNcalVEs; 272105292, 
JoilsoN fErrEira rodriGUEs; 272111636, JoilsoN ViaNa PoNtEs; 
272123672, JoNas da silVa; 272108389, JoNas da silVa flEXa; 
272213161, JoNas daBY GoMEs dE soUsa; 272152110, JoNas dos 
saNtos soUsa; 272137866, JoNas farias dos saNtos; 272135945, 
JoNas MoUra corrEa; 272135159, JoNas PErEira da silVa costa; 
272111304, JoNas tEodoro dE alMEida PEdrosa; 272201601, JoNa-
ta saNtos silVa; 272183128, JoNataN riBEiro oliVEira; 272118722, 
JoNatas MatHEUs silVa alcaNtara; 272118565, JoNatas PiNHEiro 
crUZ; 272135753, JoNatas silVa dE liMa; 272204201, JoNatHaN da-
Vis da silVa GoMEs; 272100229, JoNatHaN dos saNtos; 272114070, 
JoNatHas rodriGUEs dE soUZa; 272143034, JoNEs GoMEs dos saN-
tos; 272156675, JoNEs MartiNs dos saNtos; 272106945, JoNH alE-
fE soUsa castro; 272169656, JoNilsoN da silVa saNtos; 272152428, 
JoNilsoN MorEira dE soUsa; 272126188, JoNNas fErrEira PaiXao 
dE soUsa; 272104122, JordaN BErNardo dos saNtos silVa; 
272104981, JordaN oliVEira dos saNtos; 272143451, JordEilsoN 
da silVa soUsa; 272173733, JorGE EdUardo carValHo da silVa; 
272144967, JorGE EMaNoEl da silVa soarEs; 272184438, JorGE fE-
liPE rodriGUEs PErEira; 272134503, JorGE iVaNildo da silVa; 
272134431, JorGE lUciaNo dos saNtos caValcaNtE JUNior; 
272101953, JorGE lUis rosENdo silVa; 272171416, JorGE Maria do 
ValE GoMEs NEto; 272174833, JorGE MorEira dE assis NEto; 
272108707, JorGE NEto da silVa frEitas; 272110464, JorGE Willa-
MEs Barros dE soUsa; 272121619, JorGENildo dos saNtos sacra-
MENto; 272168982, Josafa MariaNo Passos; 272144386, JosE al-
BErto dE JEsUs frEitas; 272134182, JosE alBErto loBato cardo-
so; 272104780, JosE alEff da silVa corrEa; 272107937, JosE alEff 
XaViEr silVa; 272104086, JosE alEXaNdro dE soUsa silVa; 
272150152, JosE alMir saMPaio NEVEs; 272219836, JosE aNdrE foN-
sEca MaciEl; 272110670, JosE ari MoUra MoisEs NEto; 272201721, 
JosE aUGUsto oliVEira Barros; 272104268, JosE BErNardo da 
costa NEto; 272177248, JosE cardoso dos saNtos JUNior; 
272194477, JosE carlos alVEs dE sENa; 272100144, JosE carlos 
costa rodriGUEs; 272138019, JosE carlos Mota BraNcHEs NEto; 
272144461, JosE carlos PirEs BarBosa JUNior; 272162781, JosE 
cEsar dE alENcar filHo; 272101702, JosE coElHo raMos NEto; 
272129401, JosE da claY GUiMaraEs fErrEira; 272137341, JosE da 
lUZ riBEiro dos saNtos; 272137000, JosE dE JEsUs cosMo da ro-
cHa; 272126727, JosE dENilsoN riBEiro dos saNtos; 272173374, 
JosE diValdo BarBosa liMa JUNior; 272132622, JosE dUtra da 
foNsEca NEto; 272169742, JosE EdsoN PaNtoJa dE araUJo; 
272163360, JosE EdValdo ViEira dE VascoNcElos; 272100013, JosE 
faBio da silVa; 272116183, JosE fEliPE dE alMEida MaciEl; 
272157237, JosE fEliPE PrEstEs oliVEira; 272107822, JosE fraN-
cisco silVa dos saNtos; 272183822, JosE frEitas PirEs NEto; 
272147488, JosE GaBriEl da silVa liMa; 272177266, JosE GlEidsoN 
rEsENdE da silVa; 272106040, JosE GoMEs da silVa NEto; 
272125518, JosE HENriQUE BoNEla diNoN; 272217842, JosE HENri-
QUE PEssoa NEto; 272128879, JosE HiraN GraNGEiro filHo; 
272165626, JosE iVaN da silVa saNtos; 272119379, JosE JEffErsoN 
caBral salEs; 272105622, JosE JoNEs da silVa riBEiro; 272104124, 
JosE JUlio GoMEs dE oliVEira NEto; 272124534, JosE lEaNdro cos-
ta ParaNHos; 272131529, JosE lEoNardo lira carValHo; 272166707, 
JosE lUcas araNHa rafaEl; 272148472, JosE lUcas frEitas cardo-
so carNEiro; 272173796, JosE lUciaN BarBosa dE araUJo; 
272106702, JosE Marcio dE araUJo MElo; 272190036, JosE Maria 
GoNcalVEs do NasciMENto; 272136042, JosE Mario da silVa Mar-
sal dE oliVEira; 272166455, JosE MariValdo saNtos soUZa JU-
Nior; 272101963, JosE MatHEUs oliVEira cordoVil; 272116275, 
JosE MatHEUs sEPEda da silVa Maia dE frota rolo; 272117325, 
JosE MiGUEl NEto EPifaNE BarBoZa; 272106370, JosE MiltoN da 
costa PErEira JUNior; 272119801, JosE MorEira dias NEto; 
272103480, JosE NiltoN ViaNa dos saNtos; 272153968, JosE odiMa-
rio dias NEto; 272122194, JosE oliVEira BarBosa JUNior; 
272193200, JosE PaUlo silVa dE soUZa; 272159521, JosE raffaEl 
caMPos silVVa; 272103483, JosE raMirEZ dE PaUlo MENdEs; 
272189757, JosE raYsoN da silVa rocHa; 272145596, JosE rEGiVaN 
rUfiNo dE liMa; 272171801, JosE rEiNaldo rodriGUEs dE casti-
lHos JUNior; 272168832, JosE riBaMar costa PErEira; 272117890, 
JosE riBaMar PaiVa dE assis filHo; 272100473, JosE rodriGUEs 
PaEs filHo; 272114740, JosE roMario dE oliVEira BarBosa; 
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272170452, JosE roMario fErrEira dE soUZa; 272106586, JosE ta-
cilo GUsMao rEis; 272184784, JosE tHalEs faro Barros da costa; 
272109054, JosE Victor rodriGUEs soUsa da silVa; 272162222, 
JosE ViNiciUs da silVa soarEs; 272144552, JosE Vitor MarQUEs 
castro; 272105954, JosE Vitor oliVEira PiNHEiro; 272178406, JosE 
Vitor rodriGUEs Poca; 272107848, JosE Vitor silVa; 272130877, 
JosE WEltsoN soarEs dos saNtos; 272204739, JosE WilliaM BENa 
dos saNtos; 272120746, JosEff dE liMa EValdt; 272164227, Josias 
riBEiro dos saNtos; 272140818, Josias soUZa dE siQUEira; 
272114910, Josias VascoNcElos MoraEs; 272178556, JosiEl alVEs 
da costa JUNior; 272102061, JosiEl JaQUEs da costa; 272140436, 
JosiEl saNtos PacHEco; 272133627, JosiMar ViEira MUNiZ da sil-
Va; 272215198, JosiNEY GoMEs silVa; 272124817, JosiVaN do Nasci-
MENto da silVa; 272108947, JosUE carValHo Vilaca; 272211014, 
JosUE cUNHa oliVEira; 272105427, JosUE MatEUs dos saNtos MoU-
ra; 272134094, JosUE rocHa MENdEs JUNior; 272114428, JosUE tEi-
XEira ModEsto; 272101952, JoYldsoN MENdEs loPEs; 272167622, 
JUaN PaBlo tEiXEira alcaNtara do NasciMENto; 272124705, JUaN 
roGEr carValHo Morais; 272144571, JUarEZ dE PaUla saMPaio 
fErrEira; 272139716, JUcEliNo dos saNtos VENtUra; 272132219, 
JUliaNdErsoN dE aBrEU silVa; 272143280, JUliGlEisoN MartiNs da 
crUZ; 272179776, JUlio cEsar da coNcEicao MartiNs; 272162688, 
JUlio cEsar da silVa soUsa; 272149264, JUlio cEsar dE soUZa 
carValHo; 272127569, JUlio cEsar soUsa sENa; 272104821, JUlio 
cEsar ViaNa saNtos; 272179956, JUlio cEZar dE liMa castro; 
272192570, JUlio cEZar dos saNtos oliVEira; 272139770, JUlio 
GlEisoN MacHado da silVa; 272174104, JUlio PiNHEiro VEiGa NEto; 
272216224, JUMaraci fiGUEirEdo QUEiroZ; 272190760, JUNio soUsa 
dE salEs; 272104429, JUNior GaBriEl dE soUsa MartiNs; 272104412, 
JUraNdY soarEs MartiNs; 272145485, JUVENco caNUto dE carVa-
lHo NEto; 272176272, KadsoN KEVEM silVa soUsa; 272163736, Ka-
dYMiEl fErrEira dE JEZUs; 272154350, Kaio dElEoN Barra riBEiro; 
272224243, Kaio lUaN oliVEira aMaraNtE; 272218511, Karcio ri-
MEs araUJo; 272136218, KaYo tElEs fUrtado; 272188903, KaYroN 
dE oliVEira silVa; 272147109, KEiVErsoN silVa dE aZEVEdo; 
272132479, KElcEMY ViNicios da silVa; 272141857, KEltoN cEsar 
dE oliVEira liMa; 272173099, KElViN MatHaEUs costa Mattos; 
272165746, KElViN ricK JaNUario PiNHEiro; 272102792, KElVis doU-
Glas soUsa saNtos; 272136003, KElVYN cristoffEr PirEs dE araU-
Jo; 272182750, KENEt aNdHErtoN dos saNtos loBato; 272101107, 
KENNEd oliVEira da costa; 272104413, KENNEdY lEitE Garcia; 
272177100, KENNEdY liMa dE soUsa; 272139161, KENNEdY lira oli-
VEira; 272139204, KENNEdY oliVEira da silVa; 272148247, KENNEdY 
WilliaM cordEiro saNtos; 272224833, KENNEstoM KHaMYasH da 
silVa ViEGas; 272106671, KEssis roNald MENEZEs cardoso; 
272102297, KEVEllYN tEiXEira frEitas; 272194047, KEVEN dos aN-
Jos dE soUsa; 272153274, KEViN BorGEs costa; 272111522, KEViN 
MaNoEl GoNcalVEs BaltaZar; 272166023, KEViN soBriNHo dE soU-
sa; 272108453, KilldErY affoNso farias PriMo; 272108250, KlarK-
soN artUr dos saNtos loPEs; 272112013, KlaUs EliPHas silVEira 
dE soUZa (sub judice); 272103839, KlEBEr fEliPE da silVa lEao; 
272204061, KlEBEr GoMEs soUZa saNtos; 272204656, KlEitoN da 
silVa fErrEira; 272162141, KlEYtoN HENriQUE araUJo da silVa; 
272132556, KliNsMaN silVa E silVa; 272169214, KlisNMaNN soUZa 
GUEdEs; 272102257, KYarisoN dE carValHo raPoso; 272184223, 
laEl dE oliVEira castro; 272201154, laEl soUsa taPaJos; 
272104586, laErcio BEsErra da silVa; 272162421, laErcioMarQUEs 
dE soUZa; 272171729, lailsoN silVa dioGENEs; 272132385, lailtoN 
rodriGUEs carria; 272188341, laUriNdo GUiMaraEs PiNto; 
272175260, laUriNdo riBEiro dE soUZa NEto; 272119657, laUro 
HUGo dos rEis soarEs; 272157339, laUro MaGNo dos saNtos 
NEto; 272182190, laZaro Batista saNtos; 272177216, laZaro GUE-
dEs lEoN JUNior; 272166414, laZaro HENriQUE PErEira da lUZ; 
272103323, lEaNdErsoN saNtos lEal; 272194690, lEaNdro alBU-
QUErQUE NicoliNo; 272174520, lEaNdro costa da silVa; 272104231, 
lEaNdro dos saNtos MaNiVa; 272138704, lEaNdro florENtiNo 
dos saNtos MENdEs; 272107478, lEaNdro GErHardt oliVEira; 
272124027, lEaNdro iGo soUsa silVa; 272104220, lEaNdro KENEd 
dias loBato; 272109126, lEaNdro Maia soUZa; 272102512, lEaN-
dro oliVEira MiraNda; 272100740, lEaNdro PErEira alBiNo; 
272122548, lEaNdro rafaEl Barros dE liMa; 272125016, lEaNdro 
raNGEl MorENo dias; 272107071, lEaNdro rUfiNo fraNca dos 
rEis; 272200568, lEaNdro saNtos da rosa; 272218727, lEaNdro 
soUZa da silVa; 272135055, lEaNdro WaGNEr lEitE da costa; 
272112879, lEdsoN iGor ViaNa rodriGUEs; 272112359, lEdsoN ro-
driGUEs liMa; 272101620, lEilsoN PErEira silVa; 272118790, lEo-
Mar Batista dUartE JUNior; 272149426, lEoMar Brito aVila; 
272110759, lEoNaM dE alBUQUErQUE rodriGUEs collYEr; 
272125516, lEoNaN cardoso dE MENEsEs JUNior; 272105446, lEo-
NaN raMos dos saNtos; 272106388, lEoNardo araUJo dE sa; 
272194826, lEoNardo Bastos PiNHEiro; 272102879, lEoNardo Bri-
to fortEs; 272136356, lEoNardo caiQUE GoMEs dos saNtos; 
272116903, lEoNardo coNcEicao da silVa; 272163571, lEoNardo 
corrEa foNsEca; 272131186, lEoNardo corrEa MaGalHaEs; 
272118215, lEoNardo da costa NasciMENto; 272146119, lEoNardo 
da silVa BarBosa; 272177185, lEoNardo da silVa MoraEs; 
272156503, lEoNardo da silVa saNtos; 272166376, lEoNardo dE 
aGUiar foNsEca; 272100834, lEoNardo dE oliVEira GasPEri; 
272104066, lEoNardo dE oliVEira rodriGUEs; 272172046, lEoNar-
do dE oliVEira ValE; 272118757, lEoNardo dE soUsa costa; 
272130496, lEoNardo dE soUZa Brito; 272124426, lEoNardo Go-
MEs liMa; 272133062, lEoNardo GUsMao Kalif Maia; 272168996, 

lEoNardo JUlio fErrEira da costa; 272155909, lEoNardo lEMos 
MEdEiros; 272113125, lEoNardo MaGalHaEs da silVa; 272158558, 
lEoNardo MiHard BEZErra da silVa; 272138767, lEoNardo MoraEs 
dos saNtos caMPos; 272100709, lEoNardo NasciMENto da silVa; 
272182049, lEoNardo NoBrE loPEs; 272160440, lEoNardo NoGUEi-
ra do aMaral; 272104772, lEoNardo oliVEira dE alMEida costa; 
272172904, lEoNardo PiNHEiro da costa do EsPirito saNto; 
272102658, lEoNardo saNtos do NasciMENto; 272114869, lEoNar-
do silVa araUJo; 272181976, lEoNardo soUZa lacErda; 272191268, 
lEoNardo Victor PErEira dE araUJo; 272111828, lEoNidas HENri-
QUE da silVa alMEida; 272131108, lEUdiVaN saNtos silVa; 
272216754, lEUdsoN PEstaNa riBEiro; 272171798, lEUri carValHo 
cHaVEs; 272111968, lEYr ENdErsEN Bastos dE soUZa raBElo; 
272128494, liaGNEY dE JEsUs foNsEca PErEira; 272160934, liNdo-
Mar GoMEs da silVa JUNior; 272186881, liNo MacHado JUNior; 
272190500, lioN MatHEUs cardoso dos rEis; 272112179, liriMar 
fEliPE loPEs PErEira; 272119570, lisoMar liMa dos rEis JUNior; 
272129185, lorMaN cHristiaN alBUQUErQUE PaiVa; 272192625, lo-
tHar MatHEUs rocHa alVEs; 272103013, loUrENco EMidio carrEra 
ValENtE; 272134379, lUa falcao cirElli fErrEira; 272171700, lUa 
soUZa dE oliVEira; 272100916, lUaN carlos loBato GUEdEs; 
272105155, lUaN EMilio Barros dE oliVEira; 272100564, lUaN fEli-
PE PadilHa ViEira; 272107915, lUaN GaBriEl carrEira; 272131447, 
lUaN liMa lUZ; 272113508, lUaN MiraNda NUNEs; 272113966, lUaN 
raMoN QUarEsMa MoNtEiro; 272219781, lUaN roMario castro da 
silVa; 272215787, lUaN silVa MElo; 272120307, lUaN Vitor QUEiroZ 
do rosario; 272130677, lUar dE soUZa oliVEira; 272115900, lU-
cas adriaNo GoMEs BarBosa; 272169837, lUcas aMaraNtE lUcENa; 
272148258, lUcas aNdrE caNtaNHEdE silVEira; 272105985, lUcas 
araUJo dE sa; 272178420, lUcas BarBosa dE MElo; 272108560, lU-
cas Brito soUsa; 272125771, lUcas caBral; 272117271, lUcas ca-
lEBE dE JEsUs silVa MoraEs; 272102426, lUcas costa saNtos; 
272180094, lUcas da cUNHa Mororo; 272197518, lUcas da silVa 
alVEs; 272127534, lUcas da silVa caEtaNo; 272129971, lUcas da 
silVa lEssa; 272171950, lUcas da silVa MariNs; 272126433, lUcas 
da silVa Matos; 272114084, lUcas da silVa oliVEira; 272184219, 
lUcas dE MENEZEs araUJo; 272180775, lUcas dE soUsa Brito; 
272175345, lUcas do socorro carMo costa; 272109000, lUcas 
dos saNtos BErNardEs; 272131849, lUcas dos saNtos costa; 
272113694, lUcas dos saNtos fErrEira BisPo; 272106110, lUcas 
dos saNtos PiNto; 272104615, lUcas EdUardo dE MacEdo; 
272215294, lUcas EdUardo soUsa da silVa; 272165948, lUcas EMa-
NUEl dE aZErEdo cardoso; 272119724, lUcas EMaNUEl riBEiro 
saNtos; 272150160, lUcas fErNaNdEs Matos; 272175355, lUcas 
fErNaNdEs PErEira; 272159734, lUcas foNtiNElEs PErEira; 
272126509, lUcas GaBriEl GoMEs dE soUsa; 272193294, lUcas Ga-
BriEl MartiNs MoUra; 272110832, lUcas GaBriEl soarEs BarBosa; 
272141788, lUcas GaBriEl soUZa alVEs; 272131760, lUcas GoMEs 
dos saNtos; 272129813, lUcas HENriQUE aracati saraiVa; 
272101768, lUcas HENriQUE dE soUsa alVEs; 272195600, lUcas 
HENriQUE dos saNtos silVa; 272175917, lUcas HENriQUE fErNaN-
dEs rEsUENo; 272118090, lUcas iZEQUiEl dE soUsa BENto; 
272114547, lUcas JardEl dos saNtos rodriGUEs; 272205959, lU-
cas JosE aGUiar dE VasoNcElo; 272148632, lUcas JUliaNo MEsQUi-
ta dos saNtos; 272168357, lUcas laMEira saNtos; 272193859, lU-
cas lEitE BatalHa; 272188316, lUcas lEoNaN dE Morais rEsUENo; 
272110145, lUcas liMa dE soUZa; 272125628, lUcas lira dE carVa-
lHo; 272167279, lUcas MarcEl dos rEis crUZ; 272174254, lUcas 
MarcoNY dE MoUra dUartE; 272103894, lUcas MariaNo PoNtEs; 
272156939, lUcas MatEUs soUZa GoMEs; 272122835, lUcas Ma-
tHEUs dias GaMa; 272114985, lUcas MatHEUs Gois; 272114344, lU-
cas MaUricio coNdUrU MElo; 272115741, lUcas Miclos soarEs; 
272205728, lUcas MorEira dE carValHo; 272201082, lUcas Mota 
Maia; 272177864, lUcas NasciMENto dos rEis; 272155725, lUcas 
NasciMENto PiNHEiro; 272108615, lUcas oliVEira araUJo; 
272101049, lUcas PErEira airEs; 272169222, lUcas PErEira da sil-
Va; 272136776, lUcas PiNHEiro saNtos; 272156613, lUcas Prota-
sio MarQUEs; 272168561, lUcas rafaEl silVa MorENo; 272150273, 
lUcas ricHardsoN farias cUNHa; 272103194, lUcas rocHa do 
NasciMENto; 272178032, lUcas rodriGUEs doUrado; 272110245, 
lUcas rodriGUEs rodriGUEs; 272170856, lUcas scoot WalfrEdo 
raNiEri; 272138051, lUcas silVa costa; 272183110, lUcas silVa dE 
Matos; 272148912, lUcas silVa GoUVEia; 272157932, lUcas taVa-
rEs dE MacEdo riBEiro; 272157385, lUcas VascoNcElos ViaNa; 
272107158, lUcas ViNiciUs NasciMENto dE soUsa; 272161543, lU-
cas ViNiciUs NUNEs saNtos; 272208080, lUccas fEliPE dUartE dos 
saNtos; 272136237, lUcENildo dE frEitas rodriGUEs; 272121419, 
lUciaNo crUZ da crUZ; 272129837, lUciaNo fErrEira ViEira; 
272135739, lUciaNo PErEira dos saNtos; 272134667, lUciaNo sil-
Va costa; 272119402, lUciaNo WaGNEr riPardo aMaral; 272104464, 
lUciEl dE liMa farias; 272107831, lUcio daNilo riBEiro coNdE; 
272105730, lUciValdo PiNHEiro oliVEira; 272100439, lUis alBErto 
fErrEira MaciEl; 272132446, lUis aNdErsoN rodriGUEs frEitas; 
272213257, lUis aUGUsto BarBosa costa; 272103492, lUis aUGUs-
to loPEs da silVa; 272182417, lUis aUGUsto rodriGUEs GoNcal-
VEs; 272100192, lUis carlos cardoso dE araUJo; 272101392, lUis 
carlos fErrEira dos saNtos JUNior; 272144927, lUis carlos sa-
lUstiaNo do NasciMENto silVa; 272172481, lUis carlos sErra fi-
lHo; 272179198, lUis cristiaNo da silVa BENJaMiN; 272156941, 
lUis EdUardo Brito da silVa; 272146351, lUis EdUardo soUsa dos 
saNtos; 272129690, lUis fEliPE soarEs araUJo; 272142036, lUis 
fErNaNdo liMa dE MElo; 272178704, lUis GoNZaGa saBoia dE 
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MElo; 272139449, lUis HENriQUE oliVEira riBEiro; 272172490, lUis 
HENriQUE PaNtoJa MoNtEiro; 272151316, lUis HENriQUE PiNHEiro 
alEiXo; 272167230, lUis otaVio dos saNtos tEiXEira; 272127174, 
lUis Vitor da silVa alBUQUErQUE; 272209181, lUiZ cEZar fErrEira 
VirGoliNo; 272106935, lUiZ dE soUZa fUrtado NEto; 272135434, 
lUiZ fEliPE BoUcao dE soUZa; 272173385, lUiZ fEliPE PalHEta da 
silVa; 272143398, lUiZ fEliPE PiNHEiro rodriGUEs; 272139168, lUiZ 
fErrEira saNtos; 272134518, lUiZ GUilHErME soUsa da silVa; 
272117307, lUiZ GUstaVo dE liMa E silVa; 272169685, lUiZ GUstaVo 
WUNdErVald JUNior; 272112396, lUiZ HENriQUE alVEs dos saNtos 
taVarEs; 272123864, lUiZ HENriQUE dE alMEida Garcia; 272126429, 
lUiZ HENriQUE dE soUZa; 272103408, lUiZ HENriQUE dos saNtos dE 
soUZa; 272130362, lUiZ MarcElo saNtos siQUEira; 272218077, 
lUiZ otaVio cirElli fErrEira; 272131731, lUiZ Patricio da silVa 
JUNior; 272134012, lUiZ sErGio oliVEira PErEira; 272118207, lUiZ 
WaGNEr PaNtoJa araUJo dE soUZa; 272107179, MacElio da silVa 
araUJo; 272198342, MaciEl fErrEira dos saNtos; 272184624, Mad-
soN HUMBErto costa dE alcaNtara; 272130069, MaGNo JosE rEis 
dos saNtos filHo; 272122491, MaGNo MENdEs dE oliVEira; 
272218164, Maico MacHado Brito; 272162073, MaicoN dos saNtos 
soUsa; 272145783, MaicoN QUiriNo dE soUsa; 272150931, MaiKE 
JUNior da silVa MElo; 272103419, MaiKo PErEira aMaral; 
272193451, MaiKoN doUGlas da silVa sErraNo; 272102814, Mail-
soN MariNHo da silVa; 272170612, MaKsoN Mota dos saNtos; 
272108951, MaloNE saNtos da silVa; 272133670, MaNoEl BarrEto 
dE araUJo filHo; 272100253, MaNoEl JUarEZ dE soUsa WEiss; 
272102051, MaNoEl siQUEira ModEsto; 272210283, MaNoEl ValE dE 
araUJo JUNior; 272140714, MarcEllo aNtHoNY da silVa lacErda; 
272195002, MarcElo alEXaNdrE soUsa soarEs; 272102469, MarcE-
lo aUGUsto MENdoNca da silVa; 272191154, MarcElo BrUNo do 
ValE PriNtEs; 272114855, MarcElo BrUNo sarGEs saNtaNa; 
272106464, MarcElo EdUardo GoNcalVEs dE oliVEira; 272100105, 
MarcElo GoNcalVEs silVa; 272162575, MarcElo HENriQUE frEitas 
dUartE; 272136543, MarcElo KliNtoN tEiXEira Batista; 272150428, 
MarcElo lEitE MacHado; 272172443, MarcElo liMa da silVa; 
272121957, MarcElo liMa fErrEira; 272108586, MarcElo lUcas sil-
Va soUZa; 272220619, MarcElo MacHado QUEiroZ; 272179452, 
MarcElo MarQUEs raMos; 272195096, MarcElo QUarEsMa MiraN-
da; 272201296, MarcElo rodriGUEs do carMo; 272111853, MarcE-
lo saNtos silVa; 272103516, MarciEl JEsUs silVa; 272221950, Mar-
cio aNdErsoN costa E soUZa; 272146227, Marcio dioNEs dE JEsUs 
rodriGUEs; 272110171, Marcio GlEYK carValHo rodriGUEs; 
272116751, Marcio JosE Brito caMPos filHo; 272115193, Marcio 
lUcas soarEs MiraNda; 272106010, Marcio tUlio faria BicalHo; 
272156850, Marco ViNiciUs dE frEitas ParaNHos da silVa; 
272111985, Marcos alVEs dos saNtos; 272127230, Marcos aNto-
Nio costa rodriGUEs; 272217640, Marcos aNtoNio dE soUsa soa-
rEs; 272195941, Marcos aNtoNio GoMEs MENdoNca; 272105329, 
Marcos aUrElio dE soUsa Barros; 272183319, Marcos BrENdo 
rodriGUEs ViEira; 272105151, Marcos BrENo crUZ salEs; 
272113045, Marcos carMo costa; 272130667, Marcos cassiaNo 
saNta BriGida; 272156778, Marcos da Mota NasciMENto; 
272168456, Marcos daNiEl silVa raPoso; 272152701, Marcos daNi-
lo dE liMa GoMEs; 272200260, Marcos doGlas saNcHEs dE soUZa; 
272107177, Marcos EdUardo dE soUsa; 272146092, Marcos EWEr-
tHoN saNataNa PiNHEiro; 272168592, Marcos faGNEr liMa PErEi-
ra; 272201149, Marcos fEliPE da silVa aGUiar; 272170619, Marcos 
HENriQUE dos saNtos; 272121583, Marcos iUrY dUartE loPEs; 
272145964, Marcos JoNatHaN dE soUsa saNtos; 272186479, Mar-
cos lUdE da silVa fErrEira; 272209207, Marcos PaUlo Maia dias; 
272105976, Marcos PaUlo PErEira ParENtEs; 272151676, Marcos 
rEsENdE rodriGUEs; 272100692, Marcos ricKsoN tossi; 
272195678, Marcos soarEs alVEs salGado; 272120749, Marcos 
tHiaGo riBEiro MEirElEs; 272166821, Marcos VENiciUs GUiMaraEs 
MaGNo; 272105286, Marcos VENiciUs VarGas da silVa; 272168153, 
Marcos ViNicios PiNHEiro Matias; 272156068, Marcos ViNiciUs 
BErNardiNo; 272187142, Marcos ViNiciUs dE alMEida saNtos; 
272182656, Marcos ViNiciUs dE oliVEira MoNtEiro; 272135056, 
Marcos ViNiciUs Gois; 272184074, Marcos ViNiciUs GoMEs soa-
rEs; 272205271, Marcos ViNiciUs PiNto aGUiar; 272201641, Mar-
cos ViNiciUs rEis dE oliVEira JUNior; 272136587, Marcos ViNi-
ciUs silVa Morais; 272125460, Marcos ViNiciUs soarEs BarBosa; 
272104725, Marcos WilliaN MEsQUita PErEira; 272112643, MarcUs 
aNdrEY oliVEira PiNHEiro; 272165313, MarcUs MarloN soUZa al-
VEs; 272101915, MarcUs MUrilo alMada da silVa; 272199647, Mar-
cUs ViNiciUs Brito MoNtEiro; 272122210, MarcUs ViNiciUs dE 
soUZa cUNHa; 272156392, MariElsoN cristof roHa da silVa; 
272140307, Mario aNdrEY MoNtEiro oliVEira; 272128373, Mario 
aUGUsto sErra dE soUsa filHo; 272154770, Mario dos saNtos dE 
aBrEU; 272123500, Mario MarloN silVa alMEida; 272196460, Mario 
WilliaN rodriGUEs dE soUsa; 272114133, MariValdo dE JEsUs 
cardoso da silVa; 272139588, MariVaN MaUEs da costa; 272173529, 
MarlEsoN WilcK da silVa ataidE; 272103788, MarlloN JHoNataN 
dE alMEida fiGUEirEdo; 272212304, MarlloN ViNiciUs saNtos saN-
tos; 272179421, MarloN BraNdo MarQUEs NasciMENto silVa; 
272124926, MarloN dE soUsa PErEira; 272119997, MarloN farias 
corrEa; 272191529, MarloN GiBsoN NasciMENto da silVa; 
272103109, MarloN lENoN PiNHEiro da silVa; 272138062, MarloN 
soarEs dos saNtos; 272130081, MarloN WallacE da costa rocHa; 
272100947, MarloN WENdEl costa da silVa; 272173687, MarQUEsEs 
dos saNtos cardoso; 272118704, MatEUs afoNso NasciMENto dE 
soUsa; 272178946, MatEUs alEXaNdrE soUsa soarEs; 272182580, 

MatEUs cHaVEs dE soUsa; 272122019, MatEUs da coNcEicao fEr-
rEira; 272118205, MatEUs da silVa Brito; 272164446, MatEUs dE 
liMa GoNcalVEs; 272153954, MatEUs dE soUsa rocHa; 272179898, 
MatEUs dos aNJos lEal; 272143882, MatEUs HENriQUE carValHo da 
costa; 272103300, MatEUs oliVEira MiraNda; 272130955, MatEUs 
PErEira dE soUZa; 272182392, MatEUs rUiZ PaNtoJa; 272107097, 
MatHEUa araUJo da silVa; 272192950, MatHEUs alENcar ValENtE 
dos saNtos; 272211540, MatHEUs alMEida da silVa; 272101470, 
MatHEUs alVEs silVa; 272184360, MatHEUs araUJo siMoEs do Nas-
ciMENto; 272186347, MatHEUs cEsar MUNiZ JEroNiMo da silVa; 
272186325, MatHEUs coElHo PraZErEs; 272114141, MatHEUs da sil-
Va BraGa araUJo; 272141605, MatHEUs da silVa fErrEira; 
272104031, MatHEUs da silVa loPEs; 272134726, MatHEUs dE car-
ValHo saNtos; 272155177, MatHEUs dE oliVEira PaMPloNa; 
272100496, MatHEUs dE soUsa ViaNa; 272115840, MatHEUs EdUar-
do Gaia saNcHEZ; 272160454, MatHEUs faria MartiNs; 272114336, 
MatHEUs fEliPE MartiNs dE soUZa; 272131494, MatHEUs fEliPE PE-
rEira dE alMEida; 272113655, MatHEUs fErNaNdEs da rocHa; 
272120678, MatHEUs fErrEira da crUZ; 272195107, MatHEUs fEr-
rEira oliVEira; 272193744, MatHEUs fraNca dE soUZa; 272138407, 
MatHEUs frEirE foNsEca; 272105836, MatHEUs GodoY faUstiNo; 
272121614, MatHEUs HENriQUE da silVa costa; 272168736, Ma-
tHEUs HENriQUE riBEiro MiraNda; 272191824, MatHEUs HENriQUE 
soUZa BitENcoUrt; 272113156, MatHEUs loPEs BotElHo; 272103016, 
MatHEUs loPEs dE PaUlo; 272102067, MatHEUs MariNHo liMa; 
272195403, MatHEUs MarQUEs BitENcoUrt saNtos; 272203418, Ma-
tHEUs MENdEs PiNHEiro; 272146004, MatHEUs MoNtEiro fErrEira; 
272198811, MatHEUs PaMPloNa saNtiaGo; 272138408, MatHEUs PaN-
toJa dE oliVEira; 272126212, MatHEUs PaNtoJa ViNaGrE; 272115848, 
MatHEUs raMos NUNEs; 272116222, MatHEUs rENaN do NasciMENto 
silVa; 272159471, MatHEUs riBEiro soarEs; 272179468, MatHEUs 
ricardo da costa liMa; 272181658, MatHEUs rodriGo frEitas dE 
castro costa; 272151558, MatHEUs salEs da silVa; 272170512, Ma-
tHEUs saNtos PoVoas; 272203559, MatHEUs silVa dE oliVEira; 
272113847, MatHEUs silVa saNtos; 272140107, MatHEUs ViEira Mi-
raNda; 272100167, MatHias corrEia araUJo; 272188293, MatiEl 
dos saNtos Mota; 272160475, MaUricio alVEs da silVa; 272115171, 
MaUricio BarBosa da silVa; 272116805, MaUricio cHaVEs cardo-
so; 272171302, MaUricio da silVa do aido; 272144900, MaUricio 
dos rEis silVa; 272161245, MaUricio doUGlas costa PaEs; 
272120462, MaUricio dUartE dos saNtos; 272207046, MaUricio 
fraNK ladislaU lEitE; 272129487, MaUricio KaUE saraiVa saNtos; 
272138580, MaUricio MarQUEs aViZ rEis; 272128160, MaUricio 
MElo rodriGUEs; 272154525, MaUricio silVa fUrtado; 272155051, 
MaUrilio alVEs frEitas; 272129364, MaUro artHUr da silVa GUi-
MaraEs; 272124889, MaUro JHoNataN GoMEs da silVa; 272133591, 
MaX alVEs da silVa; 272117120, MaX dE JEsUs Morais da silVa; 
272120566, MaX MiGUEl WicHroWsKi; 272102186, MaX MillEr dE 
soUZa NasciMENto; 272120432, MaX oliVEira dE soUsa; 272177986, 
MaXlEY alEXaNdrE oliVEira loPEs; 272151189, MaXriGlEY rodri-
GUEs dE MEdEiros; 272121338, MaYcK dE oliVEira BarBosa; 
272132629, MaYcoN dEiVsoN silVa dioGo; 272169376, MaYcoN doU-
Glas loPEs Mota; 272102918, MaYcoN EMBissoN soUZa rodriGUEs; 
272219546, MaYcoN GaBriEl liMa PiMENtEl; 272116595, MaYcoN 
oliVEira dos saNtos; 272145191, MaYK aNdradE MoraEs alMEida; 
272102134, MaYK doUGlas NEVEs dE soUsa; 272206729, MaYKo doU-
Glas soUto NasciMENto; 272122226, MaYllaN alBErtH dias loPEs; 
272112481, MaYloN cristiaN assis BarriGa; 272161183, MEfaat 
YUrY silVa coNcEicao; 272166014, MEssias airEs dE soUZa; 
272119962, MEssias dE MacEdo MoNtEiro; 272145064, MEtoN saN-
tos dE aMoriM NEto; 272110931, MicaEl Mota dE araUJo; 
272111152, MicaEl silVa fErrEira; 272155823, MicHaEl MoNtEiro 
dos saNtos; 272125621, MicHaEl rUaN NUNEs dE liMa; 272135522, 
MicHEl alVEs filHHo; 272168518, MicHEl MaciEl GoMEs; 272209057, 
MiGUEl fiGUEirEdo dE oliVEira NEto; 272157084, MiGUEl JUNior 
cardoso MElo; 272102751, MiGUEl saMi cUNHa GoMEs; 272123121, 
MiGUEl saNtaNa dos saNtos GoNcalVEs JUNior; 272147883, Mi-
GUEl saraiVa rodriGUEs JUNior; 272101458, MiKE ricHardsoN dE 
soUsa carValHo; 272123538, MilsoN GaBriEl dE Matos dias; 
272106703, MilsoN NasciMENto araUJo; 272176132, MiltoN loPEs 
dos saNtos; 272127095, MiQUEias dE carValHo PirEs; 272182606, 
MiQUEl dE liMa lEal; 272101861, MirisValdo da costa alENcar; 
272195425, MoaB da silVa fErrEira JUNior; 272124851, MoisEs 
cardoso; 272103423, MoisEs cosMo MEdradE; 272148216, MoisEs 
da silVa caValcaNtE JUNior; 272199478, MoisEs dUtra dE liMa JU-
Nior; 272142015, MoisEs GoMEs da silVa JUNior; 272201135, Moi-
sEs MaGalHaEs silVa; 272162089, MoisEs MENdEs sErra; 
272100226, MoisEs soUZa farias; 272148194, MoUZacilE fErrEira 
oliVEira; 272103974, MUllEr silVa saNtos; 272215724, MUrilo aU-
GUsto laMEira MoNtEiro; 272120667, MUrilo da silVa BEZErra; 
272119711, MUrilo dE frEitas Moia; 272144693, MUrilo HENriQUE 
dE soUsa cardoso; 272181321, MUrilo JosE MarQUEs GoNcalVEs 
JUNior; 272108949, MUrilo liMa saNtos; 272121871, MUrilo MaUro 
PoMBo ParaENsE; 272140618, MUrilo saNtiaGo ValE rodriGUEs; 
272102699, MYKaEl liMa MElo; 272140151, MYKE BrENdoN BorGEs; 
272115043, MYKE KlisMaN riBEiro GoNdiM; 272125445, NaclEY Pi-
tEira XaViEr; 272114504, NadsoN NadaBE soarEs araUJo; 
272123334, NaillsoN soUsa fErrEira; 272179940, NailsoN WilliaM 
araUJo corrEia; 272178967, NaNdiEllY silVa soUZa; 272158302, 
Narcisio PadilHa fErrEira; 272118916, Nata saNtaNa silVa; 
272109790, NataNaEl alMEida da silVa; 272118590, NatHaN carVa-
lHo dE aNdradE; 272143526, NatHaN lUis fEitoZa BarNaBE; 
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272133924, NatHaNaEl saraiVa dE oliVEira; 272119049, NaUM silVa 
PErEira; 272173831, NaWaN NUNEs; 272192262, NEEMias salUstia-
No costa; 272103183, NElsoN BoGEa NUNEs dE soUZa; 272164036, 
NElsoN MorEira soarEs; 272118825, NElsoN PaNtoJa siQUEira fi-
lHo; 272108356, NElsoN sENado PErEira; 272136863, NElsoN 
taKasHi silVa saKaMoto; 272163277, NEWtoN riBEiro lEMos JU-
Nior; 272139976, NEY GlEidsoN da silVa siQUEira; 272164051, Ni-
cHolas fErNaNdEs dE MENEZEs; 272101831, NicK ENdriW silVa 
soUsa; 272133802, NicKEl JosE silVa dE carValHo; 272165607, Ni-
colas liNcolN silVa MacHado; 272102952, Nicolas silVa alVEs; 
272101204, Nicolas soUZa MoraEs; 272167649, NiKacio KEVEN da 
silVa laMEira; 272158364, Nildo dUartE crUZ; 272100959, Noa Ga-
BriEl GUiMaraEs saNtos; 272103652, NYcHolas raUl aMador Mi-
raNda; 272133098, NYcKolas PHoENYX dE soUZa carValHo; 
272121548, NYcollas PEdrosa dE soUsa BUssU; 272143216, odail-
soN soarEs MoNtEiro; 272101471, odair JosE da silVa PErEira; 
272124532, odEMir liMa crUZ JUNior; 272156381, odiloN loBo PE-
rEira; 272170410, odilsoN JUNior silVa dE aBrEU; 272127419, or-
lEaNs GoNcalVEs soUZa; 272125199, osEias dE soUsa BarBosa; 
272154043, osiEl NEri do rEGo NEto VaZ; 272139256, osMaEl ar-
caNJo da silVa; 272201803, osMar JUNior MarQUEs MartiNs; 
272111389, osValdo cHarlEs da silVa lEMos; 272103485, osValdo 
da silVa Batista; 272146320, otaViaNo alVEs da silVa NEto; 
272107870, otaVio dE JEsUs riBEiro da silVa; 272141074, otaZio 
dUarK sa dos saNtos; 272125071, oZiEl riBEiro cardoso; 
272110523, PaBlo cordEiro dias soUsa; 272123998, PaBlo dE JE-
sUs lacErda NasciMENto; 272134652, PaBlo GUstaVo GaViNHo 
PErdiGao; 272110413, PaBlo HENriQUE alVEs lEao; 272154295, Pa-
Blo HENriQUE dias dE Brito; 272105795, PaBlo HENriQUE NoBrE 
liMa; 272159344, PaBlo JosE da silVa; 272151435, PaBlo PaiXao PE-
rEira lEMos; 272108515, PaBlo PErEira GaMa; 272214034, PaBlo 
rUBEN Brasil costa; 272101677, PaBlo soarEs dE soUZa; 
272127158, PaBlo WEVErsoN fErrEira Brito; 272101688, PatricK 
fraNcisco GoMEs dos saNtos; 272186594, PatricK JEroNiMo daN-
tas; 272173109, PatricK KlEVEr da silVa diNiZ; 272127191, PatricK 
WElliNGtoN silVa VaNdErlEi; 272164344, PaUl HEricK NoGUEira 
liMa; 272102754, PaUlo alEssaNdro silVEira coUto; 272115925, 
PaUlo alMEida Barros; 272157833, PaUlo aNdErsoN dias BoUcao; 
272103206, PaUlo artHUr soBrEira riBEiro; 272165968, PaUlo aU-
GUsto BorGEs riBEiro soBriNHo; 272168979, PaUlo BEMErGUY sil-
Va PEGado; 272137905, PaUlo cEsar cardoZo ViaNa; 272101862, 
PaUlo dE soUsa E soUsa; 272100036, PaUlo EdUardo aQUiNo Go-
MEs dE MoUra; 272174885, PaUlo EdUardo corrEa NUNEs; 
272111092, PaUlo EdUardo GoMEs rodriGUEs; 272154850, PaUlo 
fErNaNdo liMa NasciMENto; 272158776, PaUlo GlEisoN torrEs 
dos saNtos; 272121325, PaUlo GUilHErME MElo silVa; 272169703, 
PaUlo HENriQUE aNtUNEs riBEiro dos saNtos; 272192351, PaUlo 
HENriQUE cariMaN GoMEs; 272123446, PaUlo HENriQUE corrEa E 
silVa; 272107543, PaUlo HENriQUE da silVa saNtos; 272211575, 
PaUlo HENriQUE da silVa ViaNa; 272100164, PaUlo HENriQUE PErEi-
ra dE alMEida; 272146682, PaUlo HENriQUE rodriGUEs lEitao; 
272135399, PaUlo HENriQUE silVa E silVa; 272110530, PaUlo icaro 
PoMPEU da foNsEca; 272182541, PaUlo JEZrEEl fErrEira dE saNta-
Na; 272197281, PaUlo lEoNardo silVa dE oliVEira; 272110726, PaU-
lo MaGNo raMos da costa; 272139312, PaUlo Marcio soUsa Go-
VEia; 272100246, PaUlo MatHEUs dE oliVEira GoMEs; 272101072, 
PaUlo Mitio da silVa UEda; 272180439, PaUlo MoraEs tEiXEira 
NEto; 272103587, PaUlo ricardo soUZa BorGEs; 272118577, PaUlo 
roBErto dE oliVEira silVa; 272125188, PaUlo roBErto do Nasci-
MENto BraGa; 272119078, PaUlo roNaldo carValHo MartiNs; 
272139637, PaUlo salEs dE soUsa; 272199073, PaUlo sErGio da 
silVa soUsa filHo; 272192207, PaUlo Victor aGUiar da silVa; 
272180938, PaUlo Victor dE oliVEira lEal; 272183108, PaUlo Vic-
tor Passos frEitas; 272108342, PaUlo Vitor costa da silVa; 
272104356, PEdENilsoM loPEs da silVa; 272206271, PEdro aNdrE 
PiNto PErEira; 272113338, PEdro dE oliVEira Bordalo NEto; 
272115207, PEdro doUGlas silVa rodriGUEs; 272125195, PEdro 
EdNEi Portal NEto; 272140354, PEdro fEliNto dE oliVEEira NEto; 
272216147, PEdro fEliPE alVEs rocHa; 272132482, PEdro filiPE 
GaldiNo dE araUJo; 272139080, PEdro GUstaVo saNtos dE oliVEi-
ra; 272101524, PEdro HENriQUE aQUiNo PalHa; 272187478, PEdro 
HENriQUE Barros MartiNs; 272175376, PEdro HENriQUE da silVa 
MacHado; 272168163, PEdro HENriQUE dE soUZa Barroso; 
272182110, PEdro HENriQUE dos saNtos oliVEira; 272130283, PE-
dro HENriQUE GodiNHo silVa; 272132177, PEdro HENriQUE GoMEs 
da silVa; 272161331, PEdro HENriQUE JUNior; 272123186, PEdro 
HENriQUE Morais dos saNtos; 272100321, PEdro HENriQUE NUNEs 
soarEs; 272158269, PEdro HENriQUE oliVEira silVa; 272124512, 
PEdro HENriQUE PErEira silVa dE aQUiNo; 272123214, PEdro HEN-
riQUE silVa dElGado; 272125618, PEdro HENriQUE tENorio dE 
carValHo; 272122703, PEdro HENriQUE traJaNo da silVa; 
272173553, PEdro lUcas da costa dias; 272104320, PEdro lUcas 
liMa saNcHEs; 272186285, PEdro lUcas MacHado costEira; 
272139181, PEdro otaVio fErrEira saNtos; 272113093, PEdro PaU-
lo fErNaNdEs dos saNtos; 272135271, PEdro rodriGUEs PErEira; 
272156956, PEdro salViaNo dUartE PiNHEiro JUNior; 272100819, 
PEdro tito saNtos BaNdEira; 272169515, PEdro ViNiciUs raiol 
silVa; 272214792, PEdro WilliaM MaZUr sErra; 272104522, PEdro 
WilsoN MoraEs da cUNHa JUNior; 272125083, PErsio arida alVEs 
dE alENcar; 272126002, PEtErsoN dE soUZa oliVEira; 272193079, 
PEtHErsoN PatrEsE costa Baia; 272176595, PHElliPE fErrEira 
lEal; 272174975, PHiliP alVEs dE carValHo; 272220685, PHiliPE 

araUJo da costa; 272181918, PliNio aNtao dE alENcar loPEs; 
272107591, PUBlio caio MoUra caNto; 272117047, raaMYas HaloEs 
PalHEta dE soUZa; 272184647, racNEr MoUrao corrEa; 272119016, 
rafaEl alEXaNdrE do NasciMENto; 272176632, rafaEl alMEida 
Barros; 272187975, rafaEl aUGUsto farias raBElo; 272162642, 
rafaEl Barros PEssaNHa alVEs; 272186528, rafaEl Bastos dE 
frEitas; 272140296, rafaEl BorGEs araUJo BarrEto; 272138156, 
rafaEl BrUNo costa ViEira; 272114035, rafaEl cardoso fErrEira; 
272129421, rafaEl carValHo dE soUZa; 272160022, rafaEl cEr-
QUEira sa; 272160081, rafaEl coitiM da silVa; 272126705, rafaEl 
costa liMa; 272215778, rafaEl cUNHa dE oliVEira; 272134193, ra-
faEl cUNHa GoUVEia; 272104016, rafaEl da silVa coNcEicao; 
272140538, rafaEl da silVa farias; 272107034, rafaEl da silVa 
GUErra; 272123415, rafaEl dE Matos dias; 272199622, rafaEl dE 
MENdoNca MENdEs; 272112809, rafaEl ElisoN NasciMENto dE 
araUJo; 272142734, rafaEl fEliPE aMaral dos saNtos; 272204803, 
rafaEl fEliX riBEiro da costa; 272162395, rafaEl fErrEira MacE-
do; 272192513, rafaEl florENcio dE dEUs; 272198336, rafaEl Gar-
rido saNtos dos saNtos; 272110809, rafaEl GoMEs da silVa; 
272128988, rafaEl iNacio dos saNtos corrEa; 272210302, rafaEl 
JasoN MoraEs dos saNtos; 272128932, rafaEl KlEYdsoN GUEdEs 
da VEiGa; 272138382, rafaEl lEoNaN taVarEs dE oliVEira; 
272136376, rafaEl Marcos asEVEdo tHEodosio; 272114694, rafaEl 
MartiNs da silVa; 272137127, rafaEl MiraNda VErGoliNo; 
272160845, rafaEl NasciMENto frEitas; 272110254, rafaEl oliVEi-
ra da costa; 272163806, rafaEl PErEira dE soUZa; 272129968, ra-
faEl PErEira dos aNJos; 272116224, rafaEl PErEira lEao; 
272114083, rafaEl PiNHEiro carValHo; 272151955, rafaEl rEBElo 
PaNtoJa; 272100159, rafaEl rodriGUEs dE aNdradE; 272117247, 
rafaEl rodriGUEs dE soUsa; 272100416, rafaEl rollo PaZ; 
272104367, rafaEl rostENEs dos saNtos NasciMENto; 272102508, 
rafaEl saNtaNa fiGUEira; 272108501, rafaEl saNtis dE JEsUs; 
272105631, rafaEl saNtos crUZ; 272104142, rafaEl saNtos da sil-
Va; 272119989, rafaEl silVa da coNcEicao; 272112769, rafaEl sil-
Va da costa; 272129289, rafaEl silVa dE soUZa; 272184161, rafaEl 
tElEs da foNsEca; 272136258, rafaEl ValErio da silVa; 272110935, 
rafaEl Victor da silVa rocHa; 272100660, raffaEl PatricK PiNHEi-
ro costa; 272182767, raildo corrEa da coNcEicao; 272159076, 
railK PatricK GoMEs dE Brito; 272186696, railoN MElo tEiXEira; 
272139736, railsoN aNdradE dos saNtos; 272122843, railsoN 
carlos saNtaNa; 272176444, railsoN carValHo Barros; 272181748, 
railsoN costa dE soUZa; 272194752, railsoN da silVa cHaVEs; 
272121243, railsoN dE araUJo liMa; 272119949, railsoN MElo dE 
MiraNda; 272170642, railsoN MoNtEiro PErEira; 272173935, rail-
toN JUNio liMa dos saNtos; 272121736, raiMUNdo alVEs dE soUsa 
filHo; 272193711, raiMUNdo Bastos dias silVa; 272112826, rai-
MUNdo BitENcoUrt aMaral filHo; 272113330, raiMUNdo carlos 
dias PEiXoto; 272129003, raiMUNdo da coNcEicao QUEiroZ; 
272194317, raiMUNdo da silVa caldas; 272114771, raiMUNdo Mar-
loN PErEira dE oliVEira; 272108349, raiMUNdo NoNato PErEira dE 
JEsUs; 272103651, raiMUNdo NoNato soUZa MartiNs; 272154528, 
raiMUNdo NoNato XaViE dE soUZa NEto; 272123655, raiMUNdo 
saMPaio loBato NEto; 272139933, raiMUNdo Valdir fErrEira da 
silVa JUNior; 272121519, ralrYsoN HENriQUE liMa dE sa; 
272105801, raMiro alVEs dos rEis NEto; 272153229, raMiro MEs-
sias MEscias; 272111090, raMMoM HaYMaM dos saNtos Brito; 
272110226, raMoN aMoriM da silVa; 272156175, raMoN BrENdo 
oliVEira da silVa; 272147951, raMoN crUZ PErEira; 272178553, ra-
MoN dE soUZa MEsQUita; 272160080, raMoN fEliPE MiraNda MoU-
rao; 272144581, raMoN rEBElo loPEs; 272112447, raNdEll dENil-
soN fUrtado dos saNtos; 272107876, raNdErsoN raiol NasciMEN-
to silVa; 272172293, raNYEricK oliVEira BarBosa; 272179812, 
raoNNi GEraldo dE sENa NasciMENto; 272178479, raPHaEl fErrEi-
ra dE soUsa; 272183493, rarErsoN liMa cardoso; 272143661, 
raUl NEVEs dos saNtos; 272175647, raVEl PErEira saNtiaGo; 
272164991, raY PatricK fErrEira dos aNJos; 272142351, raY WEN-
dEl loBato liMa; 272122864, raYllEfHEr ViEira da silVa; 
272103474, raYNNEr costa dE oliVEira; 272172145, raYNoN flaYN 
MoraEs PErEira; 272172768, rEGiMarKsY da silVa Brito; 
272113573, rEGiNaldo da silVa MElo; 272188945, rEiNaldo lUcas 
NasciMENto VarEla; 272179961, rEiNaldo MEdEiros PErEira; 
272125560, rEiNaldo silVa da GaMa; 272105466, rEiNildo NUNEs 
dos saNtos; 272108322, rEiNilsoN dE dEUs fErrEira; 272105850, 
rENaN alMEida Mota; 272106479, rENaN aNdrEY PoMPEU NasciMEN-
to; 272141680, rENaN aUGUsto da silVa MiraNda; 272215078, rE-
NaN carNEiro dE alMEida; 272154010, rENaN dE soUsa cUNHa; 
272113652, rENaN HENriQUE saNtos dE JEsUs; 272115438, rENaN 
MicHEl soUZa do ValE; 272104879, rENaN MoNtEiro alVEs; 
272105183, rENaN NEPoMUcENa fiGUEirEdo; 272125205, rENaN ro-
cHa da silVa; 272202820, rENato alVEs MilHoMEM; 272152332, rE-
Nato BEcHEr; 272112108, rENato da silVa costa; 272128469, rENa-
to da silVa saNtos; 272148291, rENato da silVa silVa; 272200238, 
rENato EtErNo BarBosa BEssa; 272175284, rENato fUrtado da 
rocHa silVa; 272206976, rENato MoNtEiro dos saNtos; 272151052, 
rENato raViEr PErEira oliVEira; 272159149, rENato soUZa No-
GUEira; 272124694, rENaUld soUsa oliVEira; 272112951, rENdrEo 
carlos dos saNtos MartiNs; 272194336, rENNaN foNsEca GoNcal-
VEs; 272118226, rENNEdY fErrEira farias; 272136876, rENZo Brito 
loBato; 272115883, rErisoN do carMo silVa; 272175974, rHaMoN 
PErEira dE PaUla; 272218291, rHiaN MoNtEiro dE soUsa; 
272101120, riaNGEliNo cEcilio aNataNaEl JEsUs Morais dE alMEi-
da silVa; 272105644, ricardo aNtoNio aMaNcio PiNHEiro JUNior; 
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272120822, ricardo Barros PoNcE; 272198217, ricardo corrEa 
caldas; 272104926, ricardo da silVa cardoso fraNco; 272100825, 
ricardo GEoVaNio Batista fUrtado; 272199141, ricardo HENri-
QUE loPEs dE araUJo; 272115744, ricardo iGor dE oliVEira saN-
tos; 272176593, ricardo JUlio GoNcalVEs dE oliVEira; 272106235, 
ricardo loPEs MEdrado; 272123419, ricHard cassio dE aBrEU 
PaiVa; 272105111, ricHard fraNcKliN MElo PErEira; 272100425, ri-
cHard QUEiroZ da silVa; 272100074, ricHard saNtUrEllE liMa 
Barros; 272111072, ricHard WosHiNGtoN rosa costa; 272139600, 
riciEl da costa silVa; 272154349, ricK taYNaN fErrEira QUadros; 
272115797, ricKsoN da crUZ oliVEira; 272101534, riKElME silVa 
MoraEs; 272217171, rildo raiMUNdo da silVa assUNcao; 
272156037, roBENilsoN fErrEira dE aNdradE; 272102665, roBErt 
aBrEU GoMEs; 272107168, roBErt doUGlas alVEs dos saNtos Go-
MEs; 272189336, roBErto aMaro alVEs; 272118734, roBErto do 
carMo silVa; 272153362, roBErto loUZaN fErNaNdEs dE MElo; 
272215640, roBErto rUaN NasciMENto da silVa; 272112577, roB-
soN carlos Batista silVa filHo; 272128514, roBsoN dE oliVEira 
dE oliVEira; 272115854, roBsoN ricardo silVa MacHado; 
272138432, roBsoN silVa Brito; 272122306, roBsoN soUsa liNHa-
rEs; 272121986, roBsoN WaGNEr dE araUJo JUNior; 272165874, ro-
cHEtaUo flaUBErt silVa rEis; 272181963, rodNEY fEliPE triNdadE 
Brito; 272113050, rodolfo caValcaNtE alENcar; 272175971, ro-
dolfo HENriQUE soarEs da crUZ; 272185202, rodolfo MarQUEs 
saNtos; 272164615, rodriGo alMEida da costa; 272128756, rodri-
Go araUJo silVa; 272139124, rodriGo BarBosa cardoso; 
272149436, rodriGo BraGa assUMPcao; 272185725, rodriGo car-
doso PiGNatario; 272104807, rodriGo costa dE liMa; 272104777, 
rodriGo costa MoraEs da silVa; 272106871, rodriGo cristiaNo 
carlos Barros silVa; 272140801, rodriGo da costa BoUlHosa; 
272110095, rodriGo da crUZ Gaia loPEs; 272105520, rodriGo dE 
carValHo soUsa; 272220894, rodriGo dE oliVEira BiZarra; 
272169946, rodriGo dE soUsa tEraN; 272144414, rodriGo do Nas-
ciMENto soUZa; 272125463, rodriGo dos PraZErEs cUNHa; 
272185745, rodriGo dos saNtos MENdEs; 272103461, rodriGo dos 
saNtos sa; 272219005, rodriGo fEliPE MoPNtErio saNtos; 
272130212, rodriGo fErrEira da silVa; 272126494, rodriGo Gal-
Vao da silVa; 272112351, rodriGo GoMEs Batista silVa; 272107029, 
rodriGo JorGE soarEs MarQUEs; 272134892, rodriGo JorGE taVa-
rEs UcHoa da silVa; 272158572, rodriGo MaciEl riBEiro da silVa; 
272191164, rodriGo MaGNo dE soUsa; 272148948, rodriGo Mar-
tiNs soBriNHo; 272157375, rodriGo MartiNs ValENtE; 272129400, 
rodriGo Matos dos NasciMENto; 272108197, rodriGo MEirElEs 
da rocHa riBas; 272181611, rodriGo NasciMENto frEitas; 
272131833, rodriGo NasciMENto Matos; 272141703, rodriGo oc-
taVio da crUZ JUNior; 272101939, rodriGo oliVEira NasciMENto; 
272187184, rodriGo oliVEira rocHa; 272130881, rodriGo PaiVa 
BorGEs; 272149903, rodriGo PErEira da silVa; 272118345, rodri-
Go PirEs liMa silVa; 272109189, rodriGo PorPiNo cUNHa rodri-
GUEs; 272190402, rodriGo riBEiro da silVa; 272168697, rodriGo 
rodriGUEs fErrEira; 272102267, rodriGo saNtaNa da silVa; 
272158851, rodriGo sENa da foNsEca; 272196247, rodriGo sEr-
Gio silVa corrEa; 272161345, rodriGo soBral dE soUsa; 
272108181, rodriGo tadEU MENdoNca soarEs; 272206967, rodri-
Go WaNZElEr soUsa; 272183931, rodriGo ZidaNE NasciMENto 
soUsa; 272118720, roGEr aGUiar foNsEca Brito; 272190988, ro-
GEr MUrilo da costa rEBElo; 272191419, roGEr WaltEr ValENtE 
crUZ; 272121836, roGEr WillYaM dE frEitas ViEira; 272167406, 
roGErio coElHo MoNtEiro; 272106606, roGErio da silVa; 
272178543, roGErio do NasciMENto dUartE; 272144492, roGErio 
liMa tEiXEira MENdEs; 272103865, roGErio oliVEira dE araUJo; 
272174122, roMario costa da silVa; 272113160, roMario da silVa 
aNdradE; 272109963, roMario da silVa rodriGUEs; 272125186, 
roMario fErrEira dE Matos; 272141393, roMario MENdEs lisBoa; 
272137065, roMario MiraNda dE sa; 272107880, roMario riBEiro 
dE oliVEira; 272131595, roMario silVa dE soUsa; 272151214, ro-
MilsoN frEitas MartiNs; 272214478, roMUlo artHUr frEitas Nas-
ciMENto; 272154016, roMUlo cardoso dos saNtos; 272158062, 
roMUlo da silVa cUNHa; 272146795, roMUlo do NasciMENto fEr-
rEira; 272117436, roMUlo faVacHo dE soUZa; 272187018, roMUlo 
GUEdEs PErEira; 272124083, roMUlo liMa costa; 272146259, roMU-
lo MatHEUs dE soUZa E soUZa; 272104992, roMUlo NEto loBato; 
272157196, roMUlo PiNHEiro da silVa fEitosa; 272105864, roNald 
dias silVa; 272159349, roNald ErlY dE oliVEira saNtos; 272168007, 
roNald silVa PErEira JUNior; 272116269, roNaldo cEZar fErrEira 
dos saNtos; 272221157, roNaldo dos saNtos raMos dE sa; 
272155968, roNaN caio caValcaNtE riBas; 272183326, roNiclEY 
BraZ da silVa; 272124829, roNilsoN lUcENa corrEa; 272122111, 
roNKallYo silVa MUNiZ; 272170960, rosEaN fEliPE dE salEs silVa; 
272110876, rosiEltoN BaliEiro da silVa; 272108777, rosiNaldo 
aZEVEdo saNtos JUNior; 272201330, rosiValdo dos saNtos fraN-
ca; 272157419, rosiValdo oliVEira dos saNtos JUNior; 272114155, 
rosiVaN cUNHa da silVa; 272100822, rossiVaN PaiXao lacErda; 
272159496, rotErdaM dE JEsUs ViEGas GUiMaraEs NEto; 272142091, 
rUaN carlos NEGrao airEs; 272178876, rUaN dE soUZa Mota; 
272101671, rUaN MoraEs rocHa; 272114995, rUaN rodriGUEs dE 
aNdradE; 272110557, rUaN ViNiciUs liMa dE soUsa; 272101731, 
rUaNildo aNEZio da rocHa; 272125482, rUBENs dElla roVErE lEao 
NEto; 272102776, rUBENs doUGlas dos saNtos EVaNGElista; 
272133444, rUBENs GlEcio PiNHEiro E PiNHEiro; 272212386, rU-
BENs MalVEZZi; 272123015, rUBENs rodriGUEs dE castro; 
272121459, rUdNElsoN ViEira MaGalHaEs dias; 272164323, rUHaN 

roBErto soUsa sErEJo; 272191108, rUitEr lUis NasciMENto silVa; 
272221316, rYaN da silVa alMEida; 272102621, rYaN GoNcalVEs 
aZaNHa; 272186476, rYaN PaBlo silVa corrEa; 272148844, sac 
MaYoN dE oliVEira MoUra; 272191805, salatiEl dos saNtos soU-
sa; 272189274, salatiEl WEslEY oliVEira PolicarPo; 272163864, 
sallYN cardoso dE faria; 272166688, saloMao da cUNHa dE soU-
sa; 272156580, salVaN GUEdEs do ValE; 272170987, saMir loPEs da 
silVa; 272132221, saMUEl aNtoNio dE MiraNda BEGot; 272170631, 
saMUEl MartiNs dE soUsa; 272117021, saMUEl Matias fErrEira; 
272108044, saMUEl MissEl PErEira da silVa; 272107626, saMUEl Pa-
tricio dE oliVEira; 272130545, saMUEl rodriGUEs BraGa; 
272171105, saMUEl Victor costa silVa; 272216361, saMY cardoso 
sa; 272144123, saNdErsoN alBErto sEMBlaNo alVEs; 272152673, 
saNdErsoN da costa alfaia; 272152327, saNdiE soarEs caMPos; 
272181831, saNdro alMEida silVa; 272129212, saNdro corrEa 
araUJo; 272104180, saNdro corrEa oliVEira; 272110337, saNdro 
PirEs dE soUZa; 272133799, saUl KEMil soUsa dos saNtos; 
272179504, saUlo aNdErsoN soUsa PErEira; 272123359, saUlo 
BarBosa da silVa; 272145016, saUlo roBErto fEio fErrEira; 
272121080, saUlo VENaNcio da silVa GoNcalVEs; 272161561, saVio 
fEliPE liMa ataidE; 272180137, saVio KalEB daVila silVa; 
272103139, saVio rENaN rodriGUEs dE oliVEira; 272210527, sE-
BastHYaN stEYNNE PiMENtEl oliVEira; 272103518, sEBastiao dE 
soUZa HENriQUEs JUNior; 272142807, sElEMias MoraEs dE casti-
lHo; 272215420, sErGio aUGUsto dos saNtos corrEa JUNior; 
272103455, sErGio aUGUsto silVEira silVa; 272109989, sHardsoN 
ViEira soUsa; 272158659, sHarlEY GUiMaraEs ViEira; 272172052, 
sHarloNY PaZ soarEs dE soUsa; 272129274, sidNEY cardoso WaN-
ZElEr; 272169405, sidNEY roBErto silVa soUsa; 272119028, silas 
coElHo silVa; 272172580, silas da silVa NUNEs; 272166274, silas 
dE soUZa E soUZa; 272152603, silas PaiVa dE aGUiar; 272203514, 
silas ViaNa da costa frEirE; 272176967, silVio cEsar da silVa; 
272103916, silVio cEsar PaNtoJa PErEira JUNior; 272184319, sil-
Vio JUliaNo dE soUZa tElEs; 272155562, siMao Vitor MoraEs dE 
soUZa; 272164961, sMitH lEMos dE aNdradE; 272110377, sostENY 
JoaQUiM da silVa NEto; 272118025, stEfEsoN NasciMENto alVEs; 
272153227, stEllio tHadEU fiGUEirEdo saNtos; 272110835, stE-
PHEEN EdsoN Barroso dE riBEiro; 272125386, sUEltoN riBEiro 
dias; 272177550, tafarEl farias dE liMa; 272173408, tailsoN da 
silVa NoBrEGa; 272162692, talEs dE alMEida BElo; 272119159, ta-
lissoN dUQUE cEsar silVa; 272176336, talissoN raNGEl dE soUsa; 
272167227, taMisoN EPaMiNoNdas da silVa; 272181629, tarciaNo 
NasciMENto da coNcEicao; 272210757, tarcisio MacEdo soarEs; 
272153172, tarcisio NUNEs carValHo; 272156991, tarcisio tEiXEi-
ra NoBrEGa; 272170632, tarciso fErNaNdEs raBElo; 272173716, 
tarciZio MartiNEZ dE soUZa; 272151429, tatilENoN soUsa da 
cUNHa; 272138141, taYlaN adrEaN ModEsto soUZa; 272147521, 
taYloN da costa Brito; 272199688, taYNaN liMa assUNcao; 
272107670, tErcio aNdrE fraNcisco MaNoEl dos saNtos soUsa; 
272102875, tHaisoN aNtoNio GoNcalVEZ VENaNcio dE oliVEira; 
272159478, tHaisoN dE oliVEira ViaNa; 272201915, tHalEs fEliPE 
da coNcEicao silVa; 272156884, tHalEs HENriQUE da silVa riBEi-
ro; 272102966, tHallisoN dos saNtos silVa; 272147209, tHalli-
soN KEVEN dE carValHo; 272103730, tHallisoN soarEs frEitas; 
272112197, tHalYsoN ViNiciUs Morais BarBosa; 272131466, tHaYaN 
cHristiaN Batista dE alMEida; 272124063, tHaYloN liMa alENcar; 
272173169, tHEo dE soUZa PErEira; 272107135, tHiaGo alEX saN-
tos BENtEs; 272208302, tHiaGo aNdradE saNta rosa; 272117265, 
tHiaGo aNdrE alMEida aNdradE; 272204939, tHiaGo aUGUsto da 
silVa; 272106796, tHiaGo Bitar crUZ; 272108109, tHiaGo BorGEs 
tEodoro; 272129456, tHiaGo cardoso dE araUJo; 272141064, 
tHiaGo carValHo da silVa; 272129932, tHiaGo caValcaNtE dE oli-
VEira; 272133160, tHiaGo corrEa GoMEs; 272104908, tHiaGo da 
coNcEicao Barradas; 272110327, tHiaGo dE soUZa MoraEs; 
272214326, tHiaGo fErNaNdEs Gaia; 272149525, tHiaGo fErNaNdo 
tEiXEira cardoso; 272130765, tHiaGo fraNco BoNfiM; 272112978, 
tHiaGo fraNco liMa; 272153640, tHiaGo fraZao dos saNtos; 
272104581, tHiaGo GUilHErME rUfiNo da costa; 272114158, tHia-
Go HENriQUE BarBosa dE soUZa; 272166400, tHiaGo HENriQUE oli-
VEira E silVa; 272125877, tHiaGo JosE dE soUsa roQUE; 272121008, 
tHiaGo liMa BarBosa; 272112808, tHiaGo loPEs da silVa; 
272218012, tHiaGo lUcca alVEs dE MElo; 272117496, tHiaGo 
osWaldo silVEira NoroNHa; 272111039, tHiaGo PaUlo castro dE 
JEsUs; 272102340, tHiaGo PErEira dE MoUra; 272182178, tHiaGo 
rENato araUJo dos saNtos; 272136124, tHiaGo rodriGUEs PiMEN-
tEl; 272154848, tHiaGo roGiss arrais alcENo; 272156711, tHiaGo 
silVa BarcElos; 272121694, tHiaGo Vitor dE araUJo NoGUEira; 
272158746, tHiaGo WirllaNd NEVEs da silVa; 272168664, tHiErrEs 
dos saNtos rodriGUEs; 272181606, tHoMaZ ViNiciUs MacHado 
liMa; 272218769, tHUlio JosE dos saNtos; 272120171, tHYaGo JEs-
sE cHUMBEr NEGrao; 272199063, tHYaGo PErEira da silVa; 
272115754, tiaGo aUGUsto PErEira dE MElo; 272116836, tiaGo 
crUZ PErEira; 272100235, tiaGo da silVa caBral; 272138838, tia-
Go da silVa fraZao; 272112041, tiaGo da silVa rodriGUEs; 
272107087, tiaGo da silVa saNcHEs; 272133867, tiaGo dE oliVEira 
VitoriNo; 272101815, tiaGo dE soUZa frEitas; 272110825, tiaGo 
dE soUZa loPEs; 272103269, tiaGo do EsPirito saNto MacEdo; 
272115051, tiaGo dos saNtos cUrti; 272136635, tiaGo dos sNtos 
liMa; 272191638, tiaGo fErrEira rosa; 272153972, tiaGo MENdEs 
da silVa; 272209588, tiaGo riBEiro dE soUsa; 272110596, tiaGo 
rota; 272124715, toBias MENdEs dE soUsa; 272153654, toMas al-
MEida silVa dE soUsa; 272213117, toNNY MicHElo taVarEs MaGNo; 
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272161070, toNY rafaEl da silVa soUZa; 272138049, tUlio EdUar-
do MartiNs dE frEitas; 272193952, tUlio JosE dos saNtos; 
272141555, UlissEs da costa MacHado Matos JUNior; 272132603, 
VaGNEr fraNco da siVlVa E silVa; 272110813, VaGNEr VEloso daN-
tas; 272108726, ValBEr rosa da silVa; 272127418, ValdEMir sodrE 
MoNtElo JUNior; 272206513, ValdEViNo NEto PErEira dos saNtos; 
272108299, ValdiNEi fErrEira da costa; 272164621, ValMir caita-
No dE aNdradE JUNior; 272193780, ValMir dE oliVEira fErrEira; 
272122176, ValtEr dias dE oliVEira JUNior; 272124980, VaNdErsoN 
soUsa dE oliVEira; 272159485, VaNdErsoN soUsa do EsPirito 
saNto; 272111651, VaNdErsoN Victor cHaVEs da silVa; 272194787, 
VaNdEsoN soUsa cHaVito; 272140824, VaNdoilsoN alVEs tEiXEira; 
272143174, Victo aUGUsto dos saNtos; 272219939, Victor Barros 
liMa sPiNdola; 272102519, Victor carValHo soUZa; 272100394, 
Victor da rocHa riBEiro; 272129861, Victor daNiEl PiMENtEl da 
silVa; 272197119, Victor EMaNUEl BarBosa araGao; 272146358, 
Victor frEitas MoNtEiro; 272118276, Victor GaBriEl da silVa 
corrEa; 272162961, Victor GaBriEl NasciEMNto fErNaNdEs; 
272117942, Victor HENriQUE MoNtEiro ViEira; 272211983, Victor 
HUGo alVEs do NasciMENto; 272174638, Victor HUGo NasciMENto 
dE soUZa; 272125054, Victor HUGo PiNto PiMENtEl; 272116429, 
Victor HUGo rEis colarEs; 272122752, Victor HUGo soUZa silVa; 
272119871, Victor HUGo ViEira dE soUZa; 272180045, Victor Jor-
GE GaMa dE QUEiros; 272224622, Victor KaUlYN saNtos Morais; 
272108863, Victor loPEs lEitE; 272150770, Victor lUcas NUNEs 
MEsQUita; 272129796, Victor MatHEUs Barros silVa; 272110608, 
Victor MatHEUs do NasciMENto BarBosa; 272185796, Victor Ma-
tHEUs MElo MUNiZ; 272103361, Victor NUNEs PaMPloNa; 272140864, 
Victor oNaZis costa aMaral; 272136174, Victor Patric aMoriM 
torrEs; 272117967, Victor PiNHEiro MoNtEiro; 272117957, Victor 
rodriGo saNtos ViEira; 272103750, Victor soUZa liMa; 272138819, 
Victor WasHiNGtoN GoMEs rodriGUEs; 272108017, ViNicio silVa 
oliVEira; 272123474, ViNiciUs alBUQUErQUE triNdadE dos saN-
tos; 272175299, ViNiciUs alEXaNdrE PUrEZa dE soUZa; 272156207, 
ViNiciUs altiNo NoGUEira; 272197137, ViNiciUs BorGEs tElEs; 
272110379, ViNiciUs da silVa Portal; 272179854, ViNiciUs dE JEsUs 
lacErda NasciMENto; 272183342, ViNiciUs dE soUsa; 272117955, 
ViNiciUs dE soUsa coElHo; 272126352, ViNiciUs dos saNtos PoN-
tEs; 272166944, ViNiciUs foNsEca da costa; 272123658, ViNiciUs 
GEorGE rios da silVa; 272120204, ViNiciUs GoUVEia da silVa; 
272138837, ViNiciUs ricardo saNtos alBUQUErQUE; 272201536, Vi-
NiciUs saNtos MorEira; 272114662, Vitor alEXsaNdEr silVEira 
carValHo; 272105368, Vitor da silVa dE liMa; 272170427, Vitor 
GaBriEl dos saNtos oliVEira; 272115906, Vitor GaBriEl MarQUEs 
Batista; 272185443, Vitor Gordo da silVa; 272158399, Vitor HUGo 
coElHo saGaWa; 272125700, Vitor HUGo saNtaNa MoUra; 
272109820, Vitor HUGo ViEira MENdoNca; 272203135, Vitor loPEs 
PErEira; 272120288, Vitor MicaEl PiNHEiro loPEs; 272161474, Vi-
tor MoNtEiro da costa BENJo; 272141704, Vitor MoNtEiro QUEi-
roZ saNtos; 272167589, Vitor NoNato fraNco dE soUZa; 
272115736, Vitor PiEdadE da silVa; 272137960, Vitor rafaEl rEis 
dE soUZa; 272179186, Vitorio foscariM MorEira; 272108616, Wa-
dlEY Brito frEirE; 272189273, WaGNEr cardoso da silVa; 
272179983, WaGNEr da silVa fErrEira; 272136853, WaGNEr do Nas-
ciMENto MoNtEiro; 272140409, WaGNEr fErNaNdo scHUNG; 
272188318, WaGNEr GoMEs ValEs; 272124734, WaGNEr HENriQUE 
frEirE dE liMa; 272100457, WaGNEr NUNEs da silVa; 272188667, 
WaGNEr ViaNa NUNEs; 272119825, WaGNEr WillaME oliVEira fEr-
NaNdEs; 272176314, WalacE saNtos dE sENa; 272122399, WalaN 
MENdoNca dE araUJo; 272118278, WalBEr dE oliVEira ladEira; 
272120900, WalBEr dE soUsa costa; 272111492, WaldENirio aN-
dradE dos saNtos; 272137549, WaldiNEi dE oliVEira carValHo; 
272182731, Waldir lUcas soUZa silVa; 272102374, WalEff Nasci-
MENto silVa; 272108541, WalisoN NoGUEira sErra; 272101377, Wa-
lisoN saNtos dE oliVEira; 272122973, WallacE dE oliVEira lEitE; 
272115602, WallacY Baars loPEs dE soUsa; 272100506, WallacY 
EdUardo das dorEs BENdElacK; 272186623, WallaX MarloN da 
silVa alMEida; 272100187, WallisoN PErEira oliVEira; 272181404, 
WallisoN sErra GoMEs; 272118441, WallissoN MarQUEs saNtos; 
272105355, WaltEr assUNcao silVa JUNior; 272155592, WaltEr ci-
PriaNo rodriGUEs da silVa; 272162933, WaltEr da silVa Barra; 
272161365, WaNdErlaN Mota da PaiXao; 272151816, WaNdErsoN 
Brito da silVa; 272112084, WaNdErsoN caNtaNHEdE dE soUZa; 
272123014, WaNdErsoN carlos dE liMa E silVa; 272135556, WaN-
dErsoN costa silVa; 272100577, WaNdErsoN dos saNtos oliVEi-
ra; 272161653, WaNdErsoN dUtra BraGa; 272169603, WaNdErsoN 
fErrEira ValErio; 272108481, WaNdErsoN JHoNataN Matos cor-
rEa; 272126183, WaNdErsoN lUcENa rocHa; 272144969, WaNdEr-
soN MoNtEiro soBral; 272186115, WaNdErsoN raNGEl coElHo da 
silVa; 272136063, WaNdErsoN WElliNGtoN EVErtoN dE alcoBaca; 
272107381, WaNdrEsoN da silVa carNEiro; 272147789, WaYloN PE-
rEira PEiXoto; 272168098, WEdsoN HUGo Portal assUNcao; 
272100656, WElBErt HEldEr dE liMa fiGUEira; 272110351, WElEr-
soN rodriGUEs dE oliVEira NasciMENto; 272122411, WElEsoN dE 
soUsa aBrEU; 272179576, WElEsoN MatHEUs loPEs dos saNtos; 
272100050, WEliNGtoN clEitoN silVa saNtos; 272197274, WEliNG-
toN loPEs fErrEira; 272145986, WEliNtoN fEliPE costa raMos; 
272178471, WElisoN lacErda BarBosa; 272103363, WElissoN oli-
VEira da silVa; 272127879, WEllEsoN da silVa carNEiro; 
272115913, WElliGtoN PErEira araUJo; 272170767, WElliNGtoN 
costa da silVa; 272110510, WElliNGtoN roNaldo corrEa E cor-
rEa; 272166941, WElliNsoN silVa da PaZ; 272130922, WEllitoN aN-

dradE dos saNtos; 272101417, WEllitoN dE oliVEira NoBrE; 
272194531, WEllitoN PiNto ModEsto; 272143885, WEllYNGtoN 
clEitoN da silVa BEZErra; 272111143, WEllYNGtoN NasciMENto dE 
araUJo; 272185955, WEltoN da silVa sErrao; 272157531, WEltoN 
dos saNtos BaNdEira; 272110955, WElYtoN doUGlas da silVa 
liMa; 272122468, WEMBlEi BEZErra da silVa; 272152380, WENdEl 
aPoENo rEis rEGo; 272223597, WENdEl MartiNs loPEs; 272154880, 
WENdEl ViEira da silVa; 272141608, WENdEll da silVa saNtos; 
272115434, WENdEll dE soUZa MartiNs; 272113119, WENdEll iVaN 
NasciMENto dE soUsa; 272203927, WENdEll KElViN liMa iNacio 
ViEira; 272102104, WENdEll MaX dE liMa do NasciMENto; 
272110331, WENdEMBErGH filliPE da lUZ silVa; 272107466, WEN-
dErsoN claro Vais; 272135509, WENdErsoN dENNis rodriGUEs dE 
oliVEira; 272107040, WENdErsoN do EsPirito saNto dE MiraNda; 
272104330, WENdErsoN EdUardo MorEira PErEira; 272115456, 
WENdErsoN MoitoZo MaciEl; 272129974, WENdErsoN PErEira Mo-
rEira; 272170187, WEriclEs aYrEs dos saNtos; 272105474, WEriK 
soUsa do carMo; 272159840, WEsclEY soUsa dE MEdEiros; 
272113222, WEsdllEY rodriGUEs saNtos; 272117007, WEslEi HaHN 
dE soUZa; 272173767, WEslEi silVa silVa; 272104728, WEslEY car-
doso NasciMENto; 272111201, WEslEY da costa PiNHEiro; 
272101478, WEslEY dE JEsUs MaciEl; 272191717, WEslEY fEliPE da 
silVa dE soUsa; 272156827, WEslEY liMa da silVa; 272103178, WEs-
lEY MiraNda dE soUsa; 272199237, WEslEY saNtos dE oliVEira; 
272161724, WEslEY silVa NEVEs; 272143707, WEsllEN lEal dE Mo-
rais; 272118360, WEsllEY Joao GoMEs da silVa; 272176657, WEslY 
fErNaNdEs caMPos; 272179967, WEstErlEY frEitas soUsa; 
272132267, WEVErtoN MoNtEiro NasciMENto; 272106699, WEYdEr 
lira PEiXoto; 272124520, WildsoN fErrEira dE MENEZEs; 
272101755, WilGNEr dUartE MaGalHaEs rEis; 272106709, WilKEr 
alVEs GoMEs; 272110130, WilKErsoN HUlMME soUZa dos saNtos 
filHo; 272101149, WillaM EMaNUEl fraGa silVa; 272120996, Willa-
MEs PENa saNtos; 272104072, WilliaM alENcar dE oliVEira liMa; 
272192945, WilliaM da silVa PiNto; 272156247, WilliaM doUGlas 
loPEs dias; 272107114, WilliaM Garcia da silVa; 272137961, 
WilliaM GiBsoN dE oliVEira MoUra; 272185977, WilliaM JUNior 
NEVEs da costa; 272105670, WilliaM lEitE da silVa; 272199327, 
WilliaM liMa dE carValHo; 272134007, WilliaM lUcas fErrEira 
MUNiZ; 272104478, WilliaM oliVEira GarUZZi; 272106352, WilliaM 
silVa dos saNtos; 272174708, WilliaM silVa dos saNtos; 
272124688, WilliaM VicENtE aGUiar; 272149487, WilliaME fErrEira 
cardoso; 272113545, WilliaMs carlos lEal da costa; 272200094, 
WilliaN assUNcao tiMotEo; 272166512, WilliaN da silVa PErEira; 
272115330, WilliaN HENriQUE loPEs saNtos; 272195830, WilliaN 
lUcas fErrEira rodriGUEs; 272175593, WilliaNs farias da silVa; 
272168069, WilliE NElsoN silVa PaZ; 272117154, WillYaM PErEira 
dE oliVEira; 272125470, WilsoN alVEs dE farias; 272102804, Wi-
tHalla JoHNatHaN MoUra ParrEira; 272178003, WiVErsoN castro 
dE soUZa; 272168004, WrYaN sEtUBal MaUEs; 272100130, WYtalo 
atos NasciMENto foNtiNElE; 272148534, YaGo MatEUs do aMaral 
fErNaNdEs; 272133463, YaGo oliVEira dE oliVEira; 272187468, YaN 
aNdErsoN MaGalHaEs PiNa; 272129894, YaN dE soUZa fErrEira; 
272162866, YaN KEViN BraGa loPEs; 272190703, YaN lUis liMa dE 
soUZa; 272117679, YaN MoNtEiro HoriGUcHi; 272193158, YaNN lU-
cas dE JEsUs costa; 272115497, YHoorraNYs PErEira da silVa; 
272110721, YUri Batista do EsPirito saNto PENa; 272116139, YUri 
cEsar riBEiro costa; 272110821, YUri corrEa da silVa; 272153250, 
YUri costa silVa; 272195672, YUri dos saNtos taVarEs; 272146599, 
YUri lUZ NaVarro dE soUsa; 272109719, YUri NEVEs do rosario; 
272148304, YUri rocHa dE oliVEira; 272189114, YUri silVa Maia; 
272101976, YUri soBral caMPos; 272218071, YWaKENoN BENto dE 
MElo soUZa. 
1.1.2 cFP/PMPa (sexo feminino) – código 202. 272162161, adilci-
Mara carValHo BarBosa; 272136685, adria cristiNa MoNtEiro 
costa; 272151193, adriaNa silVa dE soUZa; 272107493, aldaNEtE 
saNtos rosario; 272101717, aliNE alMEida silVa; 272102053, ali-
NE Maria soUZa das cHaGas; 272215952, aliNE oliVEira da silVa; 
272190327, aliNE rocHa da silVa; 272170568, allaNis cardoso 
araUJo; 272138690, aMaNda dos saNtos silVEira; 272157176, 
aMaNda NaYaNNE alVEs PErEira; 272178974, aMaNda oliVEira di-
NiZ; 272174359, aNa alicE dE soUZa ValENtiM; 272145124, aNa ca-
roliNa silVa tENrEiro; 272168988, aNa clara PUrEZa da silVa; 
272141648, aNa PaUla carValHo tEiXEira; 272169329, aNa PaUla 
dos saNtos silVa; 272171253, aNa PaUla rodriGUEs da silVa; 
272126082, aNa PaUla silVa GarcEZ; 272125156, aNa rEGiNa dos 
PraZErEs cUNHa; 272187546, aNaEtH oliVEira GUrGEl; 272118743, 
aNdrEa alVEs farias; 272148209, aNdrEaNE dos saNtos alVEs; 
272130251, aNdrEia cristiNa Baia rEis; 272132422, aNdrEssa dos 
saNtos silVa; 272116546, aNdrEssa loBo cHaVEs; 272100383, aN-
drEssa lUiZa Marafao; 272146164, aNdrEZa PotiGUara dos saN-
tos foNsEca; 272149095, aNNE BEatriZ salEs costa; 272130787, 
aNNE caroliNE saNtos dE soUZa; 272112276, aNNY larissa PaiVa 
VascoNcElos; 272132477, aNtoNia JocilaNE soUsa dos rEis; 
272126390, aNtoNia rosiMEirE dos saNtos frEitas; 272126715, 
aNtoNia VaNEssa da silVa coUtiNHo; 272102252, ariaNa HElENa 
fEio dE oliVEira; 272104388, BEatriZ da silVa tEiXEira; 272100492, 
BEatriZ dE assUNcao colaca dE frEitas; 272134698, BEatriZ do 
carMo farias dos saNtos; 272111327, BEatriZ ModEsto MEdEi-
ros; 272170158, BEtaNia PiNHEiro E PiNHEiro; 272136083, BiaNca 
dos aNJos alVEs; 272156634, BrUNa EstHEfaNE cardoso dos saN-
tos; 272130797, BrUNa farias rocHa; 272179039, BrUNa fEitosa 
da silVa; 272145251, BrUNa HacKENHaar Valcacio loPEs da cos-
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ta; 272161269, BrUNa lEal dos saNtos; 272169162, BrUNa Patricia 
dos saNtos BraGa; 272135924, BrUNa riaMa da silVa fErNaNdEs; 
272146937, BrUNa tEiXEira soarEs; 272111266, caMila adrYEllE 
MaciEl BarBosa; 272127334, caMila carMo da silVa; 272226088, 
caMila cristiNa dE oliVEira PiNHEiro; 272207232, caMila dE oli-
VEira dUartE; 272110550, caMila GaBriEllE coNcEicao da silVa; 
272151611, caMila NatHErcia silVa MoUra; 272103104, carla car-
NEiro dE carValHo; 272123264, carla oliVEira cHaVEs; 272101199, 
carla VaNEssa alVEs MoNtEiro; 272102101, caroliNa silVa dE 
soUZa; 272214063, cElYNE EYVi Brasil costa; 272191093, cHrisla 
BrUNa MalHEiro liMa; 272162009, cHristiNE do rosario MorEira; 
272138926, ciNdE stEfaNE das NEVEs soUsa; 272209502, claUdiaNE 
ritHYElE Barros loPEs; 272135863, cristiElY MartiNs araUJo dE 
oliVEira; 272121297, cYNtHia Barros liMa; 272130826, daiaNa Va-
lENtE saBoia dE PaiVa; 272172968, dalEtE alMEida aNaNias; 
272141182, daNiEla GoMEs dos saNtos; 272164192, daNiEla Mar-
QUEs E silVa; 272104789, daNiElE da silVa alVEs; 272101958, da-
NiElE EMaNUEllE fErrEira; 272105758, daNiElE PiNHEiro dE araU-
Jo Barros; 272126535, daNiEli soarEs BENtEs; 272105866, daNiEl-
lE da lUZ loBo; 272122285, daNiEllE fEitosa costa; 272161966, 
daNNiElla dE oliVEira saraiVa; 272115306, daNUZa do ValE caM-
Pos; 272119026, daYla alBUQUErQUE da silVa; 272191480, daYlaNE 
rodriGUEs dE soUsa; 272118969, daYsE florENcia silVa fErrEira; 
272138290, dENisE cardoso da silVa; 272134476, dENisE PErEira 
da silVa; 272100532, dENiZE do rosario raBElo dos saNtos; 
272130061, dHENNE fraNcisca fEitosa liMa; 272179573, diaNE 
cristiNa rodriGUEs MElo; 272138027, diEllE riBEiro Brito; 
272165178, diUliENE JaNNiNE dos saNtos BENtEs Barros; 
272171596, diVaNa Naiara corrEa; 272101794, diVaNi PErEira ro-
driGUEs; 272173861, EdiaNE MENdEs dE soUZa; 272103203, EdUaNE 
BraNdao sErrao; 272114956, EdUarda EVElYN oliVEira dos saN-
tos; 272105305, EdUarda saNtiaGo dE alENcar; 272133971, EdVa-
NE dE loUrdEs PiMENtEl ViEira; 272183070, EdYVaNY KaroliNE ca-
Bral silVa; 272151517, ElaiZE do carMo saNtos; 272100557, ElaNE 
NasciMENto da silVa; 272108517, ElaNE oliVEira cUNHa; 
272113612, ElEN saNtos ViEira; 272114290, ElENiZE fiGUEirEdo 
dos saNtos; 272158324, Elica alVEs dos saNtos silVa; 272124106, 
EliENE dE oliVEira salEs raMos; 272141686, ElisaNdra dE soUsa 
MartiNs; 272129620, EllEM JHUllY dE frEitas liMa; 272100288, 
ElUaNi adalia Brito da silVa coElHo; 272181363, EMillY cElEstE 
loBo da coNcEicao; 272107093, Erica tHalicia silVa da rocHa; 
272129271, EriKa larissa MartiNs da silVa; 272136311, ErilaNE 
GoMEs lira; 272120461, EriNa Patricia BorGEs Barros dE soUZa; 
272206432, EstEla dE soUsa cUNHa; 272180128, EstEPHaNiE MaYa-
ra costa MENdEs; 272100946, EstEr da coNcEicao siQUEira; 
272122935, EVElYN dE soUZa fErrEira; 272191464, EVElYN NaYara 
da silVa; 272188549, faBiaNa Brito cordEiro; 272170638, fErNaN-
da rafaElE saNtos soUsa; 272184528, fErNaNda saNtos loPEs; 
272105339, flaVia do socorro costa dE alMEida; 272135803, Ga-
BriEla dE alMEida silVa; 272143594, GaBriEla GUEdEs silVa; 
272123507, GaBriEla liMa dE MiraNda; 272114920, GaBriElE dE Na-
ZarE PiNHEiro PaNtoJa; 272175792, GEoVaNa silVa dE alENcar; 
272145472, GioVaNa PaolEtti MoNtEiro da silVa; 272103785, GiU-
liaNE ViEira QUEiroZ; 272178518, GlEYciaNE torrEs fErNaNdEs; 
272108674, HaVila roBErta MiraNda saNtos; 272154932, HElaiNE 
frEitas MiraNda; 272178739, HElEN KaroliNNE alVEs fErrEira; 
272112431, HElENa rocHa dE soUsa; 272154544, HUHaNa alVEs 
saNtos; 272159072, iaNdala MoNtEiro MoraEs; 272141780, iNara 
larissa dos saNtos VascoNcElos; 272180182, iNGrid aiMEE alBU-
QUErQUE da silVa cHaGas; 272168138, iNGrid da rocHa JardiM; 
272122234, iNGrid da silVa oliVEira; 272116622, isaBElla MartiNs 
fraNca; 272103861, isadora do socorro GoMEs siQUEira; 
272123185, iZaBElE GoMEs PacHEco; 272108274, JaMila dE cassia 
da silVa cUNHa; 272121296, JaMillE tais da silVa Matos; 272203915, 
JaMillE GUiMaraEs BorGEs; 272100695, JaMillY Vitoria cadEtE 
Gaia da silVa; 272126270, JaNaiNa dUartE PiNHEiro; 272115236, 
JaNEtE dE oliVEira PortEla; 272141710, JaQUEliNE daYaNE da sil-
Va MartiNs; 272222569, JaQUEliNE taVarEs PiNto; 272157664, JEo-
VaNia GoMEs VENtUra; 272147155, JEssica BisPo rodriGUEs; 
272142942, JEssica caroliNE PaNtoJa PENicHE; 272106012, JEssica 
do rosario VEras MacHado; 272142821, JEssica loPEs da silVa 
saraiVa; 272118203, JEssica MilENa silVa do NasciMENto; 
272218020, JEssica taVarEs silVa; 272116885, JHENifEr MacHado 
dE soUsa; 272127288, JHENNY WEllEN silVa GoMEs; 272168221, JHU-
liaNa dE soUsa alMEida; 272169557, JordaNa Vitoria saNtos dos 
rEis; 272124046, JoYcE GaMa soUZa; 272163073, JoYcE JaMilY ri-
BEiro liMa dE aNdradE; 272104084, JUlia cHristiNa silVa dos 
saNtos; 272192836, JUliaNa Maia liMa; 272100895, JUliaNa PiNto 
PErEira; 272161156, JUliaNE Barroso PrEstEs; 272176942, JUliaN-
Na loPEs sarMENto; 272171071, JUliElMa rodriGUEs tElEs; 
272166407, KalENa Batista da crUZ; 272130646, KaMYla dE frEitas 
aUGUsto Maia; 272135905, KariNa BraNdao rodriGUEs; 272100032, 
KariNa sUHElEN soUsa doMiciaNo; 272211831, Karita laNaYa sil-
Va costa; 272109039, Karla BiaNca silVa MarQUEs; 272167414, Ka-
roliNE KEllY tEiXEira BarrEto; 272132401, KatHiaNdYara GoMEs 
da silVa; 272104602, KatHlENN aNNE MoNtEiro ViaNa da silVa 
frEitas; 272170304, KEdMa larissa oliVEira da costa; 272175570, 
KEllVElYN rodriGUEs docE; 272110887, KEllY cristiNa silVa Por-
tEla; 272156796, KErollYNE GUiMaraEs riBEiro; 272193504, KEtri-
NE MoraEs do NasciMENto; 272137424, KEWilla KaWaNY dE soUZa 
HErcUlaNo; 272102058, laila cristiNa dos saNtos silVa; 
272193155, lais laUaNE Gaia VEras; 272181975, laNa Erica PaiVa 

costa; 272185819, larissa HUrsUla NEVEs; 272138952, larissa NE-
VEs saNtos; 272104657, larissa tErEZiNHa silVEira NoroNHa; 
272141962, laUra GEiciElE laMEira loPEs; 272147644, laUra lEti-
cia dE frEitas crUZ; 272112476, laYaNE carla saNtos; 272142476, 
laYssa laYaNNE PalHaNo dE aBrEU; 272184822, lEiaNY dE soUsa 
GoNcalVEs; 272145777, lENisE EVaNGElista fErrEira da silVa; 
272122108, lEticia alVEs dUtra; 272104342, liaNE dEMEtrio silVa 
ViEira; 272122278, lidia rUBia sardiNHa dE soUZa; 272152680, li-
diaNE saNtos da coNcEicao; 272137250, liliaNE dE frEitas tErra 
lEllis; 272111915, lilYa alVEs dE alMEida; 272125492, loHaME lo-
PEs VaZ; 272127323, loUrENca oliVEira Maia; 272155154, lUaNa 
GUiMaraEs dE MoraEs NEGri; 272152750, lUaNa saNtos NaBatE; 
272130851, lUaNE MoNaYara iMBiriBa dE frEitas; 272107503, lUd-
Mila coQUE silVa; 272159444, lUilMa rEBElo NUNEs; 272116239, 
lUiZa cHrYstiNa loPEs filGUEira; 272108837, lUiZa do socorro 
ViEira caMPos; 272100911, Marcia farias da silVa; 272149951, 
MarciElY KatMaN siQUEira da silVa E silVa; 272171244, Maria ali-
NE silVa dE soUsa; 272127467, Maria caroliNE PoNtEs castilHo; 
272217694, Maria clara da silVa triNdadE; 272145351, Maria dE 
JEsUs alENcar oliVEira NEta; 272131501, Maria JUliaNa da lUZ 
froZ; 272118083, Maria JUNaira fErNaNdEs dE soUsa; 272114240, 
Maria lEticia dE MElo da silVEira; 272159319, MarilVaNY JUssara 
taPaJos cardoso; 272197977, Marla lorENa soUsa dE Brito; 
272157266, MaYara lorENa da silVa saNtos; 272112034, MElissa 
tatiaNE sa NasciMENto; 272195702, MicElia caroliNE PassiNHo 
dos rEis; 272183522, MiViaNE dos saNtos MENdEs; 272147901, Mo-
Nica KEila alVEs liMa; 272129652, MoNiQUE GaBriEllE saraiVa 
saNtos; 272185752, MoNiQUE lorENa WaNGHaN dE soUZa; 
272101964, MYEllEN KarEN coNtENtE; 272173525, MYlENa taZia sil-
Va dE soUZa; 272167627, NaiQUilENE da crUZ BarBosa; 272160370, 
Natalia dE JEsUs daMascENo; 272123087, Natalia MoNiQUE dE 
soUZa dos saNtos; 272167345, Natalia NEVEs dE liMa; 272146687, 
Natalia Priscila dE soUZa MarQUEs; 272137291, NaYara MarQUEs 
aZEVEdo; 272105032, NaYra do NasciMENto oliVEira (sub judice); 
272129873, NilVaNia soUsa silVa; 272104653, PaMEla raNiElY dos 
saNtos soarEs; 272109092, PaMEla raYssa fErrEira ViEira; 
272182746, Patricia caroliNE MartiNs BarBosa; 272135305, Patri-
cialoBato dias dos saNtos; 272124727, PaUla GUtiErrEZ saNta-
Na; 272186645, PaUla MariZa Garcia do NasciMENto; 272107002, 
PaUla tHais alMEida BraBo; 272100366, PoliaNa da silVa GaMa; 
272176146, PoliaNa dE araUJo da costa; 272175619, PriNcila loU-
rENa saNtos soUZa; 272108301, Priscila dE Brito MartiNs; 
272145388, rafaEla coNcEicao da silVa; 272129113, rafaEla da 
silVa rodriGUEs; 272142109, raiaNE da VEiGa GoNcalVEs (sub judi-
ce); 272114561, raisa rosaNa dos saNtos Barros; 272114898, 
raissa PENa da costa; 272115059, raissa tHaYaNa silVa dos saN-
tos; 272178388, raNNiara KaWENdY dE liMa tElEs; 272176688, 
raYaNE silVa BarBosa; 272102809, raYElE dE soUZa da costa; 
272185498, raYlaNE MoNtEiro PErEira; 272114314, raYra rafaEla 
PErEira loBato lEal; 272139860, raYssa alVEs dE Brito; 272223579, 
raYssa dE oliVEira QUEiroZ dias; 272165591, rENata GoNcalVEs 
da Mata costa; 272172928, rENata ViaNa saNtos; 272165761, ro-
BErta laBEllY cEZar da silVa alVEs; 272189190, rosiaNE PEssoa 
ViEira; 272120069, rYaNNE KiMBErlY loBato dos saNtos; 
272122466, saBriNa dias PErEira; 272126747, saBriNa saNta Bri-
Gida da silVa; 272135972, sacHa MoNiQUE PiNto castro; 
272120664, saMara cristiNa EsPirito saNto dos saNtos; 
272109500, saMara orrico alMEida; 272152608, saMElla EVElYN 
rocHa soUsa; 272219694, saMilY aNdrEZa do ValE soUsa; 
272118272, saNdErlY GoNcalVEs dE alMEida; 272138964, saNdY 
lUaNE das NEVEs soUsa; 272149840, sara PiNto costa; 272100155, 
sara soUsa lisBoa; 272131682, saraH asHlEY MEsQUita GEMaQUE; 
272156578, saraH GoMEs da costa; 272100471, saraH sttEfaNNY 
NasciMENto aBrEU; 272170098, saYUri PErEira coNcEicao Mar-
tiNs; 272173147, soPHia da silVa ViGario; 272153078, soraYa soU-
Za MartiNs; 272116665, stEfaNY triNdadE MaciEl; 272130172, sUE-
lEN Maia foNsEca; 272132088, sUZaNa fErNaNda dE aZEVEdo; 
272104854, sYNNdY EMillY dos saNtos fErrEira; 272107616, taiNa 
dE JEsUs PaiXao castilHo; 272118460, taiNara dEMEs GoNcalVEs; 
272177012, tais dEMEs GoNcalVEs; 272133039, taMilE raEllEN sil-
Va da costa; 272211275, taMirEs silVa dos saNtos; 272189536, 
taMirYs PErEira corrEa; 272134053, tassia larissE fErrEira Bri-
to; 272119861, tatiaNa dE alcaNtara PoNtEs; 272104055, tatiaNa 
EloY dias; 272106730, tHais GoMEs riBEiro; 272139984, tHaisa lo-
rENa da silVa aNdradE; 272140062, tHalia dE soUsa raMos; 
272118661, tHaYNa caroliNa PiNHEiro dE liMa; 272207213, ValdEa-
NE da silVa saNtos; 272143000, ValEria farias fErrEira; 
272171441, VaNEssa dos saNtos soUsa; 272100718, Vitoria araU-
Jo NErEs da silVa; 272175157, WaNEssa cHristiNY GoMEs silVa 
lEao; 272139819, WaNEssa GoEs dE oliVEira GoNcalVEs; 
272131184, WENdY MENdEs GalENo; 272139691, Zaira solaNo NE-
Grao.
2 dos caNdidatos aUseNtes
2.1 relação, em ordem alfabética, dos candidatos que não compareceram 
para a realização do exame de avaliação de saúde, na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome completo. 
2.1.1 cFP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 272130060, adail-
soN PirEs saNtiaGo; 272202786, adiB JaciNto soUZa dE oliVEira; 
272192940, ailtoN carlos dias Brito; 272163381, alEXaNdrE Jo-
Nas liNs lEal; 272163044, aNdrEY dos saNtos MartiNs; 272136652, 
aNGElo Marcos Bordalo da silVa; 272184668, aNtoNio dE soU-
Za fiGUEira NEto; 272188425, aNtoNio dos saNtos costa NEto; 
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272131775, artHUr da costa ViEira; 272185375, BrENdo lisaNdro 
fErrEira da silVa; 272119030, calEBE liMa carrEra; 272192132, 
carlos aUGUsto aYrEs saNtos; 272169332, carlos EdUardo 
oliVEira silVa; 272127659, cassio alVEs dE araUJo; 272128929, 
clEitoN alcaNtara Bosa; 272172726, daNiEl fEliPE aPostoli; 
272138244, daNiEl GiBsoM laVor dos saNtos; 272148736, daNiEl 
HENriQUE MiraNda dE liMa; 272100686, daNilo dos aNJos MoNtEi-
ro; 272188120, dEiVisoN soarEs MENiNEa; 272191593, diEGo ro-
driGUEs alVEs dE soUsas; 272189019, doUGlas BarrEto caMPos; 
272155656, EdValdo firao da silVa; 272186704, ErisoN claUdiNo 
soUsa; 272168200, faBricio araUJo dE soUZa; 272165339, Ga-
BriEl aNGElo sardiNHa dE soUZa; 272219607, GUstaVo BrUNo Xa-
ViEr fErrEira; 272135360, GUstaVo GoNcalVEs alVEs; 272108711, 
HEWErtoN Barros MoUrao; 272153961, icaro MoZart MaMEdio do 
NasciMENto; 272137184, italo da silVa MEdEiros; 272121034, JHEi-
ME da silVa cardoso; 272130118, Joas saNtos liMa; 272219361, 
JoNatHas riBEiro BarBosa; 272221216, JorGE filHo crUZ Baia; 
272176653, JUNio Batista dE oliVEira rodriGUEs; 272108880, 
lEoNardo cardoso soUZa; 272192134, lUcas HENriQUE MaMEdE 
aZEVEdo; 272101720, lUcas MariaNo caBral da GaMa; 272119382, 
lUcas MartiNs GoMEs; 272120515, lUcas sarMENto dE oliVEira; 
272105465, lUciaN cardoso da costa; 272155864, lUiZ Victor 
florENcio silVa; 272179797, MaNoEl saNtos dE soUZa; 272157881, 
Marco aNtoNio rEPolHo lUcas; 272149253, Marcos JosE MoN-
tEiro siQUEira; 272130986, MatEUs NalBErt dE oliVEira da ro-
cHa; 272182561, MatHEUs soUsa Maia; 272178330, MaYcK riBEiro 
aMErico; 272118609, MilEr EMErsoN dE PiNa loPEs; 272183249, 
otHaVio fEliciaNo da foNsEca; 272217727, PatricK liMa carVa-
lHo; 272221435, PaUlo HENriQUE rodriGUEs alVEs; 272171560, 
PaUlo ViNiciUs da costa dE soUsa; 272160785, PEdro HiPolito 
loPEs Passos; 272178112, PoliciaNo BorGEs lEal; 272102549, 
rENaN riBEiro da silVa; 272174600, rodriGo dos saNtos alVEs; 
272111772, roMario dE PaiVa PErEira; 272123856, sErGio coN-
cEicao; 272165895, Victor aUGUsto rodriGUEs silVa; 272133933, 
Victor soUsa PortEla; 272182166, ViNiciUs daNtoN silVa E silVa; 
272195489, Vitor taVarEs loUriNHo; 272201010, WallacE MacHa-
do da silVa; 272114886, WillYaM Victor liMa soUZa; 272143684, 
YUri ViEira cordEiro. 
2.1.2 cFP/PMPa (sexo feminino) – código 202. 272138319, aNa 
BEatriZ soUsa dE oliVEira; 272171507, aNdrEssa larissa soUsa 
PicaNco; 272204858, ErlaiNY JoaNNa soUZa dE PaiVa; 272179503, 
iNGrid rafaEla liMa fErNaNdEs; 272200878, isaBEl coElHo BEZEr-
ra; 272118627, JEssica saNtos MalcHEr GillEt; 272214640, KiVia 
rEGiNa riBEiro dos saNtos; 272106025, MillENa liMa alMEida; 
272172732, taYNara da silVa Brito.
3 dos caNdidatos coNsiderados iNaPtos No resULtado Fi-
NaL da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
3.1 relação de candidatos que compareceram à etapa de exame de ava-
liação de saúde e foram considerados inaptos, na seguinte ordem: núme-
ro de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
3.1.1 cFP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 272120727, adEil-
soN saNtos cardoso; 272140053, alaN aUGUsto Garcia cardoso; 
272114968, alaN PatricK dE soUZa MiraNda; 272178837, alEXaN-
drE liMa fErrEira; 272221859, alEXaNdrE YUri cardoso silVa; 
272168082, allaN GaBriEl dos saNtos Mota; 272119539, aNdErsoN 
GUrJao Barros; 272176344, aNdrE lUis do NasciMENto saNtos; 
272131782, aNtoNio EdiMailsoN dos saNtos soUsa; 272125116, 
aNtoNio PErEira PirEs NEto; 272169985, ariEl JoNEs dE oliVEi-
ra GoBira; 272197768, aYroN ViNiciUs aGUiar GoMEs; 272155956, 
BlENo dos saNtos soUZa; 272140365, carlos diEGo BENEdito da 
silVa; 272100015, carlos NaYaN coUto fiEl; 272166430, carlos 
rodriGo caldas da silVa; 272132224, cHarlEs WENdEll BorGEs 
MoNtEiro; 272102762, daNiEl da silVa GUiMaraEs; 272100745, 
daNiEl dE oliVEira saNtos; 272116020, daVid lUcas costa dos 
saNtos; 272125726, daVid soarEs soUsa; 272181322, Ector PENi-
cHE da silVa; 272182509, EdEr VaNdEr oEiras lEitE; 272111684, 
EdiValdo sENa E soUZa filHo; 272153025, EdsoN daVid soarEs dE 
soUZa; 272117995, EliZEU MaciEl da coNcEicao; 272109094, EN-
GEls fEliPE oliVEira saNtos dE alMEida; 272136096, ENio aGUiar 
PErEira; 272136464, faBio lUis silVa MENdEs; 272110854, fEliPE 
adriaNo Britto da silVa; 272154036, fEliPE dE soUsadas NEVEs; 
272188906, fEliPE PErEira dE soUZa; 272173302, fErNaNdo al-
VEs dE alBUQUErQUE filHo; 272191580, fErNaNdo lUiGi JardiM 
MoNtEiro; 272202413, fraNcisco WilsoN saNtos saBoia JUNior; 
272163765, GaBriEl alVEs MoUra; 272149698, GaBriEl da lUZ PiN-
to; 272113742, GENiValdo dos saNtos cacUla JUNior; 272146217, 
GioVaNNi alVaro tEiXEira da Mata; 272167423, GYlMar araUJo 
silVa NEto; 272117495, HElENo rafaEl Barros da Mota silVa; 
272102675, HENtoNY soarEs MacHado; 272170475, iKaro BrEN-
No saNtos soUZa; 272105966, isaacK Barros costa; 272181719, 
itallo daNiEl farias silVa; 272148405, JEaN carlos cassiaNo 
saNta BriGida; 272199333, JEfErsoN silVEira soUsa; 272212583, 
JEftEr fEliPE cardoso da silVa; 272139789, Joao PaUlo silVa dE 
araUJo; 272138342, Joao rUBErio araUJo ViEra; 272100027, Joao 
Victor da silVa MacHado; 272223385, Joao Vitor rEis MarQUEs; 
272191437, JoHNataN Bastos NoNato; 272130585, JorddaN alEX 
WaNZElEr soarEs; 272102922, JosE fErNaNdEs Barros dos saN-
tos; 272184770, JosE fErNaNdo dE liMa saNtos; 272136968, JosE 
HENriQUE silVa Brito; 272190393, JosE roMUlo da silVa dE soUZa; 
272153799, JosEPH raNEi oliVEira PErEira; 272114946, JUlio cE-
sar BraGa GUiMaraEs da silVa; 272116588, KlEBEr sodrE oliVEi-
ra; 272111171, lEaNdro PaUlo raMos fErrEira; 272142308, lUaN 

MartiNs do NasciMENto; 272118876, lUcas daNiEl oliVEira cas-
tro; 272146683, lUcas MatHEUs soarEs taVarEs; 272136082, lU-
cas NEVEs fraNca; 272184384, lUcas soEiro fErrEira; 272119805, 
lUis fErNaNdo acassio dE oliVEira; 272179195, lUiZ alaN PiNHo 
dUtra; 272190771, MadsoN oliVEira PErEira Barros; 272193347, 
MaNoEltoN da silVa rodriGUEs; 272209387, MaNoN GoMEs soa-
rEs; 272132943, MarcEl oliVEira cHENE; 272210462, Marcos aNdrE 
fErrEira aMoriM; 272178511, Marcos sEBastiao da silVa GasPar 
JUNior; 272162095, Marcos ViNiciUs dE MENdoNca dE MENEZEs; 
272105701, MatEUs lEoNardo saNtos liMa; 272100004, MatHEUs 
aGostiNHo da silVa rocHa; 272159673, MatHEUs GENtil ViEira; 
272107340, MatHEUs MartiNs Jordao dE soUZa; 272135719, MEl-
QUias dE oliVEira da silVa; 272112156, MicaEl JosE carValHo 
rodriGUEs; 272127947, MisaEl MEloNio MENdEs; 272181589, Pa-
Blo rodriGUEs do NasciMENto; 272126259, PaUlo EdUardo dos 
saNtos Vilar; 272187187, rafaEl PiNHEiro dE soUsa; 272104936, 
rafaEl ValENtE faGUNdEs; 272192814, raiMUNdo JosE dE liMa 
corrEa; 272173594, raiMUNdo NoNato soUsa silVa; 272141723, 
raiMUNdo silVa dE alcaNtara; 272114925, rEiNaN dos saNtos 
NasciMENto; 272138202, rENaM da silVa BarBosa; 272118729, rE-
Nato soBral Maia; 272122223, roGErio saNta BriGida dos saN-
tos; 272178969, rUaN tairoN fErrEira dE aGUiar; 272205707, rUaN 
WYNdislEY da silVa HiPolito; 272104837, rUBENs soUsa raMos; 
272143249, taYMEsoN fUrtado cHaVEs; 272106094, tHiaGo Wallas 
dE carValHo soUsa; 272205766, tiaGo liMa aBsolao; 272185489, 
tUlio castro PaNtoJa; 272129579, Victor HUGo MaGNo dE soU-
Za; 272141993, ViNiciUs alMEida MarQUEs; 272148269, VYtor lEZir 
rEsENdE costa; 272108661, WalBErsoN dias da silVa; 272116593, 
WalEssoN BrUNo da silVa NasciMENto; 272155585, WallENcY stE-
VEN da lUZ; 272142324, WaNdErsoN MiraNda; 272203740, WaNdrE-
soN raMoN loPEs da coNcEicao; 272129396, WENdEll GoNcalVEs 
rocHa; 272189989, WilaME Brito da silVa; 272226466, WilliaMs 
da silVa BarBosa; 272120087, WilsoN rodriGUEs da silVa; 
272199335, WYldEr MorEira NoGUEira; 272188992, YaN KENNEdY 
rodriGUEs da silVa. 
3.1.2 cFP/PMPa (sexo feminino) – código 202. 272176911, aNdrEa 
Patricia costa risUENHo; 272164390, caMila BEatriZ silVa do 
ValE; 272169680, EVElYN dosNsaNtos NEGrao; 272187926, fErNaN-
da rEGiNa frEitas da silVa; 272146148, GlEYciaNE PErEira da sil-
Va; 272127170, HiVilaN MarcElY rodriGUEs QUEiroZ; 272160894, 
JUliaNa MoNtEiro MartiNs; 272132634, KarllEN cHristHiaNNE 
silVa rocHa; 272111756, KEtlEN NaiaNE frEitas dos saNtos; 
272144098, lUaNa PErEira do carMo saNtos; 272193694, rEBEca 
GUErrEiro coElHo da silVa; 272152659, VaNEssa MaiNa riBEiro 
dE araUJo. 
4 Em conformidade com a decisão judicial proferida nos autos do Processo 
nº 0821379-35.2021.8.14.0301 da 5ª Vara da fazenda Pública e tutelas 
coletivas – tribunal de Justiça do Estado do Pará, não foi exigido dos can-
didatos o teste anti-HiV i e ii como condição para que sejam aprovados na 
fase de avaliação médica.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 721523
GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) 
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de PraÇas - cFP/PMPa/2020 
editaL Nº 33-cFP/PMPa/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo FÍ-
sica
a PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ – PMPa e a secretaria 
de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePLad, no 
uso de suas atribuições legais, torNaM PÚBLica a convocação dos can-
didatos do concurso público destinado à admissão ao curso de For-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará - cFP/PMPa/2020, para 
a realização da 4ª etapa – teste de avaliação Física, conforme a seguir. 
1 da reLaÇÃo de caNdidatos coNVocados Para a etaPa de 
teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 Em conformidade com o subitem 14.2 do Edital nº 01-cfP/PMPa/ sE-
PLAD, de 12/11/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 
34.405, de 13/11/2020, ficam convocados para a realização da 4ª Eta-
pa – teste de avaliação física, todos os candidatos abaixo relacionados 
na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética.
1.1.1 cFP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 272161843, aBE-
lardo rUfiNo BarGEs NEto; 272107609, aBiMaEl coElHo da silVa; 
272116127, aBiMaEl oliVEira da costa JUNior; 272115530, aBNEr 
GaBriEl silVa; 272182763, aBraao WElliNGtoN silVa VaNdErlEi; 
272201741, acYliNo dE alMEida liNs NEto; 272171633, adaias lU-
cas silVa alMEida; 272217992, adailtoN oliVEira silVa; 272126761, 
adalBErto MaciEl lEitE da silVa filHo; 272222168, adalto fErrEi-
ra PErEira; 272109632, adaNiEl da silVa E silVa; 272169972, adao 
GoMEs dE aGUiar; 272189686, adEildo JEroNiMo dos saNtos JU-
Nior; 272167753, adEJildo silVa frEitas; 272101848, adEliNo 
aMaNcio dos rEis NEto; 272166818, adElio MartiNs rodriGUEs 
NEto; 272176492, adElMar PErEira do laGo liMa; 272146243, adEl-
soN liMa soUsa; 272122439, adEMar GEraldo dE QUEiroZ NEto; 
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272126265, adEMiltoN BarrEto facUNdEs; 272101712, adEMir dE 
liMa carValHo JUNior; 272103059, adENilsoN da silVa JUNior; 
272111687, adErlEY silVa dE JEsUs; 272138091, adriaNo aMaraNEs 
dos saNtos; 272100663, adriaNo dE JEsUs sErafiM; 272114036, 
adriaNo NEto Brito; 272136104, adriaNo soUZa saNtos; 
272101034, adriaNo VENtiN lEMos; 272100422, adriEl da silVa dE 
JEsUs; 272115370, adsoN daNtas PErEira; 272195591, adsoN dE 
Morais lEoNardo; 272143610, adsoN MatHEUs dE lUNa saNtos; 
272192612, aEltoN GUiMaraEs BraGa silVa; 272133441, afoNso fE-
liPE dE JEsUs lardosa; 272102207, afoNso loiola Brito; 
272156159, afoNso PiNto faZZi; 272146688, afoNso VEras carVa-
lHo; 272167200, aGENor PacHEco NEto; 272119231, aGEU fErrEira 
silVa JUNior; 272120930, aGlEBsoN dE araUJo BraGa; 272106417, 
aGNaldo Mario dias raiol JUNior; 272222499, aGUiNaldo sErGio 
BraNco da silVa; 272114421, aGUiNaldo soarEs da silVa; 
272105714, ailsoN da silVa rodriGUEs JUNior; 272126219, ailsoN 
Morais ModEsto; 272117780, ailtoN dos PraZErEs rosa; 
272166786, airtoN fraNcisco soUsa E soUsa; 272168737, airtoN 
NaVarro GoUVEia dE oliVEira; 272105728, alacid liMa dE saNta-
Na; 272180793, alaN alVEs fErro; 272167717, alaN aUGUsto costa 
Portal; 272177768, alaN BrUNo caBral PiNto; 272107546, alaN da 
costa; 272122279, alaN dE JEsUs costa dias; 272163423, alaN dE 
soUZa PiNto; 272102441, alaN fEliPE MoNtEiro aNGEliM; 
272132854, alaN GaBriEl araUJo MElo; 272196772, alaN MartiNs 
dE soUsa; 272171002, alaN MiNdElo riBEiro; 272117185, alaN ro-
driGUEs ViaNa; 272183966, alBErt dE carValHo saNtaNa; 
272132831, alBErto dUartE da silVa JUNior; 272116507, alBErto 
PaiVa da costa filHo; 272171394, alBErto soarEs da silVa filHo; 
272147933, alBErto tEiXEira da silVa; 272150737, aldENcar GalU-
cio dE MElo JUNior; 272139130, aldErlaN daNiEl aGUiar do Nas-
ciMENto; 272166770, alEcio ViEira dE soUZa; 272102718, alEcK-
saNdro alEiXo caldas; 272183019, alEcXaNdro sErrao lEitao; 
272107305, alEf dE soUsa MoUra; 272154431, alEf YaNN dE soUsa 
PiNHEiro; 272112615, alEssaNco saGica carValHo; 272128091, 
alEssaNdro silVa da silVa; 272170753, alEssaNdro BaraNda Bar-
roso; 272136275, alEssaNdro GoNcalVEs da silVa; 272113615, 
alEssaNdro MorENo alMEida GUiMaraEs; 272113108, alEssaNdro 
NUNEs lEitao; 272149354, alEssaNdro riBEiro dos saNtos; 
272129375, alEssaNdro Vitor do carMo JUNior; 272164836, alEX 
BrUNo riBEiro lira; 272115096, alEX da silVa soUZa; 272160032, 
alEX dE araUJo NoVais; 272164570, alEX do carMo liMa; 272164132, 
alEX dos saNtos daMasio; 272117630, alEX EsQUErdo PErEira; 
272133890, alEX fraNKlEr costa rodriGUEs; 272160178, alEX JU-
Nior coUtiNHo araUJo; 272114154, alEX KEViN silVa da rocHa; 
272114491, alEX Kidd da silVa soUsa; 272126134, alEX MarloN 
soUZa dE liMa; 272104587, alEX NasciMENto dos saNtos; 
272129029, alEX saNtos BorGEs; 272138485, alEX VascoNcElos 
MoNtEiro; 272168761, alEXaNdrE dalMacio PiMENtEl; 272148086, 
alEXaNdrE dias da silVa; 272116608, alEXaNdrE EMMaNUEl Bara-
ta; 272172864, alEXaNdrE JUNio GoMEs saNcHEs; 272144187, alE-
XaNdrE lisBoa corrEa; 272166263, alEXaNdrE MElo rEsENdE; 
272155496, alEXaNdrE MoNtEiro dos saNtos; 272167080, alEXaN-
drE MoraEs dos saNtos; 272189086, alEXaNdrE Mota dE soUsa; 
272117758, alEXaNdrE Patricio silVa Barros; 272110969, alEXaN-
drE rEis oliVEira; 272201737, alEXaNdrE VascoNcEllos GoNZaGa 
dE oliVEira E silVa; 272134983, alEXaNdrE VisNiEsKi; 272127770, 
alEXaNdro JUNior GoNcalVEs; 272143455, alEXsaNdro aNdErsoN 
siQUEira da silVa; 272118275, alfrEdo GoNcalVEs da silVa; 
272104869, alissN frEitas soUsa MENdoNca; 272105534, alissoN 
aMoriM aNGEliM; 272112973, alissoN dE oliVEira cosME; 
272115180, alissoN GoNcalVEs aalVEs; 272107396, alissoN soUsa 
carValHo; 272121435, alKitro diViKitro silVa E silVa; 272135755, 
allaN dErioN fEitosa da silVa; 272143104, allaN KEPlEr MoNtEiro 
saNtos; 272106087, allaN liaN cardoso fUrtado; 272100707, 
allaN PatricK da silVa Vitorio; 272221209, allaN rafaEl soUsa 
coNdE; 272197009, allaN rodriGUEs liMa; 272105799, allEf silVa 
da cUNHa; 272155299, allEN frEitas PiNto; 272151759, allEX Ma-
tHEUs Bastos ataidE; 272126489, allissoN sEQUEira caMPos da 
silVa; 272165089, allYssoN dE oliVEira soUsa; 272115197, alMir 
rosados saNtos; 272123611, aloisio Brito cHaVEs JUNior; 
272118033, aloNsoN dE oliVEira ViEira; 272115685, alUiZio da 
coNcEicao dias JUNior; 272145939, alYsoN ENGracio GoNZaGa do 
NasciMENto; 272126983, alYsoN EstaNislaU da silVa lUNa; 
272145381, alYssoN rodriGo PaiVa ViaNa; 272162003, alYssoN Vic-
tor soUZa costa; 272102046, aMarias PiNHEiro ViaNa; 272157027, 
aMaUri QUiriNo aBraNtEs JUNior; 272115227, aMaUrY GoEs Bar-
ros; 272153352, aMiNadaBE arrUda alMEida; 272105938, aMoN fE-
liPE PiEdadE farias; 272164788, aNairaN liNcolN saNtos dE 
aBrEU; 272167595, aNaNias dE liMa caMPos; 272128583, aNdErlaN 
fErrEira MorEira; 272106814, aNdErsoN alBUQUErQUE costa; 
272132595, aNdErsoN cHaVEs dE oliVEira; 272138560, aNdErsoN 
cUNHa GUrJao; 272187829, aNdErsoN dE JEsUs GoMEs ValENtE; 
272102422, aNdErsoN do NasciMENto alVEs; 272189135, aNdErsoN 
fErrEira da PaZ; 272103482, aNdErsoN GUilHErME MoNtEiro al-
MEida; 272139766, aNdErsoN HENriQUE rosario dos saNtos; 
272172092, aNdErsoN MacHado da crUZ; 272124274, aNdErsoN 
MarcElo GUEdEs BarBosa; 272122002, aNdErsoN MatHEUs JUViNo 
dE oliVEira; 272204557, aNdErsoN MiGUEl carValHo da silVa; 
272101253, aNdErsoN rafaEl silVa; 272197458, aNdErsoN riBEiro 
dE soUZa; 272106548, aNdErsoN riBEiro lEal; 272127554, aNdEr-
soN rocHa GoNcalVEs; 272106001, aNdErsoN rUBENs dE aBrEU 
soUsa; 272174763, aNdErsoN soUZa BEZErra; 272173979, aNdrE 

araUJo MariNHo; 272145914, aNdrE costa dE soUZa; 272151856, 
aNdrE da silVa loBato; 272124280, aNdrE dE soUsa Patricio; 
272186265, aNdrE dias VascoNcElos JUNior; 272137674, aNdrE fE-
liPE fEliX UlissEs Morais; 272151129, aNdrE fElliPE BaYMa Mar-
QUEs; 272170918, aNdrE fElliPE iGNacio dE frEitas; 272109210, 
aNdrE fErrEira da silVa; 272111321, aNdrE fErrEira saNtos; 
272190175, aNdrE fraNcisco da PaZ silVa; 272124267, aNdrE Go-
MEs oliVEira; 272114097, aNdrE GUilHErME MartiNs GoMEs; 
272196911, aNdrE lUis dE PaUla; 272142322, aNdrE MatHEUs riBEi-
ro da silVa; 272103038, aNdrE MatHEUs silVa aZEVEdo; 272101129, 
aNdrE PiNHEiro MartiNs; 272124852, aNdrE riBEiro da silVa; 
272101535, aNdrE ricardo PEdroso dE soUsa; 272120686, aNdrEi 
alMEida dos saNtos; 272189524, aNdrEi silVa do carMo; 
272177303, aNdrEsoN QUEiroZ da silVa; 272194198, aNdrEW YUri 
cEciM costa; 272147945, aNdrEY cErEJa oliVEira rodriGUEs; 
272109540, aNdrEY MicHEl cUNHa E silVa; 272144638, aNdrEY MoN-
tEiro MoraEs; 272123780, aNdrEY PotiGUara dos saNtos foNsE-
ca; 272110131, aNdrEY rodNEY dos saNtos; 272104858, aNdrYo 
liNdoN lEitE cardoso; 272181031, aNdsoN dos saNtos rodri-
GUEs; 272106662, aNdsoN PatricK rocHa; 272138611, aNGElo 
BraNdao dolZaNE; 272101386, aNGElUs dE soUZa riBEiro; 
272166248, aNiBal tEiXEira foNsEca; 272130488, aNtoNE EVilasio 
ModEsto GoMEs; 272116103, aNtoNio acriZio tEiXEira JUNior; 
272105419, aNtoNio alEX dE Brito siQUEira; 272180826, aNtoNio 
alVEs dE oliVEira JUNior; 272133665, aNtoNio aNdrE soUsa da 
silVa; 272103613, aNtoNio arNaldo MEdEiros Vidal; 272124745, 
aNtoNio BraNdao dos saNtos filHo; 272104416, aNtoNio carlos 
BiBas dE Barros; 272104948, aNtoNio carlos do NasciMENto JU-
Nior; 272157937, aNtoNio carlos isaias araUJo; 272217419, aNto-
Nio carlos silVa MEsQUita; 272102290, aNtoNio claUdio rodri-
GUEs das cHaGas; 272170738, aNtoNio dErENaldo alVEs MariNHo; 
272185022, aNtoNio dUartE dE sa JUNior; 272153985, aNtoNio 
EBErsoN MENdEs da silVa; 272149451, aNtoNio EdNaldo da silVa 
rocHa; 272189158, aNtoNio EdUardo MoraEs saMPaio; 272183710, 
aNtoNio ErNaNdEs saNtaNa crUZ; 272125799, aNtoNio EVaNdro 
dE oliVEira Brito JUNior; 272187234, aNtoNio fErNaNdo siQUEira 
triNdadE; 272153869, aNtoNio fErrEira dos saNtos; 272172742, 
aNtoNio GaBriEl GoMEs alVEs; 272110437, aNtoNio GUilHErME 
oliVEira liMa; 272124564, aNtoNio JoNaElsoN dE soUsa PaiVa; 
272130016, aNtoNio JosE da lUZ saBiNo; 272180658, aNtoNio JUaN 
saMPaio raBElo; 272156221, aNtoNio JUraNdir silVa MorEira; 
272224489, aNtoNio lEaNdro aZEVEdo siNEsio; 272169464, aNto-
Nio liNo raMos liNo; 272165501, aNtoNio lUcas BraGa ViaNa; 
272159546, aNtoNio lUis MacEdo dos saNtos filHo; 272105731, 
aNtoNio Marcos coNcEicao silVa; 272108570, aNtoNio Marcos dE 
oliVEira frEitas; 272205032, aNtoNio Marcos dE soUZa silVa; 
272188519, aNtoNio Marcos fErrEira rocHa filHo; 272163000, aN-
toNio MatHEUs sardiNHa saNtos; 272199226, aNtoNio PErEira dE 
soUsa NEto; 272102957, aNtoNio saMPaio farias JUNior; 
272203665, aNtoNio silVaNNEY da silVa Marcal; 272150470, aNto-
Nio ViNicios saldaNHa carNEiro; 272103481, aNtoNio Vitor do 
carMo silVa; 272108148, aNtoNio WairaN da silVa fErrEira; 
272185916, aNtoNY caio dUartE carValHo; 272171520, aNtoNYEl 
dE alMEida fErrEira; 272163115, aPollo caMPos dos rEis; 
272124928, aQUisaMEQUE dE MoraEs fErrEira; 272128774, arilsoN 
salEs PoNtEs; 272100202, arilsoN VEras MoraEs; 272165153, ari-
Naldo alVEs; 272165641, ariosValdo dE araUJo dE assis; 
272107731, ariosValdo fEitosa alMEida; 272189526, arlaN Mar-
cos soUZa oliVEira; 272121482, arlEM liMa alEcriM; 272148852, 
arlisoN MaGNo oliVEira; 272105503, arlissoN liMa dos saNtos; 
272213590, arNaldo aZEVEdo dos saNtos filHo; 272161216, ar-
Naldo rodriGUEs MarVao JUNior; 272132649, arNoWdHY HUdsoN 
saraiVa silVa; 272203081, artHUr araUJo BotElHo; 272225646, ar-
tHUr BEZErra dE; 272148559, artHUr cEsar PiNto dE soUsa; 
272178054, artHUr da silVa fErrEira; 272137731, artHUr fEliPE 
soUZa GoMEs; 272101113, artHUr GoMEs liMa; 272138512, artHUr 
HENriQUE liMa silVa; 272209800, artHUr HENriQUE MEdEiros dE 
araUJo; 272105858, artHUr tEiXEira riBEiro; 272184888, artUro 
MoroNi dos Passos NoroNHa; 272118855, arY JosE soUsa MoNtEi-
ro; 272168171, asaff HErNaN silVa dos saNtos; 272106855, atila 
caValcaNtE alVEs; 272157482, atila silVa fErNaNdEs; 272152173, 
aUdiEliZEr da silVa coElHo; 272124722, aUdrY PiNHEiro dos saN-
tos; 272178110, aUGUsto cEsar soUsa dE QUEiroZ; 272110901, aU-
GUsto NEVEs dUartE MilHoMEs; 272104902, aUrElio clEYtoN dE 
alMEida BarBosa; 272145221, aUrENiltoN PErEira da silVa; 
272183003, aXEl liMa dE soUZa; 272170679, aYrtoN da silVa liMa; 
272146900, BENEdito GioVaNE MartiNs dos saNtos; 272190841, BE-
NEdito PErEira dE oliVEira JUNior; 272162085, BENto soBriNHo 
dE soUsa liMa; 272108131, BErNardo alVEs da crUZ NEto; 
272119769, BEVErllY KElsoNN silVa MoraEs; 272159285, BiafraNo 
MiraNda dE MiraNda; 272110192, BraNdoN NardiNo da silVa; 
272106379, BraWilliaM corrEa rodriGUEs; 272105796, BraYaNN dE 
oliVEira BarBas; 272166236, BrENdo da costa aZEVEdo; 
272112371, BrENdo dE PaUla dias fErrEira; 272168457, BrENdo 
rHENaN coQUEiro fraZao; 272174375, BrENdo rodriGUEs GUEdEs; 
272206707, BrENdoN daNtas VascoNcElos; 272109655, BrENNEr 
oliVEira da silVa; 272153721, BrENo aUGUsto soUsa da silVa; 
272209148, BrENo dE soUZa BarBosa; 272168966, BrENo fEliPE Mo-
raEs da silVa; 272176012, BrENo HENriQUE soarEs dE Brito; 
272144081, BrENo liMa farias; 272132846, BrENo lUiZ GoMEs oli-
VEira; 272193677, BrENo MacHado dada silVa; 272177474, BrENo 
MaUricio dos saNtos silVa; 272108336, BrENo riBEiro dE soUsa; 
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272213669, BrENo saNta rosa dos saNtos; 272103015, BriNNisoN 
da silVa liMa; 272147485, BrUNo alaN BraNdao silVa; 272109794, 
BrUNo alVEs da crUZ; 272162719, BrUNo aMoriM carValHo; 
272105790, BrUNo aUGUsto dE oliVEira araGao; 272156678, BrU-
No BorGEs dE fraNca; 272151910, BrUNo daNtas costa; 272127114, 
BrUNo dias oliVEira; 272208161, BrUNo diNiZ calaNdriNi dE aZE-
VEdo; 272124149, BrUNo dos saNtos MarQUEs; 272167946, BrUNo 
dos saNtos NoBrE; 272101781, BrUNo dos saNtos taVarEs; 
272155153, BrUNo EdUardo coNcEicao GaMa; 272145844, BrUNo 
farias laNVErlY dE MElo; 272178931, BrUNo fEliPE cHaGas MElo; 
272158245, BrUNo fEliPE silVa VascoNcElos; 272144654, BrUNo 
frEitas da silVa; 272128073, BrUNo HENriQUE coNcEicao dE liMa; 
272172796, BrUNo lEoNardo dos saNtos MoraEs; 272115067, BrU-
No lEVY MiraMda dos saNtos; 272102673, BrUNo liMa MartiNs; 
272220313, BrUNo loBato PErEira dias; 272142643, BrUNo MatEUs 
rodriGUEs alVEs; 272201451, BrUNo Matos ParENtE; 272221605, 
BrUNo MENsala farias Barros; 272132717, BrUNo MilKsoN dos 
rEis MariNHo; 272179376, BrUNo MoraEs PErEira; 272130261, BrU-
No otaVio saNtos liMa; 272127566, BrUNo PaNtoJa fiGUEirEdo; 
272214295, BrUNo PErEira silVa dos saNtos; 272144476, BrUNo 
raPHaEl dE liMa lEBrE; 272113066, BrUNo roBErto costa liMa; 
272154371, BrUNo rodriGUEs dE oliVEira; 272216797, BrUNo ro-
driGUEs dE soUsa; 272113563, BrUNo salEs Bassalo; 272213159, 
BrUNo saNtos da silVa; 272110493, BrUNo saVio dE soUsa aZEVE-
do; 272166363, BrUNo silVa da silVa; 272153520, BrUNo sodrE 
NasciMENto; 272143729, BrUNo ValENtiM faVacHo; 272193134, 
BrUNo ValEs da silVa; 272150125, BrUNo Vidal da silVa; 272124060, 
BrUNo ViNiciUs BaliEiro tEiXEira; 272183674, BrUNo ViNiciUs dE 
liMa castro; 272160306, BrYaN BraGa Batista; 272124565, caEl 
saNtos fErNaNEs; 272101715, caHio PEdro saNtos PaNtoJa; 
272225555, caio alaN dE PaUla silVa; 272156287, caio aUGUsto 
NoGUEira rodriGUEs; 272212973, caio cEsar cUNHa dE soUsa; 
272170516, caio cEsar MoUra lEMos; 272108921, caio coUto sil-
Va; 272105232, caio daMascENo PaNtoJa; 272146548, caio dE soU-
sa PEdroso; 272142769, caio ENZo liMa da silVa; 272115071, caio 
filiPE PErEira alMEida; 272174278, caio HENriQUE dE oliVEira PE-
rEira; 272141134, caio lEoNardo foNsEca da costa; 272117703, 
caio PiNHEiro NasciMENto da costa; 272199334, caio riaN PErEi-
ra dE aNdradE; 272102241, caio Victor oliVEira silVa; 272184170, 
caio ViNiciUs carValHo coElHo; 272123924, caio ViNiciUs doMiN-
Gos MElo; 272149231, caio ViNiciUs GoNcalVEs oliVEira; 
272186521, caio Vitor NEVEs caMPos; 272157809, caio WaGNEr 
Maia GUiMaraEs; 272157182, caio WilliaM saNtos da silVa; 
272100304, caiQUE alVarEs costa; 272136017, callEB HENriQUE dE 
soUZa das NEVEs; 272172582, caMilo alBErto da silVa costa saN-
taNa; 272201186, caMilo GUiMaraEs rodriGUEs crUZ; 272180226, 
carlos adriaNo fErrEira do ValE; 272101956, carlos alBErto 
aZEVEdo silVa; 272160586, carlos alBErto da silVa PErEira; 
272114163, carlos alBErto oliVEira alMEida; 272100003, carlos 
alBErto PicaNco ViEira; 272106842, carlos alBErto saNtos fi-
lHo; 272195483, carlos alEXaNdrE rEZENdE rEiNBold; 272101742, 
carlos aNdrE alMEida VaZ; 272100392, carlos aNdrE da silVa 
araUJo; 272190092, carlos aNdrE rorodriGUEs MElo; 272142346, 
carlos daNiEl Mota oliVEira; 272186420, carlos EdUardo alVEs 
dos saNtos; 272208478, carlos EdUardo da coNcEicao rocHa; 
272153866, carlos EdUardo dE oliVEira foNsEca dias; 272188589, 
carlos EdUardo dE soUZa MoUra; 272104488, carlos EdUardo 
fErrEira oliVEira; 272199097, carlos EdUardo GoMEs dos saN-
tos; 272121958, carlos EdUardo liMa PErEira; 272168706, carlos 
EdUardo MElo dE oliVEira; 272107931, carlos EdUardo rocHa da 
silVa; 272202545, carlos EdUardo saMPaio dos saNtos; 
272185298, carlos EdUardo XaViEr da costa; 272175684, carlos 
EliVEltoN dE araUJo saNtos; 272160411, carlos fEliPE fraZao 
HENriQUEs; 272167919, carlos fEliPE PiMENtEl silVa; 272195086, 
carlos fElliPE da silVa carValHo; 272101001, carlos fErrEira 
saNtaNa; 272107084, carlos frEdErico dE alMEida BUlHoEs; 
272198516, carlos GaBriEl GUEdEs NasciMENto; 272191231, car-
los GaBriEl MEdEiros silVa; 272146814, carlos lEaNdro MoNtEi-
ro dos saNtos; 272103735, carlos MaGNo daMascENo do Nasci-
MENto; 272165987, carlos raYlaN soUZa Matias; 272145279, car-
los rENaN PiNto VilHENa; 272141268, carlos tarcisio coUto Bar-
ros; 272153514, carlos Victor alMEida fErrEira; 272124355, car-
los Vitor HolaNda NEto; 272161408, cassiaNo EdsoN silVa dE 
soUsa; 272198491, cassiaNo JosE Garcia da silVa; 272155192, 
cassio alEXaNdrE PaiVa silVa; 272127121, cassio dos saNtos al-
Barado; 272218841, cassio MENdEs PEdroso; 272144959, cassio 
roNaN frEitas fErNaNdEs JUNior; 272128684, cassio saNtos foN-
sEca; 272105999, caYQUE JUlio Batista dE carValHo; 272126110, 
caZUZa JosE iNacio dE soUsa; 272127156, cEliElsoN HENriQUE sil-
Va; 272110448, cElio XaViEr saNtos JUNior; 272135578, cElso BE-
ZErra dE soUZa; 272157416, cElso rEGo NEGrEiros; 272191428, 
cEsar aUGUsto coiMBra dE soUsa; 272192297, cEsar liMa; 
272221082, cEsar roGErio da silVa oliVEira; 272169273, cEsar Vi-
tor salEs fErrEira oKaJiMa; 272138221, cHaNdElYEr HENriQUE dE 
soUsa; 272120791, cHarlEs da silVa dE araUJo; 272148107, cHar-
lEs fEitosa BENtEs; 272193587, cHarlEs lira dE MElo; 272121335, 
cHarlEs oliVEira Barros; 272175051, cHarlEs soUsa silVa; 
272102556, cHarlissoN laVor coUtiNHo; 272173170, cHarllE 
WilliaN soUZa MEsQUita; 272129750, cicEro aUGUsto cHaVEs Go-
MEs; 272159420, cicEro HEroN saBiNo silVa; 272120434, cicEro 
ViaNNEY da silVa; 272106212, cilas silVa saNtos; 272176468, 
claUdio aMoriM dos saNtos JUNior; 272176225, claUdio osNi fi-

GUEirEdo fErrEira JUNior; 272106445, claUdio PiNHEiro da costa 
faVacHo; 272160323, claUdio silVa dE oliVEira; 272113512, claU-
dio silVa frEitas; 272109890, claUdio ViNiciUs do EsPirito saN-
to; 272119090, claUdio WErisoN PiNto fErrEira; 272182798, claU-
tENYs stEfaNo castro MarQUEs; 272108033, claYtoN lUcas da 
silVa costa; 272112261, claYtoN soUsa silVa; 272138646, clEBEr 
HENriQUE daNtas silVEira; 272167530, clEBEr Victor Morais coN-
cEicao; 272104164, clEBErsoN soUsa dE oliVEira; 272137621, clE-
BsoN aUGUsto dE soUa GoNcalVEs; 272134231, clEBsoN MartiNs 
dE soUZa; 272117272, clEBsoN saNtos MacEdo; 272161949, clEd-
soN rosENdo dos saNtos; 272103947, clEidiValdo liMa ValE JU-
Nior; 272108914, clEidsoN alBErto lEitE PiNHEiro; 272166436, 
clEitoN alBErt PErEira BEZErra; 272107744, clEitoN aNdErsoN 
NasciMENto; 272119719, clEitoN loPEs dE carValHo; 272162703, 
clEitoN silVa dE alMEida; 272129111, clEMEssoN claYVEr costa 
aZEVEdo; 272168267, clEMilsoN silVa MEdEiros; 272155824, clEo 
loBato Baia JUNior; 272169381, clEofas BErtoliNo da silVa; 
272215432, clEoMar riBEiro dE oliVEira; 272153279, clEoMatsoN 
fErNaNdo PodEroso silVa; 272101032, clEristoN MaNoEl rodri-
GUEs da silVa; 272194603, clErsoN BoMfiM saNtos; 272190887, 
clEUtoN dE soUZa ViEGas; 272109724, cliNEU cEsar dE carValHo 
filHo; 272187544, clodoaldo MariNHo rodriGUEs; 272186334, 
cloVis oliVEira silVa; 272146615, cristiaN daNtas dE oliVEira; 
272157102, cristiaNo dE Brito soUZa; 272105814, cristiaNo dos 
saNtos PErEira; 272162397, cristiaNo MoraEs das MErcEs; 
272187022, cristiNEY silVa dE aGUiar; 272111262, cristoVao Pi-
NHEiro da costa faVacHo; 272158496, cristoVao silVa NasciMEN-
to; 272109232, cristYaN MaNoEl saNtos dE aZEVEdo; 272178103, 
dailoN riaN corrEa ViaNa; 272193937, dalYsoN dE alENcar NU-
NEs; 272144036, daMErsoN HENriQUE da silVa tENorio; 272220251, 
daNiEl alVEs Brito; 272127235, daNiEl aMoriM riBEiro; 272161760, 
daNiEl assUNcao silVa; 272151617, daNiEl BENtEs lEal; 272142574, 
daNiEl cardoso costa; 272108180, daNiEl carNEiro PErEira; 
272134823, daNiEl carValHo fErrEira; 272199516, daNiEl clEiNo 
PiNHEiro taVarEs; 272101287, daNiEl costa MENdEs da silVa; 
272112712, daNiEl coUtiNHo dE soUsa; 272101086, daNiEl da cos-
ta silVa; 272112551, daNiEl da silVa araUJo; 272196635, daNiEl da 
silVa liMa; 272100163, daNiEl dE oliVEira siNtra; 272168883, da-
NiEl dE soUsa GUEdEs; 272139537, daNiEl dE soUZa silVa; 
272145634, daNiEl dos saNtos alBUQUErQUE; 272172965, daNiEl 
dos saNtos sErra Mota; 272216138, daNiEl ENrico craVEiro PElE-
raNo; 272157159, daNiEl fEliPE silVEira silVa; 272128522, daNiEl 
fErrEira dE aZEVEdo; 272131605, daNiEl fErrEira MorEira; 
272124516, daNiEl HENriQUE fErrEira da silVa; 272101042, daNiEl 
JorGE da silVa MarGalHo; 272180143, daNiEl JosE MiraNda da 
costa; 272102319, daNiEl lUcas do NasciMENto soUsa GoMEs; 
272135266, daNiEl MartiNHo daMascENo PiNto; 272136490, daNiEl 
MatHEUs crUZ GUiMaraEs; 272119325, daNiEl MElo da GaMa; 
272104838, daNiEl MENEZEs BEssa; 272135877, daNiEl oliVEira 
fErrEira; 272160819, daNiEl PErEira da silVa; 272109895, daNiEl 
PErEira GalVao; 272100934, daNiEl rHiMoM oliVEira riBEiro; 
272111177, daNiEl silVa da silVa; 272101397, daNiEl silVa E silVa; 
272103229, daNiEl silVa MoraEs; 272120614, daNiEl soUZa liMa; 
272137809, daNiEl Victor caMPos araUJo; 272103649, daNiEl ViNi-
ciUs dE Morais E Brito; 272154630, daNiEl Vitor rodriGUEs fEr-
rEira liMa; 272103849, daNiEl Vitor saNtos dE oliVEira; 
272115659, daNildo Brito dos saNtos; 272116308, daNillo lUcas 
daNtas dE araUJo; 272100266, daNilo aNdrE silVa do rosario; 
272185840, daNilo Brito dos saNtos; 272179624, daNilo BrUZaca 
PiNHEiro; 272118863, daNilo cEsar frEirE silVa; 272173674, daNi-
lo da costa ViEira; 272200443, daNilo dE araUJo falcao; 
272112682, daNilo dE sENa rodriGUEs; 272176848, daNilo PaNtoJa 
dE assUNcao; 272215796, daNilo PErEira XaViEr; 272185162, daNi-
lo roliM soUsa; 272214113, daNilo saNtaNa MENdEs fErrEira; 
272155745, daNilsoN GiUBErti filHo; 272129830, daNrlEY soUsa 
MEsQUita; 272213685, daNYllo WildrY crHistofHEr castro do 
NasciMENto; 272117085, daNYlo EMaNoEl cardoso faVacHo; 
272110872, darcio Kalil dos saNtos soarEs; 272121321, darlY-
soN fErrEira silVa; 272106737, darWiNG PErEira PEiXoto; 
272123887, dassaEV rENaN aMoriM alVEs; 272220827, daVi alMEi-
da soBriNHo; 272129862, daVi BarBosa da silVa; 272214135, daVi 
BEZErra dE VascoNcElos; 272170725, daVi dE MENEZEs farias; 
272100073, daVi MorEira do laGo; 272126823, daVi NasciMENto da 
silVa; 272131457, daVid da silVa coNcEicao; 272105135, daVid 
fraNca PaiXao; 272126624, daVid GoMEs costa; 272108753, daVid 
iarllY dUtra dE soUsa; 272126493, daVid JHoNata soUsa costa; 
272125097, daVid rafaEl BarBosa dos saNtos; 272159636, daVid 
siQUEira MENdEs; 272191758, daVid soUZa caMPElo; 272107141, 
daVYd loPEs sidiao; 272184714, daWisoN tHiaGo MElo da costa; 
272180528, daWtoN alVEs dE soUsa; 272147615, dEiVEd Pool liMa 
foNsEca; 272215495, dEiVid oliVEira rodriGUEs; 272145331, dEi-
Vid raMos farias; 272103867, dEiVisoN ViaNa silVa; 272135435, 
dEJEaN dE soUsa lisBoa; 272123733, dEJEaN taVarEs dos saNtos; 
272138043, dElBsoN cErEiJa alMEida; 272172360, dElBsoN da sil-
Va NEVEs; 272102865, dElVaNE dE aGUiar Brito; 272189073, dEMEr-
soN daNiEl da costa E silVa; 272158762, dEMEtrio da silVa dias 
riBEiro; 272116870, dEMisoN da costa saNtos; 272104870, dENil-
soN fErNaNdEs riBEiro; 272187698, dENilsoN fortEs oliVEira; 
272144144, dENilsoN lEal Barral; 272100161, dENilsoN liMa fEr-
rEira; 272200087, dENilsoN MiraNda dos rEis; 272169968, dENil-
soN PErEira da silVa; 272106722, dENilsoN rosario oliVEira dE 
oliVEira; 272131064, dENilsoN soUsa dE soUsa; 272152271, dENis 
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dos saNtos aMErico; 272158312, dENissoN da silVa saNtos; 
272174412, dENNEr Barros araUJo; 272104304, dENNis rEis da 
coNcEicao; 272107588, dEociclEi soarEs MElo; 272190253, dEri-
VaN dE MoraEs torrEs; 272139317, dEYMMYsoN WElltoN fEitosa 
Mota; 272199443, dEYMYs roMUlo MiraNda da silVa; 272171312, 
dEYVid BrUNo da silVa MoUrao; 272115951, dEYVid dE siQUEira 
liMa; 272146108, dEYWErtoN PErEira dE oliVEira; 272208396, 
dHiEffisoN doUGlas dE MoUra costa; 272102694, dHioGo rodri-
Go soUsa MoNtEiro; 272109254, dHYEKsoN dE oliVEira araUJo; 
272189812, diEGo cardoso fErrEira; 272159873, diEGo caValcaN-
tE dE araUJo; 272112646, diEGo da silVa alVEs; 272180335, diEGo 
dE soUsa NoGUEira; 272136167, diEGo dos saNtos riGoNi; 
272135534, diEGo dUrVal soUsa; 272150922, diEGo fErNaNdEs da 
Graca; 272178427, diEGo fErNaNdo raMos da costa liMa; 
272108642, diEGo GoMEs rodriGUEs; 272185474, diEGo JosE liMa 
dias; 272161719, diEGo JosE soUZa da foNsEca; 272191287, diEGo 
lEoN fraZao riBEiro; 272106861, diEGo liMa fErrEira; 272184491, 
diEGo MiraNda triNdadE; 272185108, diEGo MoiZEs GoMEs riBEi-
ro; 272148820, diEGo MoNtEiro GUEdEs; 272118397, diEGo Nasci-
MENto PErEira; 272102092, diEGo NEVEs dE soUsa; 272127261, diE-
Go oliVEira; 272106636, diEGo oliVEira PiMENtEl; 272180099, diE-
Go PErEira dE aQUiNo silVa; 272100685, diEGo PErEira dE liMa; 
272135207, diEGo rEis soUZa; 272107948, diEGo rodriGo cHaGas 
dE oliVEira; 272153507, diEGo saMPaio rodriGUEs; 272174070, 
diEGo WEsllEY caValcaNtE MartiNs; 272184884, diEisoM saMUEl 
cardoso dE MElo; 272109042, diNifraNcis dE frEitas oliVEira; 
272205046, dioGENEs taVarEs PEssoa filHo; 272121403, dioGo da 
silVa soUsa; 272119819, dioNataN MiraNda cordoVil; 272144578, 
dioNiclEi da silVa MiraNda; 272200965, dioNisio alEcXaNdEr NU-
NEs soarEs; 272155193, diorGENEs dE soUZa NasciMENto; 
272185523, diWHEMErsoN BarBosa dE soUZa; 272115678, dJaVaN 
NUNEs cHaGas; 272115076, doMiNGos saVio coElHo; 272119281, 
doMiNiK artUr soUsa silVa; 272117604, doUGlas costa dE aNdra-
dE; 272104540, doUGlas da crUZ soUsa; 272111247, doUGlas da 
silVa MENdEs; 272130707, doUGlas dE oliVEira saraiVa; 
272110982, doUGlas isaac do ValE NEVEs; 272168373, doUGlas ri-
cardo caBral oliVEira; 272105558, doUGlas rodriGUEs cUNHa; 
272130861, doUGlas silVa da foNsEca; 272154397, doUGlas silVa 
oliVEira; 272108048, doUGlas ViNiciUs dE soUsa PErEira; 
272135177, dUartE ViNiciUs liMa silVa; 272139748, dYEcKsoN rol-
dao loPEs frEitas; 272106262, EdENilsoN dE soUZa araUJo; 
272104297, EdEr rodriGUEs carValHo; 272127295, EdErssoN MoN-
tEiro araUJo; 272118944, EdEsio dias rEGo; 272147508, EdiclEi dE 
frEitas crUZ; 272114891, EdiElsoN dE liMa silVa; 272108625, Edi-
laN BarBosa da costa; 272113342, EdilsoN costa dE soUZa JU-
Nior; 272112747, EdilsoN da silVa BorGEs JUNior; 272184648, 
EdilsoN MoNtEiro farias filHo; 272169178, EdilsoN soarEs dos 
aNJos filHo; 272226235, EdiNEY Marcos alVEs da silVa; 272119582, 
EdNaYloN VilHENa carValHo; 272103057, EdNilsoN WaNZElEr dE 
frEitas; 272208959, EdNU lUiZ do NasciMENto; 272212637, Edoil-
soN PErEira da silVa JUNior; 272102280, EdrEdis NoGUEira dE 
MElo; 272129490, EdsoN cassio MENdEs farias; 272137541, EdsoN 
da silVa PErEira; 272113858, EdsoN fraNKlE PiNHo dE sa; 
272110533, EdsoN KaUa dE liMa frEitas; 272153135, EdsoN lUis 
MEdEiros siMoEs; 272126556, EdsoN soUZa dE liMa; 272103622, 
EdUardo aUrElio da lUZ coElHo; 272213373, EdUardo costa dos 
saNtos; 272118174, EdUardo dE castro oliVEira; 272135239, 
EdUardo dos rEis costa; 272140630, EdUardo fraNcisco da 
cUNHa florEs; 272131407, EdUardo frEitas Garcia; 272136967, 
EdUardo MalcHEr PiNHEiro; 272111235, EdUardo oliVEira MEN-
dEs; 272107151, EdUardo PErEira dos saNtos; 272132872, EdUar-
do rEis da silVa filHo; 272100347, EdUardo silVa JaMEs; 
272113796, EdUardo soUZa do NasciMENto; 272165933, EdUardo 
tadEU GoMEs da silVa; 272130850, EdUardo ViNiciUs rocHa silVa 
soUsa; 272120960, EdUardo ViNiciUs soUsa sallEs; 272105406, 
EdValdo VarGas BrasilEiro dE alcaNtara PErEira coElHo; 
272120846, EdVaN dE sENa BraGa; 272154430, EdVaN riBEiro cos-
ta; 272166460, EdYr carValHo dE oliVEira; 272179941, EfraiM 
EliaBE da GaMa MoNtEiro; 272158447, ElaNdo PaNtoJa E PaNtoJa; 
272172390, ElBY lEao fialHo; 272107224, Elcio GoNcalVEs MaGa-
lHaEs; 272157222, Elcio ricardo MElo dE oliVEira; 272117670, El-
dErlaN NoGUEira dE soUsa; 272137703, ElEilsoN da coNcEicao 
MaGalHaEs; 272192555, ElEssoN loPEs silVa; 272168210, EliaB 
saNtos fElisMiNo; 272120773, EliaKiM aUrEliaNo da silVa; 
272125431, EliaKiM dos saNtos diNisio; 272134699, Elias alVEs 
saNtos JUNior; 272101517, Elias carNEiro dE Morais fErrEira; 
272117296, Elias da silVa loBato; 272158586, Elias dE JEsUs soU-
Za; 272135198, Elias saNtos MarQUEs; 272183256, Elias siMao 
dos saNtos NEto; 272114460, Elias soUsa fiGUEirEdo; 272119291, 
ElidEltoN dos saNtos ViaNa; 272163216, ElidiElZio dos saNtos 
rodriGUEs; 272124672, EliEl araUJo MartiNs dE JEsUs; 272120518, 
EliEl dos saNtos PoNtEs MartiNs; 272166960, EliElBsoN alMEida 
MarQUEs; 272133431, EliElsoN da silVa soUZa; 272186317, EliEl-
soN fErrEira dos saNtos; 272131742, EliElsoN HUGo dE soUZa 
GoMEs; 272162463, EliElsoN NEVEs das NEVEs; 272189785, EliEl-
toN BraNdao sErrao; 272184385, EliEltoN iGor dE soUZa GoMEs; 
272108974, EliENaY Marcos BENicio da silVa; 272102558, EliEZEr 
silVa soarEs; 272205704, EliMar MacHado dE soUZa; 272144774, 
EliNaldo do NasciMENto PErEira; 272180849, ElioNE da silVa car-
ValHo; 272106049, ElisoN loBato saNtos; 272113095, ElisoN Mar-
rEira dE soUZa; 272102085, Elito da silVa MarQUEs; 272102315, 
ElitoN caMPos soUZa; 272172467, EliUd fErrEira JoB; 272172102, 

EliVEltoN BUlHoEs alMEida; 272100280, EliVEltoN da costa Bri-
to; 272210509, EliVEltoN da silVa; 272143530, EliVEltoN rodri-
GUEs alVEs; 272160596, EliZEU dE soUsa MElo dos saNtos; 
272129987, EliZEU dE soUsa silVa; 272102211, ElsoN VENicios da 
silVa VitoriaNo; 272164584, EltoN dos saNtos Bricio; 272163780, 
EltoN JosE da silVa aGUiar; 272112516, EltoN MartiNs dE alMEi-
da; 272160768, EltoN VascoNcElos rEitas; 272130228, ElVio fEr-
rEira dos saNtos; 272144464, ElVis aMaral diNiZ; 272104991, El-
Vis HENriQUE dE MEdEiros rEBElo; 272100526, ElVis soUZa dos 
saNtos; 272179987, ElYoNaY Barros alEXaNdriNo; 272191735, ElY-
soN da silVa MariNHo; 272154941, EMaNoEl corrEia rocHa JU-
Nior; 272112498, EMaNoEl fErrEira do aMaral JUNior; 272159034, 
EMaNUEl dE alMEida salEs; 272164892, EMaNUEl fEliPE MElo silVa; 
272104797, EMaNUEl JosE Brito soUsa araUJo; 272155678, EMEN-
soN PaBlo loPEs E loPEs; 272101359, EMErsoN caio PErEs alVEs dE 
araUJo; 272109017, EMErsoN coElHo dos saNtos; 272139062, 
EMErsoN dE soUZa daMascENo; 272108411, EMErsoN dias Vila 
sEca; 272168824, EMErsoN filiPE doMiNGUEs ViEira; 272110358, 
EMErsoN HENriQUE da silVa; 272150175, EMErsoN lUcas da silVa 
dE soUsa; 272101302, EMErsoN Maia dE araUJo; 272216447, EMEr-
soN Mota fErNaNdEs; 272102448, EMiValdo GoMEs dE oliVEira; 
272114897, ENErsoN MacEdo da silVa; 272180038, ENriQUE PErEira 
silVa; 272132589, ENZo MatHEUs da silVa lacErda; 272111623, Er-
cio da costa farias JUNior; 272132885, ErdEsoN dos saNtos fEr-
rEira; 272144803, Eric BEZErra dE Brito; 272110782, Eric lYra dE 
MoUra; 272120489, Eric MaNoEl MoNtEiro GoNcalVEs; 272137544, 
Eric Marcio alcaNtara da rocHa; 272105149, Eric raMoN aBrEU 
coElHo; 272125907, EricK Batista da NatiVidadE; 272124895, Eri-
cK da coNcEicao da silVa fErrEira; 272110919, EricK da costa 
rodriGUEs; 272136588, EricK GErMaNo triNdadE Brito; 272123058, 
EricK GodiNHo fiGUEirEdo; 272193070, EricK lUcas BaYMa da sil-
Va; 272118206, EricK MEssias aNdradE da silVa; 272211999, EricK 
NUNEs PrasErEs; 272142389, EriElsoN araUJo dE frEitas; 
272168901, EriKY MiKYlaNd dias MEsQUita; 272133788, ErissoN 
PaNtoJa liMa; 272113227, ErlaNdi dos saNtos costa; 272114550, 
ErMErsoN dE oliVEira silVa; 272206283, ErNaNdEs saNtos silVEi-
ra; 272100271, EsaU GoMEs soUZa; 272177618, Esdras dias car-
doso JUNior; 272158277, Esdras PiNHEiro dE oliVEira; 272120763, 
EsEr JUNior NUNEs soUsa; 272186907, EstEfaNo dE soUZa saNtos; 
272115699, EstHEfEsoN farias PErEira; 272160953, EUalt oliVEira 
NEto; 272176115, EUclidEs rodriGUEs GoMEs JUNior; 272113981, 
EUlEssoN carValHo coNcEicao; 272113619, EUllEr dE soUsa saN-
tos; 272102138, EUZENio rosENo silVa; 272182999, EValdo BaiMa 
dos saNtos JUNior; 272208720, EValdo MYcaEl costa dE soUsa; 
272189111, EVaNdro BorGEs dos rEis; 272105638, EVaNdro BrUNo 
dUtra dos saNtos; 272204113, EVaNdro saVio saNtaNa BaNdEira; 
272112456, EVaNZEr saNtos dos saNtos; 272113346, EVEraldo 
aciolE da silVa; 272186727, EVErsoN daMascENo saMPaio; 
272104087, EVErtoN JEoVa silVa salEs; 272163556, EVErtoN JUaN 
saNtos Brito; 272187747, EVErtoN lUiZ coUtiNHo ViEGas; 
272211436, EVErtoN MartiNs dE liMa; 272107712, EWErsoN UBira-
taN farias NUNEs; 272127493, EWErtoN BrUNo MaGNo dos saNtos; 
272138662, EWtoN sENa sardiNHa; 272209508, EZEQUiEl riBEiro 
rodriGUEs; 272157784, EZio do NasciMENto liMa; 272122499, EZio 
doMiNiK caValcaNtE dE liMa; 272143155, faBiaNo dE alMEida coE-
lHo; 272174938, faBiaNo JUNior da silVa; 272130566, faBiaNo Maia 
da foNsEca; 272135393, faBio aVEliNo dE alMiEda; 272100939, fa-
Bio dE MElo aUad da silVEira; 272176594, faBio dirlaN soUZa NE-
VEs; 272167769, faBio GHassaN rEGo HosN; 272200218, faBio HEN-
riQUE dE assUNcao soBriNHo; 272140461, faBio JosE GoNcalVEs 
do EsPirito saNto; 272157737, faBio lEoNardo NasciMENto cor-
rEa; 272209755, faBio MatHEUs costa aBrEU; 272214887, faBio ME-
NEZEs MoraEs; 272183762, faBio NoNato dE soUZa; 272107414, 
faBio rENaN dos saNtos dias; 272161547, faBio soarEs carValHo 
JUNior; 272170812, faBlicio ViNiciUs ViEira da silVa; 272155578, 
faBricio aMaral E silVa; 272122857, faBricio aUGUsto dos saN-
tos; 272103619, faBricio fErNaNdo da silVa; 272102274, faBricio 
GoNcalVEs dE soUsa; 272162067, faBricio MaciEl tENorio da sil-
Va; 272178638, faBricio MENdEs das florEs; 272133837, faBricio 
NasciMENto dE oliVEira; 272157329, faBricio NaZario dE liMa; 
272147432, faBricio PaNtoJa PiNHEiro; 272195755, faBricio silVa 
dE liMa; 272138459, faBricio soUsa NasciMENto; 272211953, fa-
Bricio soUZa do NasciMENto UcHoa; 272101193, faGNEr raMoN 
MorEira MoNtEiro; 272175636, faGNEr WEMErsoN da silVa; 
272197789, farlEY Victor lisBoa MoUra; 272191783, fEliPE adoNis 
rEsPlaNdE saNtos silVa; 272117548, fEliPE aNdrE riBEiro dE soU-
Za; 272172082, fEliPE aUGUsto fEliX dE liMa; 272216524, fEliPE 
Barros dE soUsa; 272106813, fEliPE BraGa fraZao; 272117399, fE-
liPE BraZ dos saNtos; 272192056, fEliPE caliPE da crUZ Garcia; 
272105442, fEliPE cordoVa da coNcEicao; 272103175, fEliPE 
cUNHa soUZa; 272118225, fEliPE dE JEsUs dE aZEVEdo VENtUra; 
272151758, fEliPE dE soUsa silVa; 272169115, fEliPE dE soUZa Bar-
roso Brito; 272143048, fEliPE dHoGENNE MoraEs da silVa; 
272130185, fEliPE dos saNtos lEitao; 272102822, fEliPE dos saN-
tos oliVEira; 272143835, fEliPE HEVErtoN carValHo dos saNtos; 
272105739, fEliPE liMa dE Brito; 272158700, fEliPE liMa dos saN-
tos; 272137753, fEliPE NoGUEira corrEa; 272199761, fEliPE NUNEs 
da costa liMa; 272107412, fEliPE PEssoa GoNcalVEs; 272139519, 
fEliPE raYol siQUEira; 272109525, fEliPE saNtaNa PErEira; 
272192535, fEliPE silVa crUZ; 272127257, fEliPE Zacarias salEs; 
272170101, fElliPE rodriGUEs da silVa MElo; 272130104, fElliPE 
rodriGUEs tiBUrtiNo; 272127790, fErNaNdo costa silVa JUNior; 
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272102901, fErNaNdo da silVa costa; 272158739, fErNaNdo dE 
oliVEira traVassos; 272115714, fErNaNdo dE siQUEira soUsa; 
272174471, fErNaNdo dE soUsa raBElo; 272145955, fErNaNdo dos 
saNtos silVa; 272108314, fErNaNdo EGNaldo GoMEs dE liMa fi-
lHo; 272139118, fErNaNdo GoMEs da rocHa; 272203048, fErNaNdo 
GoMEs da silVa costa; 272129945, fErNaNdo HENriQUE cardoso 
da silVa 01405663251; 272225932, fErNaNdo MarioMar dE soUZa 
PErEira JUNior; 272172138, fErNaNdo Matias saNtos fErrEira; 
272124880, fErNaNdo raPHaEl costa cHaGas; 272161024, fErNaN-
do ViEira Batista; 272165700, fErNaNdo WEUlEr Barros PrEstEs; 
272198211, fErNaNdo WilliaM da silVa aQUiNo; 272170754, filiPE 
JaMisoM MoUra dE castro; 272103934, filiPE JosE PErEira da cos-
ta; 272107739, filiPE oliVEira MarQUEs; 272130287, filiPE riBEiro 
dE assis; 272165712, filiPE torriNHa MaciEl; 272124126, filiPHE 
MatHEUs caMPos dE MElo; 272178152, flaUBErtH lEoNardo lEitao 
dE aBrEU; 272187143, flaVio cUrciNo da silVa; 272108788, flaVio 
da silVa araUJo; 272161069, flaVio JUNior lUiZ dos saNtos; 
272116355, flaVio MElQUEsEdEQUE Garcia dE soUZa; 272107446, 
floriaNo PEdro dE soUsa NEto; 272117808, fraNciEl EMaNoEl 
fErrEira torrEs; 272114899, fraNciEl liMa carValHo; 272105099, 
fraNcisco Batista fErrEira; 272200912, fraNcisco BENto MoNtEi-
ro; 272139630, fraNcisco BrENdo NUNEs riBEiro; 272138497, 
fraNcisco caMPos dE MElo; 272151590, fraNcisco cHaGas da sil-
Va NEto; 272189859, fraNcisco da costa NasciMENto; 272182905, 
fraNcisco da silVa cardoso JUNior; 272179275, fraNcisco da 
silVa coNcEicao; 272100529, fraNcisco da silVa oliVEira; 
272169744, fraNcisco daNiEl dE araUJo; 272170421, fraNcisco dE 
assis GoMEs BarBosa filHo; 272168489, fraNcisco dE assis Mi-
raNda Brito; 272104049, fraNcisco dE soUsa caBral; 272106503, 
fraNcisco dEodato saNtiaGo alENcar NEto; 272216013, fraNcis-
co diEGo ViaNa BaltaZar; 272103982, fraNcisco ElYssoN araUJo 
da silVa; 272122660, fraNcisco EMErsoN rodriGUEs dE assis; 
272176589, fraNcisco EVaNdro GoMEs dE soUsa; 272163994, fraN-
cisco EVENilsoN PiNHEiro filHo; 272112494, fraNcisco EVErdosa 
tolosa; 272141967, fraNcisco faBio coNdE rEis; 272140452, fraN-
cisco flaVio frEirE dE soUsa; 272108120, fraNcisco iGor dE oli-
VEira silVa; 272220453, fraNcisco JEaN GUiMaraEs tEiXEira; 
272100438, fraNcisco JUNior Mafra farias; 272100222, fraNcisco 
lEoNardo carNEiro oliVEira; 272112548, fraNcisco MartiNs 
GoNcalVEs; 272153702, fraNcisco MoitiNHo saNtos NEto; 
272176389, fraNcisco PatriK NasciMENto dE soUZa; 272161675, 
fraNcisco PiNHEiro BorGEs NEto; 272125676, fraNcisco PoMPEU 
fUrtado; 272203646, fraNcisco raMoN NUNEs tEiXEira; 272108701, 
fraNcisco rodriGo dE salEs saMPaio; 272135002, fraNcisco ro-
driGUEs ciPriaNo JUNior; 272133102, fraNcisco soBriNHo da sil-
Va filHo; 272222883, fraNcisco tarcio GoMEs dE soUZa; 
272191297, fraNcisco WaldErsoN PErEira crUZ; 272101450, fraN-
cisco WHalisoN frEirE BEZErra; 272116069, fraNco silVa; 
272159761, fraNKliN da silVa Brito; 272105074, fraNKliN rEGis 
fErNaNdEs JUNior; 272117413, fraNsUE tiMotEo dE oliVEira; 
272146877, frEd GlEidsoN cid BorGEs; 272174563, GaBriEl alEX 
soUsa dE araUJo; 272124536, GaBriEl alMEida MEdEiros; 
272142906, GaBriEl aloNso dE alMEida; 272185581, GaBriEl alVEs 
aMoriM; 272110376, GaBriEl alVEs da silVa; 272185064, GaBriEl 
aMaral taVarEs; 272105071, GaBriEl Barra PraZErEs; 272163388, 
GaBriEl cairEs rocHa; 272130031, GaBriEl coElHo da silVa dE 
sENa; 272150219, GaBriEl costa da silVa; 272167967, GaBriEl da 
silVa saNtos dE assis; 272130098, GaBriEl da silVa Vila rEal; 
272216561, GaBriEl dE JEsUs silVa; 272109502, GaBriEl dE MElo 
MoNtEiro; 272100111, GaBriEl dE oliVEira da silVa; 272155652, 
GaBriEl dE oliVEira loBo; 272190146, GaBriEl dEMEs GoNcalVEs; 
272129942, GaBriEl dos saNtos; 272209061, GaBriEl dos saNtos 
fErNaNdEs; 272168956, GaBriEl dos saNtos fErrEira; 272113218, 
GaBriEl dos saNtos MoUra; 272126395, GaBriEl doUGlas soUZa 
costa; 272174343, GaBriEl fEliPE aNdradE GoMEs; 272127055, Ga-
BriEl fEliPE costa BrasilEiro; 272106769, GaBriEl fraNcisco 
Mota Maia; 272173338, GaBriEl fraNKliN triNdadE dE carValHo; 
272177753, GaBriEl HErMEs silVa dE faria; 272102587, GaBriEl 
liMa da silVa; 272114364, GaBriEl MaUro castro dE soUZa; 
272129371, GaBriEl MElo NasciMENto; 272186839, GaBriEl MUNis 
da silVa; 272100043, GaBriEl NoBrE Barroso da silVa; 272193666, 
GaBriEl PaiXao dE liMa; 272111814, GaBriEl raMos dE aZEVEdo; 
272163176, GaBriEl rUBENs dE soUZa PiNHo; 272135344, GaBriEl 
silVa dE soUsa; 272113811, GaBriEl soUsa oliVEira silVa; 
272144795, GaBriEl tarGiNo silVa; 272142421, GaBriEl WErfErs-
soN da silVa E silVa; 272140176, GaBriEl WEslEY MENdEs soUsa; 
272102859, GaBriElsoN dE soUZa GoMEs; 272138238, GaltiErY 
MENdEs silVa; 272201319, GEilsoN carValHo dos aNJos; 
272135494, GEisiEl da silVa PErEira; 272117682, GElBi soarEs 
alENcar; 272164969, GENEsio PiNHEiro MENdoNca filHo; 
272205099, GENEsis aNdrWs cardias silVa Baia; 272111505, GENi-
Valdo da silVa Barrada; 272108098, GEorG lUKas liMa saNtaNa; 
272109675, GEorlaN MatHEUs silVa dUartE; 272104380, GEoVaNE 
BrUNo airEs dias; 272122421, GEoVaNE costa da silVa; 272168115, 
GEoVaNE GoMEs MascENa JUNior; 272129631, GEoVaNE liMa dE 
soUZa; 272169827, GEoVaNE rEis do rosario; 272129176, GEraldo 
diEGo PiNHo loBato; 272160946, GErdiEl NasciMENto dos saNtos; 
272197114, GErfEssoN aQUiNo da silVa; 272181248, GErlaNdo Pis-
coPo NEto; 272166135, GErsoN carlos saNtos silVa soBriNHo; 
272123107, GErsoN PErEira MarQUEs; 272192924, GEYffEsoN rUaN 
da silVa rodriGUEs; 272151324, Gil aNdErsoN soUsa da silVa; 
272171295, GilBErto alVEs GUiaro JUNior; 272141290, GilBErto 

PErEira da silVa; 272115717, GildEGlaN silVa E silVa; 272118455, 
GildErlaN PErEira da coNcEicao; 272163193, GilfraN PaiVa dE al-
MEida; 272107183, GilMar da silVa NEVEs; 272136274, GilVaNE Baia 
rodriGUEs; 272163919, GioVaNE dos aNJos airEs; 272199282, Gio-
VaNNi costa dE oliVEira; 272210924, GioVaNNi Eric dE sENa car-
NEiro; 272160097, GioVaNNi MattHEUs dos saNtos VascoNcElos; 
272102834, GioVaNNY soBriNHo dE aNdradE; 272101402, GladsoN 
HENriQUE costa MartiNs; 272110092, GlaUBEr PatricK da silVa 
costa; 272103377, GlEidsoN EVaN GoMEs; 272154231, GlEidsoN 
PaiVa silVa; 272116091, GlEisoN dos saNtos da silVa; 272187568, 
GlEisoN Prado loPEs; 272136946, GlEMErsoN fEitosa assaUNcao; 
272102276, GlEYdsoN alBErt JorGE MEdEiros; 272111544, GlEYd-
soN aNtoNio da costa MElENdEZ alVEs; 272114208, GlEYdsoN 
MaKalistEN dos saNtos aNdradE; 272143210, GlEYsoN cardoso 
soUsa; 272173630, GrEGorY WilsoN NEPoMUcENo dE caMPos; 
272119355, GUaltiErio dE carValHo lEitE; 272206536, GUiilHErME 
MoNtEro caMUrca; 272171478, GUilHErME BaNdEira liMa; 
272154820, GUilHErME da silVa; 272163567, GUilHErME da silVa dE 
carValHo; 272192677, GUilHErME do rosario sENa JUNior; 
272100690, GUilHErME fErrEira PoNtEs; 272215852, GUilHErME 
fUrtado Garcia; 272108210, GUilHErME GUstaVo saNtos dE rE-
ZENdE; 272220276, GUilHErME HENriQUE dE soUsa MorEira PEs-
soa; 272140937, GUilHErME lEitE costa; 272105813, GUilHErME 
MatHEUs aPoliNario da silVa; 272130142, GUilHErME oliVEira al-
VEs; 272195666, GUilHErME PErEira PacHEco; 272151682, GUilHEr-
ME silVa GoNcalVEs; 272143389, GUilHErME Victor VascoNcElos 
dos saNtos; 272117939, GUitHiErriMY oliVEira soUsa; 272161287, 
GUNar alBErto silVa caldas; 272133697, GUstaVo alVEs dE MoU-
ra; 272161694, GUstaVo aZEVEdo corrEa; 272100249, GUstaVo da 
costa MaciEl; 272198403, GUstaVo dos saNtos claro; 272170041, 
GUstaVo fErraZ soUsa; 272111967, GUstaVo HENriQUE soUsa NU-
NEs; 272160254, GUstaVo JUlio saNtos froEs; 272195492, GUstaVo 
lUcas dE sENa GoNcalVEs; 272191816, GUstaVo MEdEiros PErEira; 
272168969, GUstaVo PacHEco PaMPloNa; 272156886, GUstaVo sa-
lEs do NasciMENto; 272100116, GUstaVo soUsa aNdradE; 
272135139, GUstaVo soUsa BarBosa; 272218192, GUtEMBErG costa 
NErY dos saNtos; 272108966, HadNEY dE JEsUs foNsEca PErEira; 
272130421, HadriEl fErrEira do NasciMENto; 272101012, Hallis-
soN lUcas dE JEsUs riBEiro saNtos; 272125209, HaNValGlEBEr 
lira E silVa; 272102554, Haroldo dE soUZa; 272144238, HEidEr 
cHristiaN MoNtEiro MoNtEiro; 272124142, HEitor saNta BriGida 
do NasciMENto; 272103995, HEldo soUsa saNtos JUNior; 
272182814, HEliasa lUZ da silVa; 272175090, HElio JosE dE araUJo 
JUNior; 272114000, HElio loPEs dE soUZa; 272106744, HElio tHa-
cio PErEira dE oliVEira; 272209230, HElio tHiaGo da silVa liMa; 
272122248, HElldEr dias NasciMENto; 272129899, HElliNGtoN Mi-
raNda dE soUZa; 272166058, HEltoN riBEiro daNtas; 272127715, 
HElUaN cristiaN soarEs PaNtoJa; 272149434, HEMErsoN rENaN 
GUiMaraEs dos saNtos; 272120568, HENri KHallEd fErrEira da 
silVa; 272171784, HENriQUE da cUNHa rodriGUEs; 272111618, HEN-
riQUE dias da silVa; 272173797, HENriQUE fErrEira da silVa; 
272183166, HENriQUE fraNciscodos saNtos BUENo; 272156378, 
HENriQUE liMa dE soUsa; 272131429, HENriQUE MiGUEl dE soUZa 
MoNtEiro; 272181058, HENriQUE saNcHEs UcHoa; 272104134, HEN-
riQUE soUsa fErrEira; 272101869, HENriQUE ViEira da silVa; 
272115022, HErBEtE MoUra do NasciMENto; 272141627, HEriclEs 
tadEU costa lUcas silVa; 272104735, HEriK MatHEUs JEsUs soUZa; 
272105959, HErissoN MElo saNtaNa; 272188978, HErlEN cardoso 
das cHaGas; 272192372, HErllY JUNior loPEs EstrEla; 272119905, 
HErMENEGildo sarMENto salEs NEto; 272193043, HErMEsoN car-
NEiro rodriGUEs; 272208778, HErNaNdo VaGNEr Batista dE araU-
Jo; 272104314, HErYc silVa dias; 272135124, HiGor afoNso rocHa 
dos saNtos; 272104969, HiGor BraGa fUKUda; 272167503, HiGor 
Marcos dE oliVEira Brito; 272122458, HiGor MoNtEiro dE aNdra-
dE dos saNtos; 272140351, Hitallo NErEs dos saNtos; 272161462, 
HUdsoN da silVa PErEira; 272136586, HUdsoN dos saNtos liMa; 
272140922, HUdsoN KENNEdY dE castro da silVa; 272102382, HUGo 
aUGUsto MartiNs MENdoNca; 272176356, HUGo cristiNo da silVa 
lEitE; 272168136, HUGo GUilHErME MoUra Batista; 272106013, 
HUGo Kalil MarcEliNo da silVa; 272110790, HUGo saNta BriGida 
dos saNtos; 272179075, HUMBErto dE oliVEira JUNior; 272137670, 
HUMBErto GoNcalVEs da silVa; 272114718, HUMBErto MatHEUs sil-
Va dE aViZ; 272120463, HUMBErto roUMiE da silVa BEZErra; 
272158966, HYaGo tHiErrY da crUZ GalVao; 272157389, HYEGo rafa 
oliVEira silVa; 272102281, HYGor oliVEira Barral; 272117744, 
iaGo caMarGo oliVEira da silVa; 272113124, iaGo coNcEicao PE-
rEira; 272161991, iaGo PErEira GoMEs; 272181946, iaGo roNald 
PoNtEs rodriGUEs; 272176814, iaGor sarMENto NasciMENto; 
272164200, iaN BrUNo NEVEs caValcaNtE; 272130991, iaN costa dE 
MoraEs; 272137019, iaN daMacENa cardoso; 272213434, iaN liWt 
MoraEs dos saNtos; 272130216, iaN Mario da silVa soarEs; 
272100349, iaN Victor saraiVa riBEiro; 272187980, iaNdErsoN sil-
Va carValHo; 272184983, iaNdro fEliPE GasPar da silVa; 
272125770, icaro lUiZ dE PaUla VEiGa; 272103439, idElVaN da sil-
Va riBEiro; 272139843, idENiltoN MorEira dos saNtos; 272147421, 
iGor aZEVEdo dE oliVEira; 272179263, iGor Brito dE oliVEira; 
272168558, iGor BrUNo dUtra dE saNtaNa; 272161457, iGor dos 
rEis costa; 272162459, iGor fErrEira daMascENa; 272166359, 
iGor fErrEira do NasciMENto; 272154540, iGor HENriQUE rodri-
GUEs dE soUZa; 272124224, iGor Joao aParEcido oliVEira; 
272124695, iGor JorGE da foNsEca costa; 272165020, iGor JUarEZ 
dE araUJo; 272119329, iGor KElVEN dE oliVEira silVa; 272149346, 
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iGor liMa Brito; 272185827, iGor Massao soarEs NaGasHiMa; 
272131006, iGor MiraNda fidElis; 272115905, iGor raVEllY oliVEi-
ra costa; 272151206, iGor rodriGUEs Brito; 272111699, iGor soa-
rEs dE oliVEira; 272143512, iGor ViNiciUs loBato NaVEGaNtEs; 
272124004, ilaMar aMoriM dos saNtos; 272168887, ilsoN WEsllEY 
da costa MorEira; 272103204, iltoN PErEira da crUZ; 272112592, 
ioHaN Patric Batista fEitosa; 272103747, irlEi dos saNtos soU-
Za; 272146576, irosH WrYGUEri saNtos; 272139097, isaac Nasci-
MENto da silVa; 272120772, isaEl clariNdo da silVa; 272182883, 
isaias aMaral BarBosa; 272134599, isaias GUiMaraEs da silVa; 
272133171, isaias saNtos PiNto; 272105133, isMaEl silVa corrEia 
Matos; 272108526, israEl alVEs do aMaral; 272110781, israEl 
NEllYs da silVa ModEsto; 272110863, itallo fEliPE BEZErra BEr-
to; 272183125, italo BEltrao da silVa NEto; 272216477, italo caio 
dE MElo fraNca torrEs; 272137051, italo JosHUa Mota dos saN-
tos; 272100191, italo oliVEira soBriNHo; 272211032, italo soUsa 
liMa; 272159470, itaMar iUrY MUNHoZ liNHarEs; 272170694, iUrY 
cEsar frEitas dE liMa; 272170934, iUrY NasciMENto MacHado; 
272134683, iUrY PErEira caldas; 272182618, iVaN cEsar PEssoa 
VEloso; 272139681, iVaN lUiZ EstUMaNo PEErEira JUNior; 
272150089, iVaNil liMa GoNcalVEs JUNior; 272144827, iVEN JordaN 
cardoso aroUcHE; 272120188, iVEs fErNaNdEs dEoliVEira; 
272148328, iVo silVa aMoriM; 272138434, iZaN JosE da costa Brito 
JUNior; 272109013, iZEQUias rodriGUEs carNEiro; 272114618, Ja-
cKsoN carValHo GoNcalVEs; 272155401, JacKsoN dE JEsUs silVa; 
272184043, JacKsoN GaBriEl da rocHa; 272184376, JacKsoN JaNUa-
rio cUNHa GoNcalVEs; 272151117, JacKsoN JoHNNYs dE soUsa E 
silVa; 272159360, JacKsoN rEaN MorEira dE castro; 272164790, 
JacKsoN soBriNHo lEal; 272128601, JadEr JaiME fEliX PiNHEiro; 
272157746, JadErsoN saNtos dos saNtos JUNior; 272166368, Ja-
diEl tEiXEira carNEiro; 272170896, JadiElsoN PErEira do Nasci-
MENto; 272172002, JadsoN fEliPE soUsa da silVa; 272162944, Jad-
soN HENriQUE MarQUEs lEitE; 272104651, JadsoN PatricK soUsa 
silVa; 272215329, JaGUaraci fiGUEirEdo QUEiroZ; 272109727, Jail-
soN do ValE MoraEs; 272100429, Jairo loBato GoNcalVEs JUNior; 
272106655, Jairo salEs MEsQUita; 272119102, JaKsoN taVarEs da 
ENcarNacao; 272137284, JalMir aQUiNo silVa; 272201236, JaMEs 
dE araUJo soUsa dos saNtos; 272165372, JaMEs otHoN da cUNHa 
filHo; 272124309, JaMEs PEssoa da silVa; 272140242, JaMEs saN-
tos carValHo araUJo; 272206924, JaMEs saraiVa E sa; 272112925, 
JaMEsoN araNHa fErrEira; 272170016, JaNdErsoN JEsUs carValHo 
taVarEs; 272151859, JaNdErsoN MiGUEl caNtaNHEdE araNHa; 
272104139, JaNdErsoN VilHENa da silVa; 272149208, JaNEsoN BE-
ZErra da silVa; 272111333, JaNio GoMEs dos saNtos; 272175755, 
JaNiValdo NasciMENto liMa JUNior; 272107008, JarBEs GillEad 
silVa carNEiro; 272186630, JardEl da silVa saNtos; 272114812, 
JardEl dElEtriZ dE MElo dias; 272189423, JardEl oliVEira da sil-
Va; 272113207, JardEsoN dos saNtos ViaNa; 272119144, JaYdaN 
araUJo da silVa; 272100285, JEaN alEX dE frEitas castro; 
272155672, JEaN cardoso PiNHEiro; 272117987, JEaN carlos alVEs 
da costa; 272111490, JEaN carlos dE faria raMos; 272100915, 
JEaN carlos dE Morais BraGa; 272121630, JEaN carlos EstEVEs 
Brasil; 272101878, JEaN carlos NEVEs dE soUsa; 272126601, JEaN 
cEsar NUNEs dE MElo; 272106346, JEaN da PUrificacao PirEs; 
272180731, JEaN doUGlas alVEs; 272120153, JEaN liMa raMos; 
272105664, JEaN lUcas lEMos da costa; 272123908, JEaN lUcas Ma-
cHado Brasil; 272189262, JEaN Marcos BorGEs BitENcoUrt; 
272165375, JEaN MorEira da silVa; 272133448, JEaN silVa do Nas-
ciMENto; 272101102, JEaNdErsoN araUJo liBorio; 272176176, JEd-
soN MartiNs dE fraNca oliVEira; 272202400, JEfErsoN da silVa 
coNcEicao; 272181486, JEfErsoN lUis saNtos Garros; 272112001, 
JEffErsoN assUNcao rodriGUEs; 272201334, JEffErsoN BrUNo 
NasciMENto caNaBraVa; 272213864, JEffErsoN costa da silVa; 
272201494, JEffErsoN da silVa alVEs; 272149315, JEffErsoN da 
silVa NEGrao; 272136220, JEffErsoN diEGo da silVa JaciNto; 
272154822, JEffErsoN EMaNoEl da silVa costa; 272161740, JEffEr-
soN faria da costa dE soUsa; 272150385, JEffErsoN liMa VEras; 
272160810, JEffErsoN lUcas soUsa dE liMa; 272167807, JEffErsoN 
silVa soUZa; 272184187, JEffEsoN da silVa oliVEira; 272100828, 
JEffrEY doNoVaN GoNcaVEs da silVa; 272128473, JEiMErsoN aMa-
ral da silVa; 272121280, JEMErsoN WENdEll dE aViZ NasciMENto; 
272194835, JEoVaN dE soUsa PaNtoJa; 272193605, JErEMias da 
crUZ MoraEs; 272181803, JErEMias tENorio alVEs; 272163267, JE-
rsoN cardoso dE PiNHo; 272179744, JEsiEl aMaral dE MoraEs; 
272120235, JEsUs roMario Jati da silVa; 272100888, JHEisoN costa 
dE soUsa; 272163643, JHENisoN MiraNda do carMo; 272177358, 
JHEXoN PiNHEiro carNEiro; 272151555, JHEYssoN dos saNtos cas-
tro; 272101381, JHoN rEis soUsa; 272176716, JHoNata da silVa 
corrEa; 272173129, JHoNata sENa soUsa; 272176668, JHoNataN 
dUartE GoMEs; 272138449, JHoNataN MartiNs do NasciMENto; 
272110756, JHoNataN raMoN soarEs dE MEdEiros; 272106895, JHo-
NataN saNtos dE soUZa; 272150198, JHoNataN silVa VirGoliNo; 
272152845, JHoNatas MartiNs silVa; 272143425, JHoNNE PErEira dE 
alMEida; 272172595, JHoNY JUNior costa silVa; 272127239, JHoNYs 
fraNcisco PiNHEiro (sub judice); 272157698, JHYEffErsoN BrUNo 
fErNaNdEs dE soUsa; 272104868, JioN Vitor caValcaNtE dos saN-
tos; 272202390, JiVaGo ViEira MUNiZ da silVa; 272133244, JoaBsoN 
soUZa alVEs; 272202427, JoadsoN carlos caMPos liNHarEs; 
272171359, Joao airEs Barros NEto; 272113850, Joao alBErto da 
silVa; 272135236, Joao alEXaNdrE dE sa saNtos; 272191389, Joao 
allaN fiGUEira BaNdEira; 272101482, Joao Barros dE alMEida 
NEto; 272138362, Joao Batista da crUZ GoNcalVEs; 272119429, 

Joao Batista da silVa; 272124372, Joao Batista da silVa lEitE; 
272153255, Joao Batista Morais dos saNtos; 272104818, Joao Ba-
tista MorEira dE soUsa; 272113932, Joao Batista PiMENtEl PalME-
riM; 272112356, Joao Batista siQUEira loPEs; 272173588, Joao 
BrENo PErEira taVarEs; 272199088, Joao carlos dos saNtos 
aQUiNo; 272105078, Joao carlos dos saNtos catUNda; 272164166, 
Joao carlos dos saNtos ViEira; 272182823, Joao dE dEUs da silVa 
Bastos JUNior; 272112658, Joao dEYWid dias da silVa; 272122858, 
Joao EVaNGElista JUNior MEdEiros loBato; 272159828, Joao fraN-
cisco costa da costa; 272159937, Joao GaBriEl MacHado da sil-
Va; 272147141, Joao GUilHErME saNtaNa MarQUEs dE aNdradE; 
272215684, Joao HENriK das NEVEs dE oliVEira; 272132876, Joao 
HENriQUE carValHo silVa; 272115405, Joao HENriQUE ViEira dos 
saNtos; 272157871, Joao HUMBErto NUNEs fErrEira; 272148424, 
Joao lUcas soUZa GoNcalVEs; 272155665, Joao MarcElo Garcia 
corrEa; 272143492, Joao Marcos caValcaNtE; 272186655, Joao 
Marcos oliVEira saNtos; 272101208, Joao MatEUs GUara rEis; 
272171537, Joao MiGUEl MENdoNca PErEira; 272147758, Joao NEto 
fUrtado cardoso; 272148708, Joao otaVio dE alMEida aNtUNEs 
JUNior; 272170921, Joao PaUlo BarrEto PErEira; 272144859, Joao 
PaUlo cardoso dE soUZa; 272104730, Joao PaUlo costa dos saN-
tos; 272103833, Joao PaUlo da coNcEicao liMa; 272209780, Joao 
PaUlo da silVa Morais alEXaNdrE; 272108421, Joao PaUlo dE 
fraNca Barros; 272121518, Joao PaUlo dos saNtos dE liMa; 
272103768, Joao PaUlo dos saNtos silVa; 272140669, Joao PaUlo 
MiNoWa MoNtEiro araUJo; 272156930, Joao PaUlo PaNtoJa da sil-
Va; 272178455, Joao PaUlo saNtaNa saNtos; 272158303, Joao PaU-
lo soUZa do NasciMENto; 272135580, Joao PEdro GaBriEl PiNHEi-
ro Barra; 272115402, Joao PEdro lEal dE soUsa; 272171206, Joao 
PEdro NEVEs fErrEira; 272167064, Joao roNald saNtos lacErda; 
272117163, Joao Victor acacio dE MiraNda; 272184748, Joao Vic-
tor alVEs raMalHo; 272160242, Joao Victor BEZErra dE araUJo; 
272191062, Joao Victor falcao dE araUJo; 272117199, Joao Victor 
fErNaNdEs BatalHa; 272104922, Joao Victor fErrEira Batista; 
272121912, Joao Victor fErrEira da silVa; 272102198, Joao Vic-
tor fErrEira fiEGl; 272182752, Joao Victor QUEiroZ da silVa; 
272110652, Joao Victor silVa araUJo; 272158016, Joao ViNiciUs 
saNtos dE soUsa; 272127565, Joao Vitor aQUiNo BarrEto; 
272120658, Joao Vitor Brito ZEMEro riBEiro; 272160604, Joao Vi-
tor da silVa liMa; 272128958, Joao Vitor dE aNdradE saNtaNa; 
272118838, Joao Vitor frEitas dE Brito; 272180691, Joao Vitor 
GoMEs dE liMa; 272114701, Joao Vitor NasciMENto costa; 
272102506, Joao Vitor saldaNHa da silVa; 272150494, Joao Vitor 
sMitH triNdadE; 272132569, Joao WallacY oliVEira MartiNs; 
272105295, Joao Wictor saNtos dos saNtos; 272110357, JoaQUiM 
GoMEs MoNtEiro NEto; 272140036, JoattaN dos rEis sErra; 
272104285, JoEl alVEs NoGUEira; 272104344, JoEl da silVa Maia; 
272168009, JoEl HaBacUQUE carNEiro dE oliVEira; 272135225, 
JoEl JUNior MoraEs da silVa; 272104496, JoElsoN da silVa saN-
tos; 272142078, JoElsoN HENriQUE da silVa; 272123230, JoEltoN 
araUJo da silVa; 272226078, JoEltoN dos saNtos fiGUEroU; 
272127787, JoENdsoN doUGlas NasciMENto NoGUEira; 272201868, 
JoHaNNEs PoNtEs VicENtE; 272110795, JoHN lUcas PaZ da PiEdadE; 
272189567, JoHNataN fErrEira costa; 272115023, JoHNatas loaMi 
MiraNda NUNEs; 272167377, JoHNE MartiNs GoNcalVEs; 272105292, 
JoilsoN fErrEira rodriGUEs; 272111636, JoilsoN ViaNa PoNtEs; 
272123672, JoNas da silVa; 272108389, JoNas da silVa flEXa; 
272213161, JoNas daBY GoMEs dE soUsa; 272152110, JoNas dos 
saNtos soUsa; 272137866, JoNas farias dos saNtos; 272135945, 
JoNas MoUra corrEa; 272135159, JoNas PErEira da silVa costa; 
272111304, JoNas tEodoro dE alMEida PEdrosa; 272201601, JoNa-
ta saNtos silVa; 272183128, JoNataN riBEiro oliVEira; 272118722, 
JoNatas MatHEUs silVa alcaNtara; 272118565, JoNatas PiNHEiro 
crUZ; 272135753, JoNatas silVa dE liMa; 272204201, JoNatHaN da-
Vis da silVa GoMEs; 272100229, JoNatHaN dos saNtos; 272114070, 
JoNatHas rodriGUEs dE soUZa; 272143034, JoNEs GoMEs dos saN-
tos; 272156675, JoNEs MartiNs dos saNtos; 272106945, JoNH alE-
fE soUsa castro; 272169656, JoNilsoN da silVa saNtos; 272152428, 
JoNilsoN MorEira dE soUsa; 272126188, JoNNas fErrEira PaiXao 
dE soUsa; 272104122, JordaN BErNardo dos saNtos silVa; 
272104981, JordaN oliVEira dos saNtos; 272143451, JordEilsoN 
da silVa soUsa; 272173733, JorGE EdUardo carValHo da silVa; 
272144967, JorGE EMaNoEl da silVa soarEs; 272184438, JorGE fE-
liPE rodriGUEs PErEira; 272134503, JorGE iVaNildo da silVa; 
272134431, JorGE lUciaNo dos saNtos caValcaNtE JUNior; 
272101953, JorGE lUis rosENdo silVa; 272171416, JorGE Maria do 
ValE GoMEs NEto; 272174833, JorGE MorEira dE assis NEto; 
272108707, JorGE NEto da silVa frEitas; 272110464, JorGE Willa-
MEs Barros dE soUsa; 272121619, JorGENildo dos saNtos sacra-
MENto; 272168982, Josafa MariaNo Passos; 272144386, JosE al-
BErto dE JEsUs frEitas; 272134182, JosE alBErto loBato cardo-
so; 272104780, JosE alEff da silVa corrEa; 272107937, JosE alEff 
XaViEr silVa; 272104086, JosE alEXaNdro dE soUsa silVa; 
272150152, JosE alMir saMPaio NEVEs; 272219836, JosE aNdrE foN-
sEca MaciEl; 272110670, JosE ari MoUra MoisEs NEto; 272201721, 
JosE aUGUsto oliVEira Barros; 272104268, JosE BErNardo da 
costa NEto; 272177248, JosE cardoso dos saNtos JUNior; 
272194477, JosE carlos alVEs dE sENa; 272100144, JosE carlos 
costa rodriGUEs; 272138019, JosE carlos Mota BraNcHEs NEto; 
272144461, JosE carlos PirEs BarBosa JUNior; 272162781, JosE 
cEsar dE alENcar filHo; 272101702, JosE coElHo raMos NEto; 
272129401, JosE da claY GUiMaraEs fErrEira; 272137341, JosE da 
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lUZ riBEiro dos saNtos; 272137000, JosE dE JEsUs cosMo da ro-
cHa; 272126727, JosE dENilsoN riBEiro dos saNtos; 272173374, 
JosE diValdo BarBosa liMa JUNior; 272132622, JosE dUtra da 
foNsEca NEto; 272169742, JosE EdsoN PaNtoJa dE araUJo; 
272163360, JosE EdValdo ViEira dE VascoNcElos; 272100013, JosE 
faBio da silVa; 272116183, JosE fEliPE dE alMEida MaciEl; 
272157237, JosE fEliPE PrEstEs oliVEira; 272107822, JosE fraN-
cisco silVa dos saNtos; 272183822, JosE frEitas PirEs NEto; 
272147488, JosE GaBriEl da silVa liMa; 272177266, JosE GlEidsoN 
rEsENdE da silVa; 272106040, JosE GoMEs da silVa NEto; 
272125518, JosE HENriQUE BoNEla diNoN; 272217842, JosE HENri-
QUE PEssoa NEto; 272128879, JosE HiraN GraNGEiro filHo; 
272165626, JosE iVaN da silVa saNtos; 272119379, JosE JEffErsoN 
caBral salEs; 272105622, JosE JoNEs da silVa riBEiro; 272104124, 
JosE JUlio GoMEs dE oliVEira NEto; 272124534, JosE lEaNdro cos-
ta ParaNHos; 272131529, JosE lEoNardo lira carValHo; 272166707, 
JosE lUcas araNHa rafaEl; 272148472, JosE lUcas frEitas cardo-
so carNEiro; 272173796, JosE lUciaN BarBosa dE araUJo; 
272106702, JosE Marcio dE araUJo MElo; 272190036, JosE Maria 
GoNcalVEs do NasciMENto; 272136042, JosE Mario da silVa Mar-
sal dE oliVEira; 272166455, JosE MariValdo saNtos soUZa JU-
Nior; 272101963, JosE MatHEUs oliVEira cordoVil; 272116275, 
JosE MatHEUs sEPEda da silVa Maia dE frota rolo; 272117325, 
JosE MiGUEl NEto EPifaNE BarBoZa; 272106370, JosE MiltoN da 
costa PErEira JUNior; 272119801, JosE MorEira dias NEto; 
272103480, JosE NiltoN ViaNa dos saNtos; 272153968, JosE odiMa-
rio dias NEto; 272122194, JosE oliVEira BarBosa JUNior; 
272193200, JosE PaUlo silVa dE soUZa; 272159521, JosE raffaEl 
caMPos silVVa; 272103483, JosE raMirEZ dE PaUlo MENdEs; 
272189757, JosE raYsoN da silVa rocHa; 272145596, JosE rEGiVaN 
rUfiNo dE liMa; 272171801, JosE rEiNaldo rodriGUEs dE casti-
lHos JUNior; 272168832, JosE riBaMar costa PErEira; 272117890, 
JosE riBaMar PaiVa dE assis filHo; 272100473, JosE rodriGUEs 
PaEs filHo; 272114740, JosE roMario dE oliVEira BarBosa; 
272170452, JosE roMario fErrEira dE soUZa; 272106586, JosE ta-
cilo GUsMao rEis; 272184784, JosE tHalEs faro Barros da costa; 
272109054, JosE Victor rodriGUEs soUsa da silVa; 272162222, 
JosE ViNiciUs da silVa soarEs; 272144552, JosE Vitor MarQUEs 
castro; 272105954, JosE Vitor oliVEira PiNHEiro; 272178406, JosE 
Vitor rodriGUEs Poca; 272107848, JosE Vitor silVa; 272130877, 
JosE WEltsoN soarEs dos saNtos; 272204739, JosE WilliaM BENa 
dos saNtos; 272120746, JosEff dE liMa EValdt; 272164227, Josias 
riBEiro dos saNtos; 272140818, Josias soUZa dE siQUEira; 
272114910, Josias VascoNcElos MoraEs; 272178556, JosiEl alVEs 
da costa JUNior; 272102061, JosiEl JaQUEs da costa; 272140436, 
JosiEl saNtos PacHEco; 272133627, JosiMar ViEira MUNiZ da sil-
Va; 272215198, JosiNEY GoMEs silVa; 272124817, JosiVaN do Nasci-
MENto da silVa; 272108947, JosUE carValHo Vilaca; 272211014, 
JosUE cUNHa oliVEira; 272105427, JosUE MatEUs dos saNtos MoU-
ra; 272134094, JosUE rocHa MENdEs JUNior; 272114428, JosUE tEi-
XEira ModEsto; 272101952, JoYldsoN MENdEs loPEs; 272167622, 
JUaN PaBlo tEiXEira alcaNtara do NasciMENto; 272124705, JUaN 
roGEr carValHo Morais; 272144571, JUarEZ dE PaUla saMPaio 
fErrEira; 272139716, JUcEliNo dos saNtos VENtUra; 272132219, 
JUliaNdErsoN dE aBrEU silVa; 272143280, JUliGlEisoN MartiNs da 
crUZ; 272179776, JUlio cEsar da coNcEicao MartiNs; 272162688, 
JUlio cEsar da silVa soUsa; 272149264, JUlio cEsar dE soUZa 
carValHo; 272127569, JUlio cEsar soUsa sENa; 272104821, JUlio 
cEsar ViaNa saNtos; 272179956, JUlio cEZar dE liMa castro; 
272192570, JUlio cEZar dos saNtos oliVEira; 272139770, JUlio 
GlEisoN MacHado da silVa; 272174104, JUlio PiNHEiro VEiGa NEto; 
272216224, JUMaraci fiGUEirEdo QUEiroZ; 272190760, JUNio soUsa 
dE salEs; 272104429, JUNior GaBriEl dE soUsa MartiNs; 272104412, 
JUraNdY soarEs MartiNs; 272145485, JUVENco caNUto dE carVa-
lHo NEto; 272176272, KadsoN KEVEM silVa soUsa; 272163736, Ka-
dYMiEl fErrEira dE JEZUs; 272154350, Kaio dElEoN Barra riBEiro; 
272224243, Kaio lUaN oliVEira aMaraNtE; 272218511, Karcio ri-
MEs araUJo; 272136218, KaYo tElEs fUrtado; 272188903, KaYroN 
dE oliVEira silVa; 272147109, KEiVErsoN silVa dE aZEVEdo; 
272132479, KElcEMY ViNicios da silVa; 272141857, KEltoN cEsar 
dE oliVEira liMa; 272173099, KElViN MatHaEUs costa Mattos; 
272165746, KElViN ricK JaNUario PiNHEiro; 272102792, KElVis doU-
Glas soUsa saNtos; 272136003, KElVYN cristoffEr PirEs dE araU-
Jo; 272182750, KENEt aNdHErtoN dos saNtos loBato; 272101107, 
KENNEd oliVEira da costa; 272104413, KENNEdY lEitE Garcia; 
272177100, KENNEdY liMa dE soUsa; 272139161, KENNEdY lira oli-
VEira; 272139204, KENNEdY oliVEira da silVa; 272148247, KENNEdY 
WilliaM cordEiro saNtos; 272224833, KENNEstoM KHaMYasH da 
silVa ViEGas; 272106671, KEssis roNald MENEZEs cardoso; 
272102297, KEVEllYN tEiXEira frEitas; 272194047, KEVEN dos aN-
Jos dE soUsa; 272153274, KEViN BorGEs costa; 272111522, KEViN 
MaNoEl GoNcalVEs BaltaZar; 272166023, KEViN soBriNHo dE soU-
sa; 272108453, KilldErY affoNso farias PriMo; 272108250, KlarK-
soN artUr dos saNtos loPEs; 272112013, KlaUs EliPHas silVEira 
dE soUZa (sub judice); 272103839, KlEBEr fEliPE da silVa lEao; 
272204061, KlEBEr GoMEs soUZa saNtos; 272204656, KlEitoN da 
silVa fErrEira; 272162141, KlEYtoN HENriQUE araUJo da silVa; 
272132556, KliNsMaN silVa E silVa; 272169214, KlisNMaNN soUZa 
GUEdEs; 272102257, KYarisoN dE carValHo raPoso; 272184223, 
laEl dE oliVEira castro; 272201154, laEl soUsa taPaJos; 
272104586, laErcio BEsErra da silVa; 272162421, laErcioMarQUEs 
dE soUZa; 272171729, lailsoN silVa dioGENEs; 272132385, lailtoN 

rodriGUEs carria; 272188341, laUriNdo GUiMaraEs PiNto; 
272175260, laUriNdo riBEiro dE soUZa NEto; 272119657, laUro 
HUGo dos rEis soarEs; 272157339, laUro MaGNo dos saNtos 
NEto; 272182190, laZaro Batista saNtos; 272177216, laZaro GUE-
dEs lEoN JUNior; 272166414, laZaro HENriQUE PErEira da lUZ; 
272103323, lEaNdErsoN saNtos lEal; 272194690, lEaNdro alBU-
QUErQUE NicoliNo; 272174520, lEaNdro costa da silVa; 272104231, 
lEaNdro dos saNtos MaNiVa; 272138704, lEaNdro florENtiNo 
dos saNtos MENdEs; 272107478, lEaNdro GErHardt oliVEira; 
272124027, lEaNdro iGo soUsa silVa; 272104220, lEaNdro KENEd 
dias loBato; 272109126, lEaNdro Maia soUZa; 272102512, lEaN-
dro oliVEira MiraNda; 272100740, lEaNdro PErEira alBiNo; 
272122548, lEaNdro rafaEl Barros dE liMa; 272125016, lEaNdro 
raNGEl MorENo dias; 272107071, lEaNdro rUfiNo fraNca dos 
rEis; 272200568, lEaNdro saNtos da rosa; 272218727, lEaNdro 
soUZa da silVa; 272135055, lEaNdro WaGNEr lEitE da costa; 
272112879, lEdsoN iGor ViaNa rodriGUEs; 272112359, lEdsoN ro-
driGUEs liMa; 272101620, lEilsoN PErEira silVa; 272118790, lEo-
Mar Batista dUartE JUNior; 272149426, lEoMar Brito aVila; 
272110759, lEoNaM dE alBUQUErQUE rodriGUEs collYEr; 
272125516, lEoNaN cardoso dE MENEsEs JUNior; 272105446, lEo-
NaN raMos dos saNtos; 272106388, lEoNardo araUJo dE sa; 
272194826, lEoNardo Bastos PiNHEiro; 272102879, lEoNardo Bri-
to fortEs; 272136356, lEoNardo caiQUE GoMEs dos saNtos; 
272116903, lEoNardo coNcEicao da silVa; 272163571, lEoNardo 
corrEa foNsEca; 272131186, lEoNardo corrEa MaGalHaEs; 
272118215, lEoNardo da costa NasciMENto; 272146119, lEoNardo 
da silVa BarBosa; 272177185, lEoNardo da silVa MoraEs; 
272156503, lEoNardo da silVa saNtos; 272166376, lEoNardo dE 
aGUiar foNsEca; 272100834, lEoNardo dE oliVEira GasPEri; 
272104066, lEoNardo dE oliVEira rodriGUEs; 272172046, lEoNar-
do dE oliVEira ValE; 272118757, lEoNardo dE soUsa costa; 
272130496, lEoNardo dE soUZa Brito; 272124426, lEoNardo Go-
MEs liMa; 272133062, lEoNardo GUsMao Kalif Maia; 272168996, 
lEoNardo JUlio fErrEira da costa; 272155909, lEoNardo lEMos 
MEdEiros; 272113125, lEoNardo MaGalHaEs da silVa; 272158558, 
lEoNardo MiHard BEZErra da silVa; 272138767, lEoNardo MoraEs 
dos saNtos caMPos; 272100709, lEoNardo NasciMENto da silVa; 
272182049, lEoNardo NoBrE loPEs; 272160440, lEoNardo NoGUEi-
ra do aMaral; 272104772, lEoNardo oliVEira dE alMEida costa; 
272172904, lEoNardo PiNHEiro da costa do EsPirito saNto; 
272102658, lEoNardo saNtos do NasciMENto; 272114869, lEoNar-
do silVa araUJo; 272181976, lEoNardo soUZa lacErda; 272191268, 
lEoNardo Victor PErEira dE araUJo; 272111828, lEoNidas HENri-
QUE da silVa alMEida; 272131108, lEUdiVaN saNtos silVa; 
272216754, lEUdsoN PEstaNa riBEiro; 272171798, lEUri carValHo 
cHaVEs; 272111968, lEYr ENdErsEN Bastos dE soUZa raBElo; 
272128494, liaGNEY dE JEsUs foNsEca PErEira; 272160934, liNdo-
Mar GoMEs da silVa JUNior; 272186881, liNo MacHado JUNior; 
272190500, lioN MatHEUs cardoso dos rEis; 272112179, liriMar 
fEliPE loPEs PErEira; 272119570, lisoMar liMa dos rEis JUNior; 
272129185, lorMaN cHristiaN alBUQUErQUE PaiVa; 272192625, lo-
tHar MatHEUs rocHa alVEs; 272103013, loUrENco EMidio carrEra 
ValENtE; 272134379, lUa falcao cirElli fErrEira; 272171700, lUa 
soUZa dE oliVEira; 272100916, lUaN carlos loBato GUEdEs; 
272105155, lUaN EMilio Barros dE oliVEira; 272100564, lUaN fEli-
PE PadilHa ViEira; 272107915, lUaN GaBriEl carrEira; 272131447, 
lUaN liMa lUZ; 272113508, lUaN MiraNda NUNEs; 272113966, lUaN 
raMoN QUarEsMa MoNtEiro; 272219781, lUaN roMario castro da 
silVa; 272215787, lUaN silVa MElo; 272120307, lUaN Vitor QUEiroZ 
do rosario; 272130677, lUar dE soUZa oliVEira; 272115900, lU-
cas adriaNo GoMEs BarBosa; 272169837, lUcas aMaraNtE lUcENa; 
272148258, lUcas aNdrE caNtaNHEdE silVEira; 272105985, lUcas 
araUJo dE sa; 272178420, lUcas BarBosa dE MElo; 272108560, lU-
cas Brito soUsa; 272125771, lUcas caBral; 272117271, lUcas ca-
lEBE dE JEsUs silVa MoraEs; 272102426, lUcas costa saNtos; 
272180094, lUcas da cUNHa Mororo; 272197518, lUcas da silVa 
alVEs; 272127534, lUcas da silVa caEtaNo; 272129971, lUcas da 
silVa lEssa; 272171950, lUcas da silVa MariNs; 272126433, lUcas 
da silVa Matos; 272114084, lUcas da silVa oliVEira; 272184219, 
lUcas dE MENEZEs araUJo; 272180775, lUcas dE soUsa Brito; 
272175345, lUcas do socorro carMo costa; 272109000, lUcas 
dos saNtos BErNardEs; 272131849, lUcas dos saNtos costa; 
272113694, lUcas dos saNtos fErrEira BisPo; 272106110, lUcas 
dos saNtos PiNto; 272104615, lUcas EdUardo dE MacEdo; 
272215294, lUcas EdUardo soUsa da silVa; 272165948, lUcas EMa-
NUEl dE aZErEdo cardoso; 272119724, lUcas EMaNUEl riBEiro 
saNtos; 272150160, lUcas fErNaNdEs Matos; 272175355, lUcas 
fErNaNdEs PErEira; 272159734, lUcas foNtiNElEs PErEira; 
272126509, lUcas GaBriEl GoMEs dE soUsa; 272193294, lUcas Ga-
BriEl MartiNs MoUra; 272110832, lUcas GaBriEl soarEs BarBosa; 
272141788, lUcas GaBriEl soUZa alVEs; 272131760, lUcas GoMEs 
dos saNtos; 272129813, lUcas HENriQUE aracati saraiVa; 
272101768, lUcas HENriQUE dE soUsa alVEs; 272195600, lUcas 
HENriQUE dos saNtos silVa; 272175917, lUcas HENriQUE fErNaN-
dEs rEsUENo; 272118090, lUcas iZEQUiEl dE soUsa BENto; 
272114547, lUcas JardEl dos saNtos rodriGUEs; 272205959, lU-
cas JosE aGUiar dE VasoNcElo; 272148632, lUcas JUliaNo MEsQUi-
ta dos saNtos; 272168357, lUcas laMEira saNtos; 272193859, lU-
cas lEitE BatalHa; 272188316, lUcas lEoNaN dE Morais rEsUENo; 
272110145, lUcas liMa dE soUZa; 272125628, lUcas lira dE carVa-
lHo; 272167279, lUcas MarcEl dos rEis crUZ; 272174254, lUcas 
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MarcoNY dE MoUra dUartE; 272103894, lUcas MariaNo PoNtEs; 
272156939, lUcas MatEUs soUZa GoMEs; 272122835, lUcas Ma-
tHEUs dias GaMa; 272114985, lUcas MatHEUs Gois; 272114344, lU-
cas MaUricio coNdUrU MElo; 272115741, lUcas Miclos soarEs; 
272205728, lUcas MorEira dE carValHo; 272201082, lUcas Mota 
Maia; 272177864, lUcas NasciMENto dos rEis; 272155725, lUcas 
NasciMENto PiNHEiro; 272108615, lUcas oliVEira araUJo; 
272101049, lUcas PErEira airEs; 272169222, lUcas PErEira da sil-
Va; 272136776, lUcas PiNHEiro saNtos; 272156613, lUcas Prota-
sio MarQUEs; 272168561, lUcas rafaEl silVa MorENo; 272150273, 
lUcas ricHardsoN farias cUNHa; 272103194, lUcas rocHa do 
NasciMENto; 272178032, lUcas rodriGUEs doUrado; 272110245, 
lUcas rodriGUEs rodriGUEs; 272170856, lUcas scoot WalfrEdo 
raNiEri; 272138051, lUcas silVa costa; 272183110, lUcas silVa dE 
Matos; 272148912, lUcas silVa GoUVEia; 272157932, lUcas taVa-
rEs dE MacEdo riBEiro; 272157385, lUcas VascoNcElos ViaNa; 
272107158, lUcas ViNiciUs NasciMENto dE soUsa; 272161543, lU-
cas ViNiciUs NUNEs saNtos; 272208080, lUccas fEliPE dUartE dos 
saNtos; 272136237, lUcENildo dE frEitas rodriGUEs; 272121419, 
lUciaNo crUZ da crUZ; 272129837, lUciaNo fErrEira ViEira; 
272135739, lUciaNo PErEira dos saNtos; 272134667, lUciaNo sil-
Va costa; 272119402, lUciaNo WaGNEr riPardo aMaral; 272104464, 
lUciEl dE liMa farias; 272107831, lUcio daNilo riBEiro coNdE; 
272105730, lUciValdo PiNHEiro oliVEira; 272100439, lUis alBErto 
fErrEira MaciEl; 272132446, lUis aNdErsoN rodriGUEs frEitas; 
272213257, lUis aUGUsto BarBosa costa; 272103492, lUis aUGUs-
to loPEs da silVa; 272182417, lUis aUGUsto rodriGUEs GoNcal-
VEs; 272100192, lUis carlos cardoso dE araUJo; 272101392, lUis 
carlos fErrEira dos saNtos JUNior; 272144927, lUis carlos sa-
lUstiaNo do NasciMENto silVa; 272172481, lUis carlos sErra fi-
lHo; 272179198, lUis cristiaNo da silVa BENJaMiN; 272156941, 
lUis EdUardo Brito da silVa; 272146351, lUis EdUardo soUsa dos 
saNtos; 272129690, lUis fEliPE soarEs araUJo; 272142036, lUis 
fErNaNdo liMa dE MElo; 272178704, lUis GoNZaGa saBoia dE 
MElo; 272139449, lUis HENriQUE oliVEira riBEiro; 272172490, lUis 
HENriQUE PaNtoJa MoNtEiro; 272151316, lUis HENriQUE PiNHEiro 
alEiXo; 272167230, lUis otaVio dos saNtos tEiXEira; 272127174, 
lUis Vitor da silVa alBUQUErQUE; 272209181, lUiZ cEZar fErrEira 
VirGoliNo; 272106935, lUiZ dE soUZa fUrtado NEto; 272135434, 
lUiZ fEliPE BoUcao dE soUZa; 272173385, lUiZ fEliPE PalHEta da 
silVa; 272143398, lUiZ fEliPE PiNHEiro rodriGUEs; 272139168, lUiZ 
fErrEira saNtos; 272134518, lUiZ GUilHErME soUsa da silVa; 
272117307, lUiZ GUstaVo dE liMa E silVa; 272169685, lUiZ GUstaVo 
WUNdErVald JUNior; 272112396, lUiZ HENriQUE alVEs dos saNtos 
taVarEs; 272123864, lUiZ HENriQUE dE alMEida Garcia; 272126429, 
lUiZ HENriQUE dE soUZa; 272103408, lUiZ HENriQUE dos saNtos dE 
soUZa; 272130362, lUiZ MarcElo saNtos siQUEira; 272218077, 
lUiZ otaVio cirElli fErrEira; 272131731, lUiZ Patricio da silVa 
JUNior; 272134012, lUiZ sErGio oliVEira PErEira; 272118207, lUiZ 
WaGNEr PaNtoJa araUJo dE soUZa; 272107179, MacElio da silVa 
araUJo; 272198342, MaciEl fErrEira dos saNtos; 272184624, Mad-
soN HUMBErto costa dE alcaNtara; 272130069, MaGNo JosE rEis 
dos saNtos filHo; 272122491, MaGNo MENdEs dE oliVEira; 
272218164, Maico MacHado Brito; 272162073, MaicoN dos saNtos 
soUsa; 272145783, MaicoN QUiriNo dE soUsa; 272150931, MaiKE 
JUNior da silVa MElo; 272103419, MaiKo PErEira aMaral; 
272193451, MaiKoN doUGlas da silVa sErraNo; 272102814, Mail-
soN MariNHo da silVa; 272170612, MaKsoN Mota dos saNtos; 
272108951, MaloNE saNtos da silVa; 272133670, MaNoEl BarrEto 
dE araUJo filHo; 272100253, MaNoEl JUarEZ dE soUsa WEiss; 
272102051, MaNoEl siQUEira ModEsto; 272210283, MaNoEl ValE dE 
araUJo JUNior; 272140714, MarcEllo aNtHoNY da silVa lacErda; 
272195002, MarcElo alEXaNdrE soUsa soarEs; 272102469, MarcE-
lo aUGUsto MENdoNca da silVa; 272191154, MarcElo BrUNo do 
ValE PriNtEs; 272114855, MarcElo BrUNo sarGEs saNtaNa; 
272106464, MarcElo EdUardo GoNcalVEs dE oliVEira; 272100105, 
MarcElo GoNcalVEs silVa; 272162575, MarcElo HENriQUE frEitas 
dUartE; 272136543, MarcElo KliNtoN tEiXEira Batista; 272150428, 
MarcElo lEitE MacHado; 272172443, MarcElo liMa da silVa; 
272121957, MarcElo liMa fErrEira; 272108586, MarcElo lUcas sil-
Va soUZa; 272220619, MarcElo MacHado QUEiroZ; 272179452, 
MarcElo MarQUEs raMos; 272195096, MarcElo QUarEsMa MiraN-
da; 272201296, MarcElo rodriGUEs do carMo; 272111853, MarcE-
lo saNtos silVa; 272103516, MarciEl JEsUs silVa; 272221950, Mar-
cio aNdErsoN costa E soUZa; 272146227, Marcio dioNEs dE JEsUs 
rodriGUEs; 272110171, Marcio GlEYK carValHo rodriGUEs; 
272116751, Marcio JosE Brito caMPos filHo; 272115193, Marcio 
lUcas soarEs MiraNda; 272106010, Marcio tUlio faria BicalHo; 
272156850, Marco ViNiciUs dE frEitas ParaNHos da silVa; 
272111985, Marcos alVEs dos saNtos; 272127230, Marcos aNto-
Nio costa rodriGUEs; 272217640, Marcos aNtoNio dE soUsa soa-
rEs; 272195941, Marcos aNtoNio GoMEs MENdoNca; 272105329, 
Marcos aUrElio dE soUsa Barros; 272183319, Marcos BrENdo 
rodriGUEs ViEira; 272105151, Marcos BrENo crUZ salEs; 
272113045, Marcos carMo costa; 272130667, Marcos cassiaNo 
saNta BriGida; 272156778, Marcos da Mota NasciMENto; 
272168456, Marcos daNiEl silVa raPoso; 272152701, Marcos daNi-
lo dE liMa GoMEs; 272200260, Marcos doGlas saNcHEs dE soUZa; 
272107177, Marcos EdUardo dE soUsa; 272146092, Marcos EWEr-
tHoN saNataNa PiNHEiro; 272168592, Marcos faGNEr liMa PErEi-
ra; 272201149, Marcos fEliPE da silVa aGUiar; 272170619, Marcos 
HENriQUE dos saNtos; 272121583, Marcos iUrY dUartE loPEs; 

272145964, Marcos JoNatHaN dE soUsa saNtos; 272186479, Mar-
cos lUdE da silVa fErrEira; 272209207, Marcos PaUlo Maia dias; 
272105976, Marcos PaUlo PErEira ParENtEs; 272151676, Marcos 
rEsENdE rodriGUEs; 272100692, Marcos ricKsoN tossi; 
272195678, Marcos soarEs alVEs salGado; 272120749, Marcos 
tHiaGo riBEiro MEirElEs; 272166821, Marcos VENiciUs GUiMaraEs 
MaGNo; 272105286, Marcos VENiciUs VarGas da silVa; 272168153, 
Marcos ViNicios PiNHEiro Matias; 272156068, Marcos ViNiciUs 
BErNardiNo; 272187142, Marcos ViNiciUs dE alMEida saNtos; 
272182656, Marcos ViNiciUs dE oliVEira MoNtEiro; 272135056, 
Marcos ViNiciUs Gois; 272184074, Marcos ViNiciUs GoMEs soa-
rEs; 272205271, Marcos ViNiciUs PiNto aGUiar; 272201641, Mar-
cos ViNiciUs rEis dE oliVEira JUNior; 272136587, Marcos ViNi-
ciUs silVa Morais; 272125460, Marcos ViNiciUs soarEs BarBosa; 
272104725, Marcos WilliaN MEsQUita PErEira; 272112643, MarcUs 
aNdrEY oliVEira PiNHEiro; 272165313, MarcUs MarloN soUZa al-
VEs; 272101915, MarcUs MUrilo alMada da silVa; 272199647, Mar-
cUs ViNiciUs Brito MoNtEiro; 272122210, MarcUs ViNiciUs dE 
soUZa cUNHa; 272156392, MariElsoN cristof roHa da silVa; 
272140307, Mario aNdrEY MoNtEiro oliVEira; 272128373, Mario 
aUGUsto sErra dE soUsa filHo; 272154770, Mario dos saNtos dE 
aBrEU; 272123500, Mario MarloN silVa alMEida; 272196460, Mario 
WilliaN rodriGUEs dE soUsa; 272114133, MariValdo dE JEsUs 
cardoso da silVa; 272139588, MariVaN MaUEs da costa; 272173529, 
MarlEsoN WilcK da silVa ataidE; 272103788, MarlloN JHoNataN 
dE alMEida fiGUEirEdo; 272212304, MarlloN ViNiciUs saNtos saN-
tos; 272179421, MarloN BraNdo MarQUEs NasciMENto silVa; 
272124926, MarloN dE soUsa PErEira; 272119997, MarloN farias 
corrEa; 272191529, MarloN GiBsoN NasciMENto da silVa; 
272103109, MarloN lENoN PiNHEiro da silVa; 272138062, MarloN 
soarEs dos saNtos; 272130081, MarloN WallacE da costa rocHa; 
272100947, MarloN WENdEl costa da silVa; 272173687, MarQUEsEs 
dos saNtos cardoso; 272118704, MatEUs afoNso NasciMENto dE 
soUsa; 272178946, MatEUs alEXaNdrE soUsa soarEs; 272182580, 
MatEUs cHaVEs dE soUsa; 272122019, MatEUs da coNcEicao fEr-
rEira; 272118205, MatEUs da silVa Brito; 272164446, MatEUs dE 
liMa GoNcalVEs; 272153954, MatEUs dE soUsa rocHa; 272179898, 
MatEUs dos aNJos lEal; 272143882, MatEUs HENriQUE carValHo da 
costa; 272103300, MatEUs oliVEira MiraNda; 272130955, MatEUs 
PErEira dE soUZa; 272182392, MatEUs rUiZ PaNtoJa; 272107097, 
MatHEUa araUJo da silVa; 272192950, MatHEUs alENcar ValENtE 
dos saNtos; 272211540, MatHEUs alMEida da silVa; 272101470, 
MatHEUs alVEs silVa; 272184360, MatHEUs araUJo siMoEs do Nas-
ciMENto; 272186347, MatHEUs cEsar MUNiZ JEroNiMo da silVa; 
272186325, MatHEUs coElHo PraZErEs; 272114141, MatHEUs da sil-
Va BraGa araUJo; 272141605, MatHEUs da silVa fErrEira; 
272104031, MatHEUs da silVa loPEs; 272134726, MatHEUs dE car-
ValHo saNtos; 272155177, MatHEUs dE oliVEira PaMPloNa; 
272100496, MatHEUs dE soUsa ViaNa; 272115840, MatHEUs EdUar-
do Gaia saNcHEZ; 272160454, MatHEUs faria MartiNs; 272114336, 
MatHEUs fEliPE MartiNs dE soUZa; 272131494, MatHEUs fEliPE PE-
rEira dE alMEida; 272113655, MatHEUs fErNaNdEs da rocHa; 
272120678, MatHEUs fErrEira da crUZ; 272195107, MatHEUs fEr-
rEira oliVEira; 272193744, MatHEUs fraNca dE soUZa; 272138407, 
MatHEUs frEirE foNsEca; 272105836, MatHEUs GodoY faUstiNo; 
272121614, MatHEUs HENriQUE da silVa costa; 272168736, Ma-
tHEUs HENriQUE riBEiro MiraNda; 272191824, MatHEUs HENriQUE 
soUZa BitENcoUrt; 272113156, MatHEUs loPEs BotElHo; 272103016, 
MatHEUs loPEs dE PaUlo; 272102067, MatHEUs MariNHo liMa; 
272195403, MatHEUs MarQUEs BitENcoUrt saNtos; 272203418, Ma-
tHEUs MENdEs PiNHEiro; 272146004, MatHEUs MoNtEiro fErrEira; 
272198811, MatHEUs PaMPloNa saNtiaGo; 272138408, MatHEUs PaN-
toJa dE oliVEira; 272126212, MatHEUs PaNtoJa ViNaGrE; 272115848, 
MatHEUs raMos NUNEs; 272116222, MatHEUs rENaN do NasciMENto 
silVa; 272159471, MatHEUs riBEiro soarEs; 272179468, MatHEUs 
ricardo da costa liMa; 272181658, MatHEUs rodriGo frEitas dE 
castro costa; 272151558, MatHEUs salEs da silVa; 272170512, Ma-
tHEUs saNtos PoVoas; 272203559, MatHEUs silVa dE oliVEira; 
272113847, MatHEUs silVa saNtos; 272140107, MatHEUs ViEira Mi-
raNda; 272100167, MatHias corrEia araUJo; 272188293, MatiEl 
dos saNtos Mota; 272160475, MaUricio alVEs da silVa; 272115171, 
MaUricio BarBosa da silVa; 272116805, MaUricio cHaVEs cardo-
so; 272171302, MaUricio da silVa do aido; 272144900, MaUricio 
dos rEis silVa; 272161245, MaUricio doUGlas costa PaEs; 
272120462, MaUricio dUartE dos saNtos; 272207046, MaUricio 
fraNK ladislaU lEitE; 272129487, MaUricio KaUE saraiVa saNtos; 
272138580, MaUricio MarQUEs aViZ rEis; 272128160, MaUricio 
MElo rodriGUEs; 272154525, MaUricio silVa fUrtado; 272155051, 
MaUrilio alVEs frEitas; 272129364, MaUro artHUr da silVa GUi-
MaraEs; 272124889, MaUro JHoNataN GoMEs da silVa; 272133591, 
MaX alVEs da silVa; 272117120, MaX dE JEsUs Morais da silVa; 
272120566, MaX MiGUEl WicHroWsKi; 272102186, MaX MillEr dE 
soUZa NasciMENto; 272120432, MaX oliVEira dE soUsa; 272177986, 
MaXlEY alEXaNdrE oliVEira loPEs; 272151189, MaXriGlEY rodri-
GUEs dE MEdEiros; 272121338, MaYcK dE oliVEira BarBosa; 
272132629, MaYcoN dEiVsoN silVa dioGo; 272169376, MaYcoN doU-
Glas loPEs Mota; 272102918, MaYcoN EMBissoN soUZa rodriGUEs; 
272219546, MaYcoN GaBriEl liMa PiMENtEl; 272116595, MaYcoN 
oliVEira dos saNtos; 272145191, MaYK aNdradE MoraEs alMEida; 
272102134, MaYK doUGlas NEVEs dE soUsa; 272206729, MaYKo doU-
Glas soUto NasciMENto; 272122226, MaYllaN alBErtH dias loPEs; 
272112481, MaYloN cristiaN assis BarriGa; 272161183, MEfaat 
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YUrY silVa coNcEicao; 272166014, MEssias airEs dE soUZa; 
272119962, MEssias dE MacEdo MoNtEiro; 272145064, MEtoN saN-
tos dE aMoriM NEto; 272110931, MicaEl Mota dE araUJo; 
272111152, MicaEl silVa fErrEira; 272155823, MicHaEl MoNtEiro 
dos saNtos; 272125621, MicHaEl rUaN NUNEs dE liMa; 272135522, 
MicHEl alVEs filHHo; 272168518, MicHEl MaciEl GoMEs; 272209057, 
MiGUEl fiGUEirEdo dE oliVEira NEto; 272157084, MiGUEl JUNior 
cardoso MElo; 272102751, MiGUEl saMi cUNHa GoMEs; 272123121, 
MiGUEl saNtaNa dos saNtos GoNcalVEs JUNior; 272147883, Mi-
GUEl saraiVa rodriGUEs JUNior; 272101458, MiKE ricHardsoN dE 
soUsa carValHo; 272123538, MilsoN GaBriEl dE Matos dias; 
272106703, MilsoN NasciMENto araUJo; 272176132, MiltoN loPEs 
dos saNtos; 272127095, MiQUEias dE carValHo PirEs; 272182606, 
MiQUEl dE liMa lEal; 272101861, MirisValdo da costa alENcar; 
272195425, MoaB da silVa fErrEira JUNior; 272124851, MoisEs 
cardoso; 272103423, MoisEs cosMo MEdradE; 272148216, MoisEs 
da silVa caValcaNtE JUNior; 272199478, MoisEs dUtra dE liMa JU-
Nior; 272142015, MoisEs GoMEs da silVa JUNior; 272201135, Moi-
sEs MaGalHaEs silVa; 272162089, MoisEs MENdEs sErra; 
272100226, MoisEs soUZa farias; 272148194, MoUZacilE fErrEira 
oliVEira; 272103974, MUllEr silVa saNtos; 272215724, MUrilo aU-
GUsto laMEira MoNtEiro; 272120667, MUrilo da silVa BEZErra; 
272119711, MUrilo dE frEitas Moia; 272144693, MUrilo HENriQUE 
dE soUsa cardoso; 272181321, MUrilo JosE MarQUEs GoNcalVEs 
JUNior; 272108949, MUrilo liMa saNtos; 272121871, MUrilo MaUro 
PoMBo ParaENsE; 272140618, MUrilo saNtiaGo ValE rodriGUEs; 
272102699, MYKaEl liMa MElo; 272140151, MYKE BrENdoN BorGEs; 
272115043, MYKE KlisMaN riBEiro GoNdiM; 272125445, NaclEY Pi-
tEira XaViEr; 272114504, NadsoN NadaBE soarEs araUJo; 
272123334, NaillsoN soUsa fErrEira; 272179940, NailsoN WilliaM 
araUJo corrEia; 272178967, NaNdiEllY silVa soUZa; 272158302, 
Narcisio PadilHa fErrEira; 272118916, Nata saNtaNa silVa; 
272109790, NataNaEl alMEida da silVa; 272118590, NatHaN carVa-
lHo dE aNdradE; 272143526, NatHaN lUis fEitoZa BarNaBE; 
272133924, NatHaNaEl saraiVa dE oliVEira; 272119049, NaUM silVa 
PErEira; 272173831, NaWaN NUNEs; 272192262, NEEMias salUstia-
No costa; 272103183, NElsoN BoGEa NUNEs dE soUZa; 272164036, 
NElsoN MorEira soarEs; 272118825, NElsoN PaNtoJa siQUEira fi-
lHo; 272108356, NElsoN sENado PErEira; 272136863, NElsoN 
taKasHi silVa saKaMoto; 272163277, NEWtoN riBEiro lEMos JU-
Nior; 272139976, NEY GlEidsoN da silVa siQUEira; 272164051, Ni-
cHolas fErNaNdEs dE MENEZEs; 272101831, NicK ENdriW silVa 
soUsa; 272133802, NicKEl JosE silVa dE carValHo; 272165607, Ni-
colas liNcolN silVa MacHado; 272102952, Nicolas silVa alVEs; 
272101204, Nicolas soUZa MoraEs; 272167649, NiKacio KEVEN da 
silVa laMEira; 272158364, Nildo dUartE crUZ; 272100959, Noa Ga-
BriEl GUiMaraEs saNtos; 272103652, NYcHolas raUl aMador Mi-
raNda; 272133098, NYcKolas PHoENYX dE soUZa carValHo; 
272121548, NYcollas PEdrosa dE soUsa BUssU; 272143216, odail-
soN soarEs MoNtEiro; 272101471, odair JosE da silVa PErEira; 
272124532, odEMir liMa crUZ JUNior; 272156381, odiloN loBo PE-
rEira; 272170410, odilsoN JUNior silVa dE aBrEU; 272127419, or-
lEaNs GoNcalVEs soUZa; 272125199, osEias dE soUsa BarBosa; 
272154043, osiEl NEri do rEGo NEto VaZ; 272139256, osMaEl ar-
caNJo da silVa; 272201803, osMar JUNior MarQUEs MartiNs; 
272111389, osValdo cHarlEs da silVa lEMos; 272103485, osValdo 
da silVa Batista; 272146320, otaViaNo alVEs da silVa NEto; 
272107870, otaVio dE JEsUs riBEiro da silVa; 272141074, otaZio 
dUarK sa dos saNtos; 272125071, oZiEl riBEiro cardoso; 
272110523, PaBlo cordEiro dias soUsa; 272123998, PaBlo dE JE-
sUs lacErda NasciMENto; 272134652, PaBlo GUstaVo GaViNHo 
PErdiGao; 272110413, PaBlo HENriQUE alVEs lEao; 272154295, Pa-
Blo HENriQUE dias dE Brito; 272105795, PaBlo HENriQUE NoBrE 
liMa; 272159344, PaBlo JosE da silVa; 272151435, PaBlo PaiXao PE-
rEira lEMos; 272108515, PaBlo PErEira GaMa; 272214034, PaBlo 
rUBEN Brasil costa; 272101677, PaBlo soarEs dE soUZa; 
272127158, PaBlo WEVErsoN fErrEira Brito; 272101688, PatricK 
fraNcisco GoMEs dos saNtos; 272186594, PatricK JEroNiMo daN-
tas; 272173109, PatricK KlEVEr da silVa diNiZ; 272127191, PatricK 
WElliNGtoN silVa VaNdErlEi; 272164344, PaUl HEricK NoGUEira 
liMa; 272102754, PaUlo alEssaNdro silVEira coUto; 272115925, 
PaUlo alMEida Barros; 272157833, PaUlo aNdErsoN dias BoUcao; 
272103206, PaUlo artHUr soBrEira riBEiro; 272165968, PaUlo aU-
GUsto BorGEs riBEiro soBriNHo; 272168979, PaUlo BEMErGUY sil-
Va PEGado; 272137905, PaUlo cEsar cardoZo ViaNa; 272101862, 
PaUlo dE soUsa E soUsa; 272100036, PaUlo EdUardo aQUiNo Go-
MEs dE MoUra; 272174885, PaUlo EdUardo corrEa NUNEs; 
272111092, PaUlo EdUardo GoMEs rodriGUEs; 272154850, PaUlo 
fErNaNdo liMa NasciMENto; 272158776, PaUlo GlEisoN torrEs 
dos saNtos; 272121325, PaUlo GUilHErME MElo silVa; 272169703, 
PaUlo HENriQUE aNtUNEs riBEiro dos saNtos; 272192351, PaUlo 
HENriQUE cariMaN GoMEs; 272123446, PaUlo HENriQUE corrEa E 
silVa; 272107543, PaUlo HENriQUE da silVa saNtos; 272211575, 
PaUlo HENriQUE da silVa ViaNa; 272100164, PaUlo HENriQUE PErEi-
ra dE alMEida; 272146682, PaUlo HENriQUE rodriGUEs lEitao; 
272135399, PaUlo HENriQUE silVa E silVa; 272110530, PaUlo icaro 
PoMPEU da foNsEca; 272182541, PaUlo JEZrEEl fErrEira dE saNta-
Na; 272197281, PaUlo lEoNardo silVa dE oliVEira; 272110726, PaU-
lo MaGNo raMos da costa; 272139312, PaUlo Marcio soUsa Go-
VEia; 272100246, PaUlo MatHEUs dE oliVEira GoMEs; 272101072, 
PaUlo Mitio da silVa UEda; 272180439, PaUlo MoraEs tEiXEira 
NEto; 272103587, PaUlo ricardo soUZa BorGEs; 272118577, PaUlo 

roBErto dE oliVEira silVa; 272125188, PaUlo roBErto do Nasci-
MENto BraGa; 272119078, PaUlo roNaldo carValHo MartiNs; 
272139637, PaUlo salEs dE soUsa; 272199073, PaUlo sErGio da 
silVa soUsa filHo; 272192207, PaUlo Victor aGUiar da silVa; 
272180938, PaUlo Victor dE oliVEira lEal; 272183108, PaUlo Vic-
tor Passos frEitas; 272108342, PaUlo Vitor costa da silVa; 
272104356, PEdENilsoM loPEs da silVa; 272206271, PEdro aNdrE 
PiNto PErEira; 272113338, PEdro dE oliVEira Bordalo NEto; 
272115207, PEdro doUGlas silVa rodriGUEs; 272125195, PEdro 
EdNEi Portal NEto; 272140354, PEdro fEliNto dE oliVEEira NEto; 
272216147, PEdro fEliPE alVEs rocHa; 272132482, PEdro filiPE 
GaldiNo dE araUJo; 272139080, PEdro GUstaVo saNtos dE oliVEi-
ra; 272101524, PEdro HENriQUE aQUiNo PalHa; 272187478, PEdro 
HENriQUE Barros MartiNs; 272175376, PEdro HENriQUE da silVa 
MacHado; 272168163, PEdro HENriQUE dE soUZa Barroso; 
272182110, PEdro HENriQUE dos saNtos oliVEira; 272130283, PE-
dro HENriQUE GodiNHo silVa; 272132177, PEdro HENriQUE GoMEs 
da silVa; 272161331, PEdro HENriQUE JUNior; 272123186, PEdro 
HENriQUE Morais dos saNtos; 272100321, PEdro HENriQUE NUNEs 
soarEs; 272158269, PEdro HENriQUE oliVEira silVa; 272124512, 
PEdro HENriQUE PErEira silVa dE aQUiNo; 272123214, PEdro HEN-
riQUE silVa dElGado; 272125618, PEdro HENriQUE tENorio dE 
carValHo; 272122703, PEdro HENriQUE traJaNo da silVa; 
272173553, PEdro lUcas da costa dias; 272104320, PEdro lUcas 
liMa saNcHEs; 272186285, PEdro lUcas MacHado costEira; 
272139181, PEdro otaVio fErrEira saNtos; 272113093, PEdro PaU-
lo fErNaNdEs dos saNtos; 272135271, PEdro rodriGUEs PErEira; 
272156956, PEdro salViaNo dUartE PiNHEiro JUNior; 272100819, 
PEdro tito saNtos BaNdEira; 272169515, PEdro ViNiciUs raiol 
silVa; 272214792, PEdro WilliaM MaZUr sErra; 272104522, PEdro 
WilsoN MoraEs da cUNHa JUNior; 272125083, PErsio arida alVEs 
dE alENcar; 272126002, PEtErsoN dE soUZa oliVEira; 272193079, 
PEtHErsoN PatrEsE costa Baia; 272176595, PHElliPE fErrEira 
lEal; 272174975, PHiliP alVEs dE carValHo; 272220685, PHiliPE 
araUJo da costa; 272181918, PliNio aNtao dE alENcar loPEs; 
272107591, PUBlio caio MoUra caNto; 272117047, raaMYas HaloEs 
PalHEta dE soUZa; 272184647, racNEr MoUrao corrEa; 272119016, 
rafaEl alEXaNdrE do NasciMENto; 272176632, rafaEl alMEida 
Barros; 272187975, rafaEl aUGUsto farias raBElo; 272162642, 
rafaEl Barros PEssaNHa alVEs; 272186528, rafaEl Bastos dE 
frEitas; 272140296, rafaEl BorGEs araUJo BarrEto; 272138156, 
rafaEl BrUNo costa ViEira; 272114035, rafaEl cardoso fErrEira; 
272129421, rafaEl carValHo dE soUZa; 272160022, rafaEl cEr-
QUEira sa; 272160081, rafaEl coitiM da silVa; 272126705, rafaEl 
costa liMa; 272215778, rafaEl cUNHa dE oliVEira; 272134193, ra-
faEl cUNHa GoUVEia; 272104016, rafaEl da silVa coNcEicao; 
272140538, rafaEl da silVa farias; 272107034, rafaEl da silVa 
GUErra; 272123415, rafaEl dE Matos dias; 272199622, rafaEl dE 
MENdoNca MENdEs; 272112809, rafaEl ElisoN NasciMENto dE 
araUJo; 272142734, rafaEl fEliPE aMaral dos saNtos; 272204803, 
rafaEl fEliX riBEiro da costa; 272162395, rafaEl fErrEira MacE-
do; 272192513, rafaEl florENcio dE dEUs; 272198336, rafaEl Gar-
rido saNtos dos saNtos; 272110809, rafaEl GoMEs da silVa; 
272128988, rafaEl iNacio dos saNtos corrEa; 272210302, rafaEl 
JasoN MoraEs dos saNtos; 272128932, rafaEl KlEYdsoN GUEdEs 
da VEiGa; 272138382, rafaEl lEoNaN taVarEs dE oliVEira; 
272136376, rafaEl Marcos asEVEdo tHEodosio; 272114694, rafaEl 
MartiNs da silVa; 272137127, rafaEl MiraNda VErGoliNo; 
272160845, rafaEl NasciMENto frEitas; 272110254, rafaEl oliVEi-
ra da costa; 272163806, rafaEl PErEira dE soUZa; 272129968, ra-
faEl PErEira dos aNJos; 272116224, rafaEl PErEira lEao; 
272114083, rafaEl PiNHEiro carValHo; 272151955, rafaEl rEBElo 
PaNtoJa; 272100159, rafaEl rodriGUEs dE aNdradE; 272117247, 
rafaEl rodriGUEs dE soUsa; 272100416, rafaEl rollo PaZ; 
272104367, rafaEl rostENEs dos saNtos NasciMENto; 272102508, 
rafaEl saNtaNa fiGUEira; 272108501, rafaEl saNtis dE JEsUs; 
272105631, rafaEl saNtos crUZ; 272104142, rafaEl saNtos da sil-
Va; 272119989, rafaEl silVa da coNcEicao; 272112769, rafaEl sil-
Va da costa; 272129289, rafaEl silVa dE soUZa; 272184161, rafaEl 
tElEs da foNsEca; 272136258, rafaEl ValErio da silVa; 272110935, 
rafaEl Victor da silVa rocHa; 272100660, raffaEl PatricK PiNHEi-
ro costa; 272182767, raildo corrEa da coNcEicao; 272159076, 
railK PatricK GoMEs dE Brito; 272186696, railoN MElo tEiXEira; 
272139736, railsoN aNdradE dos saNtos; 272122843, railsoN 
carlos saNtaNa; 272176444, railsoN carValHo Barros; 272181748, 
railsoN costa dE soUZa; 272194752, railsoN da silVa cHaVEs; 
272121243, railsoN dE araUJo liMa; 272119949, railsoN MElo dE 
MiraNda; 272170642, railsoN MoNtEiro PErEira; 272173935, rail-
toN JUNio liMa dos saNtos; 272121736, raiMUNdo alVEs dE soUsa 
filHo; 272193711, raiMUNdo Bastos dias silVa; 272112826, rai-
MUNdo BitENcoUrt aMaral filHo; 272113330, raiMUNdo carlos 
dias PEiXoto; 272129003, raiMUNdo da coNcEicao QUEiroZ; 
272194317, raiMUNdo da silVa caldas; 272114771, raiMUNdo Mar-
loN PErEira dE oliVEira; 272108349, raiMUNdo NoNato PErEira dE 
JEsUs; 272103651, raiMUNdo NoNato soUZa MartiNs; 272154528, 
raiMUNdo NoNato XaViE dE soUZa NEto; 272123655, raiMUNdo 
saMPaio loBato NEto; 272139933, raiMUNdo Valdir fErrEira da 
silVa JUNior; 272121519, ralrYsoN HENriQUE liMa dE sa; 
272105801, raMiro alVEs dos rEis NEto; 272153229, raMiro MEs-
sias MEscias; 272111090, raMMoM HaYMaM dos saNtos Brito; 
272110226, raMoN aMoriM da silVa; 272156175, raMoN BrENdo 
oliVEira da silVa; 272147951, raMoN crUZ PErEira; 272178553, ra-
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MoN dE soUZa MEsQUita; 272160080, raMoN fEliPE MiraNda MoU-
rao; 272144581, raMoN rEBElo loPEs; 272112447, raNdEll dENil-
soN fUrtado dos saNtos; 272107876, raNdErsoN raiol NasciMEN-
to silVa; 272172293, raNYEricK oliVEira BarBosa; 272179812, 
raoNNi GEraldo dE sENa NasciMENto; 272178479, raPHaEl fErrEi-
ra dE soUsa; 272183493, rarErsoN liMa cardoso; 272143661, 
raUl NEVEs dos saNtos; 272175647, raVEl PErEira saNtiaGo; 
272164991, raY PatricK fErrEira dos aNJos; 272142351, raY WEN-
dEl loBato liMa; 272122864, raYllEfHEr ViEira da silVa; 
272103474, raYNNEr costa dE oliVEira; 272172145, raYNoN flaYN 
MoraEs PErEira; 272172768, rEGiMarKsY da silVa Brito; 
272113573, rEGiNaldo da silVa MElo; 272188945, rEiNaldo lUcas 
NasciMENto VarEla; 272179961, rEiNaldo MEdEiros PErEira; 
272125560, rEiNaldo silVa da GaMa; 272105466, rEiNildo NUNEs 
dos saNtos; 272108322, rEiNilsoN dE dEUs fErrEira; 272105850, 
rENaN alMEida Mota; 272106479, rENaN aNdrEY PoMPEU NasciMEN-
to; 272141680, rENaN aUGUsto da silVa MiraNda; 272215078, rE-
NaN carNEiro dE alMEida; 272154010, rENaN dE soUsa cUNHa; 
272113652, rENaN HENriQUE saNtos dE JEsUs; 272115438, rENaN 
MicHEl soUZa do ValE; 272104879, rENaN MoNtEiro alVEs; 
272105183, rENaN NEPoMUcENa fiGUEirEdo; 272125205, rENaN ro-
cHa da silVa; 272202820, rENato alVEs MilHoMEM; 272152332, rE-
Nato BEcHEr; 272112108, rENato da silVa costa; 272128469, rENa-
to da silVa saNtos; 272148291, rENato da silVa silVa; 272200238, 
rENato EtErNo BarBosa BEssa; 272175284, rENato fUrtado da 
rocHa silVa; 272206976, rENato MoNtEiro dos saNtos; 272151052, 
rENato raViEr PErEira oliVEira; 272159149, rENato soUZa No-
GUEira; 272124694, rENaUld soUsa oliVEira; 272112951, rENdrEo 
carlos dos saNtos MartiNs; 272194336, rENNaN foNsEca GoNcal-
VEs; 272118226, rENNEdY fErrEira farias; 272136876, rENZo Brito 
loBato; 272115883, rErisoN do carMo silVa; 272175974, rHaMoN 
PErEira dE PaUla; 272218291, rHiaN MoNtEiro dE soUsa; 
272101120, riaNGEliNo cEcilio aNataNaEl JEsUs Morais dE alMEi-
da silVa; 272105644, ricardo aNtoNio aMaNcio PiNHEiro JUNior; 
272120822, ricardo Barros PoNcE; 272198217, ricardo corrEa 
caldas; 272104926, ricardo da silVa cardoso fraNco; 272100825, 
ricardo GEoVaNio Batista fUrtado; 272199141, ricardo HENri-
QUE loPEs dE araUJo; 272115744, ricardo iGor dE oliVEira saN-
tos; 272176593, ricardo JUlio GoNcalVEs dE oliVEira; 272106235, 
ricardo loPEs MEdrado; 272123419, ricHard cassio dE aBrEU 
PaiVa; 272105111, ricHard fraNcKliN MElo PErEira; 272100425, ri-
cHard QUEiroZ da silVa; 272100074, ricHard saNtUrEllE liMa 
Barros; 272111072, ricHard WosHiNGtoN rosa costa; 272139600, 
riciEl da costa silVa; 272154349, ricK taYNaN fErrEira QUadros; 
272115797, ricKsoN da crUZ oliVEira; 272101534, riKElME silVa 
MoraEs; 272217171, rildo raiMUNdo da silVa assUNcao; 
272156037, roBENilsoN fErrEira dE aNdradE; 272102665, roBErt 
aBrEU GoMEs; 272107168, roBErt doUGlas alVEs dos saNtos Go-
MEs; 272189336, roBErto aMaro alVEs; 272118734, roBErto do 
carMo silVa; 272153362, roBErto loUZaN fErNaNdEs dE MElo; 
272215640, roBErto rUaN NasciMENto da silVa; 272112577, roB-
soN carlos Batista silVa filHo; 272128514, roBsoN dE oliVEira 
dE oliVEira; 272115854, roBsoN ricardo silVa MacHado; 
272138432, roBsoN silVa Brito; 272122306, roBsoN soUsa liNHa-
rEs; 272121986, roBsoN WaGNEr dE araUJo JUNior; 272165874, ro-
cHEtaUo flaUBErt silVa rEis; 272181963, rodNEY fEliPE triNdadE 
Brito; 272113050, rodolfo caValcaNtE alENcar; 272175971, ro-
dolfo HENriQUE soarEs da crUZ; 272185202, rodolfo MarQUEs 
saNtos; 272164615, rodriGo alMEida da costa; 272128756, rodri-
Go araUJo silVa; 272139124, rodriGo BarBosa cardoso; 
272149436, rodriGo BraGa assUMPcao; 272185725, rodriGo car-
doso PiGNatario; 272104807, rodriGo costa dE liMa; 272104777, 
rodriGo costa MoraEs da silVa; 272106871, rodriGo cristiaNo 
carlos Barros silVa; 272140801, rodriGo da costa BoUlHosa; 
272110095, rodriGo da crUZ Gaia loPEs; 272105520, rodriGo dE 
carValHo soUsa; 272220894, rodriGo dE oliVEira BiZarra; 
272169946, rodriGo dE soUsa tEraN; 272144414, rodriGo do Nas-
ciMENto soUZa; 272125463, rodriGo dos PraZErEs cUNHa; 
272185745, rodriGo dos saNtos MENdEs; 272103461, rodriGo dos 
saNtos sa; 272219005, rodriGo fEliPE MoPNtErio saNtos; 
272130212, rodriGo fErrEira da silVa; 272126494, rodriGo Gal-
Vao da silVa; 272112351, rodriGo GoMEs Batista silVa; 272107029, 
rodriGo JorGE soarEs MarQUEs; 272134892, rodriGo JorGE taVa-
rEs UcHoa da silVa; 272158572, rodriGo MaciEl riBEiro da silVa; 
272191164, rodriGo MaGNo dE soUsa; 272148948, rodriGo Mar-
tiNs soBriNHo; 272157375, rodriGo MartiNs ValENtE; 272129400, 
rodriGo Matos dos NasciMENto; 272108197, rodriGo MEirElEs 
da rocHa riBas; 272181611, rodriGo NasciMENto frEitas; 
272131833, rodriGo NasciMENto Matos; 272141703, rodriGo oc-
taVio da crUZ JUNior; 272101939, rodriGo oliVEira NasciMENto; 
272187184, rodriGo oliVEira rocHa; 272130881, rodriGo PaiVa 
BorGEs; 272149903, rodriGo PErEira da silVa; 272118345, rodri-
Go PirEs liMa silVa; 272109189, rodriGo PorPiNo cUNHa rodri-
GUEs; 272190402, rodriGo riBEiro da silVa; 272168697, rodriGo 
rodriGUEs fErrEira; 272102267, rodriGo saNtaNa da silVa; 
272158851, rodriGo sENa da foNsEca; 272196247, rodriGo sEr-
Gio silVa corrEa; 272161345, rodriGo soBral dE soUsa; 
272108181, rodriGo tadEU MENdoNca soarEs; 272206967, rodri-
Go WaNZElEr soUsa; 272183931, rodriGo ZidaNE NasciMENto 
soUsa; 272118720, roGEr aGUiar foNsEca Brito; 272190988, ro-
GEr MUrilo da costa rEBElo; 272191419, roGEr WaltEr ValENtE 
crUZ; 272121836, roGEr WillYaM dE frEitas ViEira; 272167406, 

roGErio coElHo MoNtEiro; 272106606, roGErio da silVa; 
272178543, roGErio do NasciMENto dUartE; 272144492, roGErio 
liMa tEiXEira MENdEs; 272103865, roGErio oliVEira dE araUJo; 
272174122, roMario costa da silVa; 272113160, roMario da silVa 
aNdradE; 272109963, roMario da silVa rodriGUEs; 272125186, 
roMario fErrEira dE Matos; 272141393, roMario MENdEs lisBoa; 
272137065, roMario MiraNda dE sa; 272107880, roMario riBEiro 
dE oliVEira; 272131595, roMario silVa dE soUsa; 272151214, ro-
MilsoN frEitas MartiNs; 272214478, roMUlo artHUr frEitas Nas-
ciMENto; 272154016, roMUlo cardoso dos saNtos; 272158062, 
roMUlo da silVa cUNHa; 272146795, roMUlo do NasciMENto fEr-
rEira; 272117436, roMUlo faVacHo dE soUZa; 272187018, roMUlo 
GUEdEs PErEira; 272124083, roMUlo liMa costa; 272146259, roMU-
lo MatHEUs dE soUZa E soUZa; 272104992, roMUlo NEto loBato; 
272157196, roMUlo PiNHEiro da silVa fEitosa; 272105864, roNald 
dias silVa; 272159349, roNald ErlY dE oliVEira saNtos; 272168007, 
roNald silVa PErEira JUNior; 272116269, roNaldo cEZar fErrEira 
dos saNtos; 272221157, roNaldo dos saNtos raMos dE sa; 
272155968, roNaN caio caValcaNtE riBas; 272183326, roNiclEY 
BraZ da silVa; 272124829, roNilsoN lUcENa corrEa; 272122111, 
roNKallYo silVa MUNiZ; 272170960, rosEaN fEliPE dE salEs silVa; 
272110876, rosiEltoN BaliEiro da silVa; 272108777, rosiNaldo 
aZEVEdo saNtos JUNior; 272201330, rosiValdo dos saNtos fraN-
ca; 272157419, rosiValdo oliVEira dos saNtos JUNior; 272114155, 
rosiVaN cUNHa da silVa; 272100822, rossiVaN PaiXao lacErda; 
272159496, rotErdaM dE JEsUs ViEGas GUiMaraEs NEto; 272142091, 
rUaN carlos NEGrao airEs; 272178876, rUaN dE soUZa Mota; 
272101671, rUaN MoraEs rocHa; 272114995, rUaN rodriGUEs dE 
aNdradE; 272110557, rUaN ViNiciUs liMa dE soUsa; 272101731, 
rUaNildo aNEZio da rocHa; 272125482, rUBENs dElla roVErE lEao 
NEto; 272102776, rUBENs doUGlas dos saNtos EVaNGElista; 
272133444, rUBENs GlEcio PiNHEiro E PiNHEiro; 272212386, rU-
BENs MalVEZZi; 272123015, rUBENs rodriGUEs dE castro; 
272121459, rUdNElsoN ViEira MaGalHaEs dias; 272164323, rUHaN 
roBErto soUsa sErEJo; 272191108, rUitEr lUis NasciMENto silVa; 
272221316, rYaN da silVa alMEida; 272102621, rYaN GoNcalVEs 
aZaNHa; 272186476, rYaN PaBlo silVa corrEa; 272148844, sac 
MaYoN dE oliVEira MoUra; 272191805, salatiEl dos saNtos soU-
sa; 272189274, salatiEl WEslEY oliVEira PolicarPo; 272163864, 
sallYN cardoso dE faria; 272166688, saloMao da cUNHa dE soU-
sa; 272156580, salVaN GUEdEs do ValE; 272170987, saMir loPEs da 
silVa; 272132221, saMUEl aNtoNio dE MiraNda BEGot; 272170631, 
saMUEl MartiNs dE soUsa; 272117021, saMUEl Matias fErrEira; 
272108044, saMUEl MissEl PErEira da silVa; 272107626, saMUEl Pa-
tricio dE oliVEira; 272130545, saMUEl rodriGUEs BraGa; 
272171105, saMUEl Victor costa silVa; 272216361, saMY cardoso 
sa; 272144123, saNdErsoN alBErto sEMBlaNo alVEs; 272152673, 
saNdErsoN da costa alfaia; 272152327, saNdiE soarEs caMPos; 
272181831, saNdro alMEida silVa; 272129212, saNdro corrEa 
araUJo; 272104180, saNdro corrEa oliVEira; 272110337, saNdro 
PirEs dE soUZa; 272133799, saUl KEMil soUsa dos saNtos; 
272179504, saUlo aNdErsoN soUsa PErEira; 272123359, saUlo 
BarBosa da silVa; 272145016, saUlo roBErto fEio fErrEira; 
272121080, saUlo VENaNcio da silVa GoNcalVEs; 272161561, saVio 
fEliPE liMa ataidE; 272180137, saVio KalEB daVila silVa; 
272103139, saVio rENaN rodriGUEs dE oliVEira; 272210527, sE-
BastHYaN stEYNNE PiMENtEl oliVEira; 272103518, sEBastiao dE 
soUZa HENriQUEs JUNior; 272142807, sElEMias MoraEs dE casti-
lHo; 272215420, sErGio aUGUsto dos saNtos corrEa JUNior; 
272103455, sErGio aUGUsto silVEira silVa; 272109989, sHardsoN 
ViEira soUsa; 272158659, sHarlEY GUiMaraEs ViEira; 272172052, 
sHarloNY PaZ soarEs dE soUsa; 272129274, sidNEY cardoso WaN-
ZElEr; 272169405, sidNEY roBErto silVa soUsa; 272119028, silas 
coElHo silVa; 272172580, silas da silVa NUNEs; 272166274, silas 
dE soUZa E soUZa; 272152603, silas PaiVa dE aGUiar; 272203514, 
silas ViaNa da costa frEirE; 272176967, silVio cEsar da silVa; 
272103916, silVio cEsar PaNtoJa PErEira JUNior; 272184319, sil-
Vio JUliaNo dE soUZa tElEs; 272155562, siMao Vitor MoraEs dE 
soUZa; 272164961, sMitH lEMos dE aNdradE; 272110377, sostENY 
JoaQUiM da silVa NEto; 272118025, stEfEsoN NasciMENto alVEs; 
272153227, stEllio tHadEU fiGUEirEdo saNtos; 272110835, stE-
PHEEN EdsoN Barroso dE riBEiro; 272125386, sUEltoN riBEiro 
dias; 272177550, tafarEl farias dE liMa; 272173408, tailsoN da 
silVa NoBrEGa; 272162692, talEs dE alMEida BElo; 272119159, ta-
lissoN dUQUE cEsar silVa; 272176336, talissoN raNGEl dE soUsa; 
272167227, taMisoN EPaMiNoNdas da silVa; 272181629, tarciaNo 
NasciMENto da coNcEicao; 272210757, tarcisio MacEdo soarEs; 
272153172, tarcisio NUNEs carValHo; 272156991, tarcisio tEiXEi-
ra NoBrEGa; 272170632, tarciso fErNaNdEs raBElo; 272173716, 
tarciZio MartiNEZ dE soUZa; 272151429, tatilENoN soUsa da 
cUNHa; 272138141, taYlaN adrEaN ModEsto soUZa; 272147521, 
taYloN da costa Brito; 272199688, taYNaN liMa assUNcao; 
272107670, tErcio aNdrE fraNcisco MaNoEl dos saNtos soUsa; 
272102875, tHaisoN aNtoNio GoNcalVEZ VENaNcio dE oliVEira; 
272159478, tHaisoN dE oliVEira ViaNa; 272201915, tHalEs fEliPE 
da coNcEicao silVa; 272156884, tHalEs HENriQUE da silVa riBEi-
ro; 272102966, tHallisoN dos saNtos silVa; 272147209, tHalli-
soN KEVEN dE carValHo; 272103730, tHallisoN soarEs frEitas; 
272112197, tHalYsoN ViNiciUs Morais BarBosa; 272131466, tHaYaN 
cHristiaN Batista dE alMEida; 272124063, tHaYloN liMa alENcar; 
272173169, tHEo dE soUZa PErEira; 272107135, tHiaGo alEX saN-
tos BENtEs; 272208302, tHiaGo aNdradE saNta rosa; 272117265, 
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tHiaGo aNdrE alMEida aNdradE; 272204939, tHiaGo aUGUsto da 
silVa; 272106796, tHiaGo Bitar crUZ; 272108109, tHiaGo BorGEs 
tEodoro; 272129456, tHiaGo cardoso dE araUJo; 272141064, 
tHiaGo carValHo da silVa; 272129932, tHiaGo caValcaNtE dE oli-
VEira; 272133160, tHiaGo corrEa GoMEs; 272104908, tHiaGo da 
coNcEicao Barradas; 272110327, tHiaGo dE soUZa MoraEs; 
272214326, tHiaGo fErNaNdEs Gaia; 272149525, tHiaGo fErNaNdo 
tEiXEira cardoso; 272130765, tHiaGo fraNco BoNfiM; 272112978, 
tHiaGo fraNco liMa; 272153640, tHiaGo fraZao dos saNtos; 
272104581, tHiaGo GUilHErME rUfiNo da costa; 272114158, tHia-
Go HENriQUE BarBosa dE soUZa; 272166400, tHiaGo HENriQUE oli-
VEira E silVa; 272125877, tHiaGo JosE dE soUsa roQUE; 272121008, 
tHiaGo liMa BarBosa; 272112808, tHiaGo loPEs da silVa; 
272218012, tHiaGo lUcca alVEs dE MElo; 272117496, tHiaGo 
osWaldo silVEira NoroNHa; 272111039, tHiaGo PaUlo castro dE 
JEsUs; 272102340, tHiaGo PErEira dE MoUra; 272182178, tHiaGo 
rENato araUJo dos saNtos; 272136124, tHiaGo rodriGUEs PiMEN-
tEl; 272154848, tHiaGo roGiss arrais alcENo; 272156711, tHiaGo 
silVa BarcElos; 272121694, tHiaGo Vitor dE araUJo NoGUEira; 
272158746, tHiaGo WirllaNd NEVEs da silVa; 272168664, tHiErrEs 
dos saNtos rodriGUEs; 272181606, tHoMaZ ViNiciUs MacHado 
liMa; 272218769, tHUlio JosE dos saNtos; 272120171, tHYaGo JEs-
sE cHUMBEr NEGrao; 272199063, tHYaGo PErEira da silVa; 
272115754, tiaGo aUGUsto PErEira dE MElo; 272116836, tiaGo 
crUZ PErEira; 272100235, tiaGo da silVa caBral; 272138838, tia-
Go da silVa fraZao; 272112041, tiaGo da silVa rodriGUEs; 
272107087, tiaGo da silVa saNcHEs; 272133867, tiaGo dE oliVEira 
VitoriNo; 272101815, tiaGo dE soUZa frEitas; 272110825, tiaGo 
dE soUZa loPEs; 272103269, tiaGo do EsPirito saNto MacEdo; 
272115051, tiaGo dos saNtos cUrti; 272136635, tiaGo dos sNtos 
liMa; 272191638, tiaGo fErrEira rosa; 272153972, tiaGo MENdEs 
da silVa; 272209588, tiaGo riBEiro dE soUsa; 272110596, tiaGo 
rota; 272124715, toBias MENdEs dE soUsa; 272153654, toMas al-
MEida silVa dE soUsa; 272213117, toNNY MicHElo taVarEs MaGNo; 
272161070, toNY rafaEl da silVa soUZa; 272138049, tUlio EdUar-
do MartiNs dE frEitas; 272193952, tUlio JosE dos saNtos; 
272141555, UlissEs da costa MacHado Matos JUNior; 272132603, 
VaGNEr fraNco da siVlVa E silVa; 272110813, VaGNEr VEloso daN-
tas; 272108726, ValBEr rosa da silVa; 272127418, ValdEMir sodrE 
MoNtElo JUNior; 272206513, ValdEViNo NEto PErEira dos saNtos; 
272108299, ValdiNEi fErrEira da costa; 272164621, ValMir caita-
No dE aNdradE JUNior; 272193780, ValMir dE oliVEira fErrEira; 
272122176, ValtEr dias dE oliVEira JUNior; 272124980, VaNdErsoN 
soUsa dE oliVEira; 272159485, VaNdErsoN soUsa do EsPirito 
saNto; 272111651, VaNdErsoN Victor cHaVEs da silVa; 272194787, 
VaNdEsoN soUsa cHaVito; 272140824, VaNdoilsoN alVEs tEiXEira; 
272143174, Victo aUGUsto dos saNtos; 272219939, Victor Barros 
liMa sPiNdola; 272102519, Victor carValHo soUZa; 272100394, 
Victor da rocHa riBEiro; 272129861, Victor daNiEl PiMENtEl da 
silVa; 272197119, Victor EMaNUEl BarBosa araGao; 272146358, 
Victor frEitas MoNtEiro; 272118276, Victor GaBriEl da silVa 
corrEa; 272162961, Victor GaBriEl NasciEMNto fErNaNdEs; 
272117942, Victor HENriQUE MoNtEiro ViEira; 272211983, Victor 
HUGo alVEs do NasciMENto; 272174638, Victor HUGo NasciMENto 
dE soUZa; 272125054, Victor HUGo PiNto PiMENtEl; 272116429, 
Victor HUGo rEis colarEs; 272122752, Victor HUGo soUZa silVa; 
272119871, Victor HUGo ViEira dE soUZa; 272180045, Victor Jor-
GE GaMa dE QUEiros; 272224622, Victor KaUlYN saNtos Morais; 
272108863, Victor loPEs lEitE; 272150770, Victor lUcas NUNEs 
MEsQUita; 272129796, Victor MatHEUs Barros silVa; 272110608, 
Victor MatHEUs do NasciMENto BarBosa; 272185796, Victor Ma-
tHEUs MElo MUNiZ; 272103361, Victor NUNEs PaMPloNa; 272140864, 
Victor oNaZis costa aMaral; 272136174, Victor Patric aMoriM 
torrEs; 272117967, Victor PiNHEiro MoNtEiro; 272117957, Victor 
rodriGo saNtos ViEira; 272103750, Victor soUZa liMa; 272138819, 
Victor WasHiNGtoN GoMEs rodriGUEs; 272108017, ViNicio silVa 
oliVEira; 272123474, ViNiciUs alBUQUErQUE triNdadE dos saN-
tos; 272175299, ViNiciUs alEXaNdrE PUrEZa dE soUZa; 272156207, 
ViNiciUs altiNo NoGUEira; 272197137, ViNiciUs BorGEs tElEs; 
272110379, ViNiciUs da silVa Portal; 272179854, ViNiciUs dE JEsUs 
lacErda NasciMENto; 272183342, ViNiciUs dE soUsa; 272117955, 
ViNiciUs dE soUsa coElHo; 272126352, ViNiciUs dos saNtos PoN-
tEs; 272166944, ViNiciUs foNsEca da costa; 272123658, ViNiciUs 
GEorGE rios da silVa; 272120204, ViNiciUs GoUVEia da silVa; 
272138837, ViNiciUs ricardo saNtos alBUQUErQUE; 272201536, Vi-
NiciUs saNtos MorEira; 272114662, Vitor alEXsaNdEr silVEira 
carValHo; 272105368, Vitor da silVa dE liMa; 272170427, Vitor 
GaBriEl dos saNtos oliVEira; 272115906, Vitor GaBriEl MarQUEs 
Batista; 272185443, Vitor Gordo da silVa; 272158399, Vitor HUGo 
coElHo saGaWa; 272125700, Vitor HUGo saNtaNa MoUra; 
272109820, Vitor HUGo ViEira MENdoNca; 272203135, Vitor loPEs 
PErEira; 272120288, Vitor MicaEl PiNHEiro loPEs; 272161474, Vi-
tor MoNtEiro da costa BENJo; 272141704, Vitor MoNtEiro QUEi-
roZ saNtos; 272167589, Vitor NoNato fraNco dE soUZa; 
272115736, Vitor PiEdadE da silVa; 272137960, Vitor rafaEl rEis 
dE soUZa; 272179186, Vitorio foscariM MorEira; 272108616, Wa-
dlEY Brito frEirE; 272189273, WaGNEr cardoso da silVa; 
272179983, WaGNEr da silVa fErrEira; 272136853, WaGNEr do Nas-
ciMENto MoNtEiro; 272140409, WaGNEr fErNaNdo scHUNG; 
272188318, WaGNEr GoMEs ValEs; 272124734, WaGNEr HENriQUE 
frEirE dE liMa; 272100457, WaGNEr NUNEs da silVa; 272188667, 
WaGNEr ViaNa NUNEs; 272119825, WaGNEr WillaME oliVEira fEr-

NaNdEs; 272176314, WalacE saNtos dE sENa; 272122399, WalaN 
MENdoNca dE araUJo; 272118278, WalBEr dE oliVEira ladEira; 
272120900, WalBEr dE soUsa costa; 272111492, WaldENirio aN-
dradE dos saNtos; 272137549, WaldiNEi dE oliVEira carValHo; 
272182731, Waldir lUcas soUZa silVa; 272102374, WalEff Nasci-
MENto silVa; 272108541, WalisoN NoGUEira sErra; 272101377, Wa-
lisoN saNtos dE oliVEira; 272122973, WallacE dE oliVEira lEitE; 
272115602, WallacY Baars loPEs dE soUsa; 272100506, WallacY 
EdUardo das dorEs BENdElacK; 272186623, WallaX MarloN da 
silVa alMEida; 272100187, WallisoN PErEira oliVEira; 272181404, 
WallisoN sErra GoMEs; 272118441, WallissoN MarQUEs saNtos; 
272105355, WaltEr assUNcao silVa JUNior; 272155592, WaltEr ci-
PriaNo rodriGUEs da silVa; 272162933, WaltEr da silVa Barra; 
272161365, WaNdErlaN Mota da PaiXao; 272151816, WaNdErsoN 
Brito da silVa; 272112084, WaNdErsoN caNtaNHEdE dE soUZa; 
272123014, WaNdErsoN carlos dE liMa E silVa; 272135556, WaN-
dErsoN costa silVa; 272100577, WaNdErsoN dos saNtos oliVEi-
ra; 272161653, WaNdErsoN dUtra BraGa; 272169603, WaNdErsoN 
fErrEira ValErio; 272108481, WaNdErsoN JHoNataN Matos cor-
rEa; 272126183, WaNdErsoN lUcENa rocHa; 272144969, WaNdEr-
soN MoNtEiro soBral; 272186115, WaNdErsoN raNGEl coElHo da 
silVa; 272136063, WaNdErsoN WElliNGtoN EVErtoN dE alcoBaca; 
272107381, WaNdrEsoN da silVa carNEiro; 272147789, WaYloN PE-
rEira PEiXoto; 272168098, WEdsoN HUGo Portal assUNcao; 
272100656, WElBErt HEldEr dE liMa fiGUEira; 272110351, WElEr-
soN rodriGUEs dE oliVEira NasciMENto; 272122411, WElEsoN dE 
soUsa aBrEU; 272179576, WElEsoN MatHEUs loPEs dos saNtos; 
272100050, WEliNGtoN clEitoN silVa saNtos; 272197274, WEliNG-
toN loPEs fErrEira; 272145986, WEliNtoN fEliPE costa raMos; 
272178471, WElisoN lacErda BarBosa; 272103363, WElissoN oli-
VEira da silVa; 272127879, WEllEsoN da silVa carNEiro; 
272115913, WElliGtoN PErEira araUJo; 272170767, WElliNGtoN 
costa da silVa; 272110510, WElliNGtoN roNaldo corrEa E cor-
rEa; 272166941, WElliNsoN silVa da PaZ; 272130922, WEllitoN aN-
dradE dos saNtos; 272101417, WEllitoN dE oliVEira NoBrE; 
272194531, WEllitoN PiNto ModEsto; 272143885, WEllYNGtoN 
clEitoN da silVa BEZErra; 272111143, WEllYNGtoN NasciMENto dE 
araUJo; 272185955, WEltoN da silVa sErrao; 272157531, WEltoN 
dos saNtos BaNdEira; 272110955, WElYtoN doUGlas da silVa 
liMa; 272122468, WEMBlEi BEZErra da silVa; 272152380, WENdEl 
aPoENo rEis rEGo; 272223597, WENdEl MartiNs loPEs; 272154880, 
WENdEl ViEira da silVa; 272141608, WENdEll da silVa saNtos; 
272115434, WENdEll dE soUZa MartiNs; 272113119, WENdEll iVaN 
NasciMENto dE soUsa; 272203927, WENdEll KElViN liMa iNacio 
ViEira; 272102104, WENdEll MaX dE liMa do NasciMENto; 
272110331, WENdEMBErGH filliPE da lUZ silVa; 272107466, WEN-
dErsoN claro Vais; 272135509, WENdErsoN dENNis rodriGUEs dE 
oliVEira; 272107040, WENdErsoN do EsPirito saNto dE MiraNda; 
272104330, WENdErsoN EdUardo MorEira PErEira; 272115456, 
WENdErsoN MoitoZo MaciEl; 272129974, WENdErsoN PErEira Mo-
rEira; 272170187, WEriclEs aYrEs dos saNtos; 272105474, WEriK 
soUsa do carMo; 272159840, WEsclEY soUsa dE MEdEiros; 
272113222, WEsdllEY rodriGUEs saNtos; 272117007, WEslEi HaHN 
dE soUZa; 272173767, WEslEi silVa silVa; 272104728, WEslEY car-
doso NasciMENto; 272111201, WEslEY da costa PiNHEiro; 
272101478, WEslEY dE JEsUs MaciEl; 272191717, WEslEY fEliPE da 
silVa dE soUsa; 272156827, WEslEY liMa da silVa; 272103178, WEs-
lEY MiraNda dE soUsa; 272199237, WEslEY saNtos dE oliVEira; 
272161724, WEslEY silVa NEVEs; 272143707, WEsllEN lEal dE Mo-
rais; 272118360, WEsllEY Joao GoMEs da silVa; 272176657, WEslY 
fErNaNdEs caMPos; 272179967, WEstErlEY frEitas soUsa; 
272132267, WEVErtoN MoNtEiro NasciMENto; 272106699, WEYdEr 
lira PEiXoto; 272124520, WildsoN fErrEira dE MENEZEs; 
272101755, WilGNEr dUartE MaGalHaEs rEis; 272106709, WilKEr 
alVEs GoMEs; 272110130, WilKErsoN HUlMME soUZa dos saNtos 
filHo; 272101149, WillaM EMaNUEl fraGa silVa; 272120996, Willa-
MEs PENa saNtos; 272104072, WilliaM alENcar dE oliVEira liMa; 
272192945, WilliaM da silVa PiNto; 272156247, WilliaM doUGlas 
loPEs dias; 272107114, WilliaM Garcia da silVa; 272137961, 
WilliaM GiBsoN dE oliVEira MoUra; 272185977, WilliaM JUNior 
NEVEs da costa; 272105670, WilliaM lEitE da silVa; 272199327, 
WilliaM liMa dE carValHo; 272134007, WilliaM lUcas fErrEira 
MUNiZ; 272104478, WilliaM oliVEira GarUZZi; 272106352, WilliaM 
silVa dos saNtos; 272174708, WilliaM silVa dos saNtos; 
272124688, WilliaM VicENtE aGUiar; 272149487, WilliaME fErrEira 
cardoso; 272113545, WilliaMs carlos lEal da costa; 272200094, 
WilliaN assUNcao tiMotEo; 272166512, WilliaN da silVa PErEira; 
272115330, WilliaN HENriQUE loPEs saNtos; 272195830, WilliaN 
lUcas fErrEira rodriGUEs; 272175593, WilliaNs farias da silVa; 
272168069, WilliE NElsoN silVa PaZ; 272117154, WillYaM PErEira 
dE oliVEira; 272125470, WilsoN alVEs dE farias; 272102804, Wi-
tHalla JoHNatHaN MoUra ParrEira; 272178003, WiVErsoN castro 
dE soUZa; 272168004, WrYaN sEtUBal MaUEs; 272100130, WYtalo 
atos NasciMENto foNtiNElE; 272148534, YaGo MatEUs do aMaral 
fErNaNdEs; 272133463, YaGo oliVEira dE oliVEira; 272187468, YaN 
aNdErsoN MaGalHaEs PiNa; 272129894, YaN dE soUZa fErrEira; 
272162866, YaN KEViN BraGa loPEs; 272190703, YaN lUis liMa dE 
soUZa; 272117679, YaN MoNtEiro HoriGUcHi; 272193158, YaNN lU-
cas dE JEsUs costa; 272115497, YHoorraNYs PErEira da silVa; 
272110721, YUri Batista do EsPirito saNto PENa; 272116139, YUri 
cEsar riBEiro costa; 272110821, YUri corrEa da silVa; 272153250, 
YUri costa silVa; 272195672, YUri dos saNtos taVarEs; 272146599, 
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YUri lUZ NaVarro dE soUsa; 272109719, YUri NEVEs do rosario; 
272148304, YUri rocHa dE oliVEira; 272189114, YUri silVa Maia; 
272101976, YUri soBral caMPos; 272218071, YWaKENoN BENto dE 
MElo soUZa. 
1.1.2 cFP/PMPa (sexo feminino) – código 202. 272162161, adilci-
Mara carValHo BarBosa; 272136685, adria cristiNa MoNtEiro 
costa; 272151193, adriaNa silVa dE soUZa; 272107493, aldaNEtE 
saNtos rosario; 272101717, aliNE alMEida silVa; 272102053, ali-
NE Maria soUZa das cHaGas; 272215952, aliNE oliVEira da silVa; 
272190327, aliNE rocHa da silVa; 272170568, allaNis cardoso 
araUJo; 272138690, aMaNda dos saNtos silVEira; 272157176, 
aMaNda NaYaNNE alVEs PErEira; 272178974, aMaNda oliVEira di-
NiZ; 272174359, aNa alicE dE soUZa ValENtiM; 272145124, aNa ca-
roliNa silVa tENrEiro; 272168988, aNa clara PUrEZa da silVa; 
272141648, aNa PaUla carValHo tEiXEira; 272169329, aNa PaUla 
dos saNtos silVa; 272171253, aNa PaUla rodriGUEs da silVa; 
272126082, aNa PaUla silVa GarcEZ; 272125156, aNa rEGiNa dos 
PraZErEs cUNHa; 272187546, aNaEtH oliVEira GUrGEl; 272118743, 
aNdrEa alVEs farias; 272148209, aNdrEaNE dos saNtos alVEs; 
272130251, aNdrEia cristiNa Baia rEis; 272132422, aNdrEssa dos 
saNtos silVa; 272116546, aNdrEssa loBo cHaVEs; 272100383, aN-
drEssa lUiZa Marafao; 272146164, aNdrEZa PotiGUara dos saN-
tos foNsEca; 272149095, aNNE BEatriZ salEs costa; 272130787, 
aNNE caroliNE saNtos dE soUZa; 272112276, aNNY larissa PaiVa 
VascoNcElos; 272132477, aNtoNia JocilaNE soUsa dos rEis; 
272126390, aNtoNia rosiMEirE dos saNtos frEitas; 272126715, 
aNtoNia VaNEssa da silVa coUtiNHo; 272102252, ariaNa HElENa 
fEio dE oliVEira; 272104388, BEatriZ da silVa tEiXEira; 272100492, 
BEatriZ dE assUNcao colaca dE frEitas; 272134698, BEatriZ do 
carMo farias dos saNtos; 272111327, BEatriZ ModEsto MEdEi-
ros; 272170158, BEtaNia PiNHEiro E PiNHEiro; 272136083, BiaNca 
dos aNJos alVEs; 272156634, BrUNa EstHEfaNE cardoso dos saN-
tos; 272130797, BrUNa farias rocHa; 272179039, BrUNa fEitosa 
da silVa; 272145251, BrUNa HacKENHaar Valcacio loPEs da cos-
ta; 272161269, BrUNa lEal dos saNtos; 272169162, BrUNa Patricia 
dos saNtos BraGa; 272135924, BrUNa riaMa da silVa fErNaNdEs; 
272146937, BrUNa tEiXEira soarEs; 272111266, caMila adrYEllE 
MaciEl BarBosa; 272127334, caMila carMo da silVa; 272226088, 
caMila cristiNa dE oliVEira PiNHEiro; 272207232, caMila dE oli-
VEira dUartE; 272110550, caMila GaBriEllE coNcEicao da silVa; 
272151611, caMila NatHErcia silVa MoUra; 272103104, carla car-
NEiro dE carValHo; 272123264, carla oliVEira cHaVEs; 272101199, 
carla VaNEssa alVEs MoNtEiro; 272102101, caroliNa silVa dE 
soUZa; 272214063, cElYNE EYVi Brasil costa; 272191093, cHrisla 
BrUNa MalHEiro liMa; 272162009, cHristiNE do rosario MorEira; 
272138926, ciNdE stEfaNE das NEVEs soUsa; 272209502, claUdiaNE 
ritHYElE Barros loPEs; 272135863, cristiElY MartiNs araUJo dE 
oliVEira; 272121297, cYNtHia Barros liMa; 272130826, daiaNa Va-
lENtE saBoia dE PaiVa; 272172968, dalEtE alMEida aNaNias; 
272141182, daNiEla GoMEs dos saNtos; 272164192, daNiEla Mar-
QUEs E silVa; 272104789, daNiElE da silVa alVEs; 272101958, da-
NiElE EMaNUEllE fErrEira; 272105758, daNiElE PiNHEiro dE araU-
Jo Barros; 272126535, daNiEli soarEs BENtEs; 272105866, daNiEl-
lE da lUZ loBo; 272122285, daNiEllE fEitosa costa; 272161966, 
daNNiElla dE oliVEira saraiVa; 272115306, daNUZa do ValE caM-
Pos; 272119026, daYla alBUQUErQUE da silVa; 272191480, daYlaNE 
rodriGUEs dE soUsa; 272118969, daYsE florENcia silVa fErrEira; 
272138290, dENisE cardoso da silVa; 272134476, dENisE PErEira 
da silVa; 272100532, dENiZE do rosario raBElo dos saNtos; 
272130061, dHENNE fraNcisca fEitosa liMa; 272179573, diaNE 
cristiNa rodriGUEs MElo; 272138027, diEllE riBEiro Brito; 
272165178, diUliENE JaNNiNE dos saNtos BENtEs Barros; 
272171596, diVaNa Naiara corrEa; 272101794, diVaNi PErEira ro-
driGUEs; 272173861, EdiaNE MENdEs dE soUZa; 272103203, EdUaNE 
BraNdao sErrao; 272114956, EdUarda EVElYN oliVEira dos saN-
tos; 272105305, EdUarda saNtiaGo dE alENcar; 272133971, EdVa-
NE dE loUrdEs PiMENtEl ViEira; 272183070, EdYVaNY KaroliNE ca-
Bral silVa; 272151517, ElaiZE do carMo saNtos; 272100557, ElaNE 
NasciMENto da silVa; 272108517, ElaNE oliVEira cUNHa; 
272113612, ElEN saNtos ViEira; 272114290, ElENiZE fiGUEirEdo 
dos saNtos; 272158324, Elica alVEs dos saNtos silVa; 272124106, 
EliENE dE oliVEira salEs raMos; 272141686, ElisaNdra dE soUsa 
MartiNs; 272129620, EllEM JHUllY dE frEitas liMa; 272100288, 
ElUaNi adalia Brito da silVa coElHo; 272181363, EMillY cElEstE 
loBo da coNcEicao; 272107093, Erica tHalicia silVa da rocHa; 
272129271, EriKa larissa MartiNs da silVa; 272136311, ErilaNE 
GoMEs lira; 272120461, EriNa Patricia BorGEs Barros dE soUZa; 
272206432, EstEla dE soUsa cUNHa; 272180128, EstEPHaNiE MaYa-
ra costa MENdEs; 272100946, EstEr da coNcEicao siQUEira; 
272122935, EVElYN dE soUZa fErrEira; 272191464, EVElYN NaYara 
da silVa; 272188549, faBiaNa Brito cordEiro; 272170638, fErNaN-
da rafaElE saNtos soUsa; 272184528, fErNaNda saNtos loPEs; 
272105339, flaVia do socorro costa dE alMEida; 272135803, Ga-
BriEla dE alMEida silVa; 272143594, GaBriEla GUEdEs silVa; 
272123507, GaBriEla liMa dE MiraNda; 272114920, GaBriElE dE Na-
ZarE PiNHEiro PaNtoJa; 272175792, GEoVaNa silVa dE alENcar; 
272145472, GioVaNa PaolEtti MoNtEiro da silVa; 272103785, GiU-
liaNE ViEira QUEiroZ; 272178518, GlEYciaNE torrEs fErNaNdEs; 
272108674, HaVila roBErta MiraNda saNtos; 272154932, HElaiNE 
frEitas MiraNda; 272178739, HElEN KaroliNNE alVEs fErrEira; 
272112431, HElENa rocHa dE soUsa; 272154544, HUHaNa alVEs 
saNtos; 272159072, iaNdala MoNtEiro MoraEs; 272141780, iNara 

larissa dos saNtos VascoNcElos; 272180182, iNGrid aiMEE alBU-
QUErQUE da silVa cHaGas; 272168138, iNGrid da rocHa JardiM; 
272122234, iNGrid da silVa oliVEira; 272116622, isaBElla MartiNs 
fraNca; 272103861, isadora do socorro GoMEs siQUEira; 
272123185, iZaBElE GoMEs PacHEco; 272108274, JaMila dE cassia 
da silVa cUNHa; 272121296, JaMillE tais da silVa Matos; 272203915, 
JaMillE GUiMaraEs BorGEs; 272100695, JaMillY Vitoria cadEtE 
Gaia da silVa; 272126270, JaNaiNa dUartE PiNHEiro; 272115236, 
JaNEtE dE oliVEira PortEla; 272141710, JaQUEliNE daYaNE da sil-
Va MartiNs; 272222569, JaQUEliNE taVarEs PiNto; 272157664, JEo-
VaNia GoMEs VENtUra; 272147155, JEssica BisPo rodriGUEs; 
272142942, JEssica caroliNE PaNtoJa PENicHE; 272106012, JEssica 
do rosario VEras MacHado; 272142821, JEssica loPEs da silVa 
saraiVa; 272118203, JEssica MilENa silVa do NasciMENto; 
272218020, JEssica taVarEs silVa; 272116885, JHENifEr MacHado 
dE soUsa; 272127288, JHENNY WEllEN silVa GoMEs; 272168221, JHU-
liaNa dE soUsa alMEida; 272169557, JordaNa Vitoria saNtos dos 
rEis; 272124046, JoYcE GaMa soUZa; 272163073, JoYcE JaMilY ri-
BEiro liMa dE aNdradE; 272104084, JUlia cHristiNa silVa dos 
saNtos; 272192836, JUliaNa Maia liMa; 272100895, JUliaNa PiNto 
PErEira; 272161156, JUliaNE Barroso PrEstEs; 272176942, JUliaN-
Na loPEs sarMENto; 272171071, JUliElMa rodriGUEs tElEs; 
272166407, KalENa Batista da crUZ; 272130646, KaMYla dE frEitas 
aUGUsto Maia; 272135905, KariNa BraNdao rodriGUEs; 272100032, 
KariNa sUHElEN soUsa doMiciaNo; 272211831, Karita laNaYa sil-
Va costa; 272109039, Karla BiaNca silVa MarQUEs; 272167414, Ka-
roliNE KEllY tEiXEira BarrEto; 272132401, KatHiaNdYara GoMEs 
da silVa; 272104602, KatHlENN aNNE MoNtEiro ViaNa da silVa 
frEitas; 272170304, KEdMa larissa oliVEira da costa; 272175570, 
KEllVElYN rodriGUEs docE; 272110887, KEllY cristiNa silVa Por-
tEla; 272156796, KErollYNE GUiMaraEs riBEiro; 272193504, KEtri-
NE MoraEs do NasciMENto; 272137424, KEWilla KaWaNY dE soUZa 
HErcUlaNo; 272102058, laila cristiNa dos saNtos silVa; 
272193155, lais laUaNE Gaia VEras; 272181975, laNa Erica PaiVa 
costa; 272185819, larissa HUrsUla NEVEs; 272138952, larissa NE-
VEs saNtos; 272104657, larissa tErEZiNHa silVEira NoroNHa; 
272141962, laUra GEiciElE laMEira loPEs; 272147644, laUra lEti-
cia dE frEitas crUZ; 272112476, laYaNE carla saNtos; 272142476, 
laYssa laYaNNE PalHaNo dE aBrEU; 272184822, lEiaNY dE soUsa 
GoNcalVEs; 272145777, lENisE EVaNGElista fErrEira da silVa; 
272122108, lEticia alVEs dUtra; 272104342, liaNE dEMEtrio silVa 
ViEira; 272122278, lidia rUBia sardiNHa dE soUZa; 272152680, li-
diaNE saNtos da coNcEicao; 272137250, liliaNE dE frEitas tErra 
lEllis; 272111915, lilYa alVEs dE alMEida; 272125492, loHaME lo-
PEs VaZ; 272127323, loUrENca oliVEira Maia; 272155154, lUaNa 
GUiMaraEs dE MoraEs NEGri; 272152750, lUaNa saNtos NaBatE; 
272130851, lUaNE MoNaYara iMBiriBa dE frEitas; 272107503, lUd-
Mila coQUE silVa; 272159444, lUilMa rEBElo NUNEs; 272116239, 
lUiZa cHrYstiNa loPEs filGUEira; 272108837, lUiZa do socorro 
ViEira caMPos; 272100911, Marcia farias da silVa; 272149951, 
MarciElY KatMaN siQUEira da silVa E silVa; 272171244, Maria ali-
NE silVa dE soUsa; 272127467, Maria caroliNE PoNtEs castilHo; 
272217694, Maria clara da silVa triNdadE; 272145351, Maria dE 
JEsUs alENcar oliVEira NEta; 272131501, Maria JUliaNa da lUZ 
froZ; 272118083, Maria JUNaira fErNaNdEs dE soUsa; 272114240, 
Maria lEticia dE MElo da silVEira; 272159319, MarilVaNY JUssara 
taPaJos cardoso; 272197977, Marla lorENa soUsa dE Brito; 
272157266, MaYara lorENa da silVa saNtos; 272112034, MElissa 
tatiaNE sa NasciMENto; 272195702, MicElia caroliNE PassiNHo 
dos rEis; 272183522, MiViaNE dos saNtos MENdEs; 272147901, Mo-
Nica KEila alVEs liMa; 272129652, MoNiQUE GaBriEllE saraiVa 
saNtos; 272185752, MoNiQUE lorENa WaNGHaN dE soUZa; 
272101964, MYEllEN KarEN coNtENtE; 272173525, MYlENa taZia sil-
Va dE soUZa; 272167627, NaiQUilENE da crUZ BarBosa; 272160370, 
Natalia dE JEsUs daMascENo; 272123087, Natalia MoNiQUE dE 
soUZa dos saNtos; 272167345, Natalia NEVEs dE liMa; 272146687, 
Natalia Priscila dE soUZa MarQUEs; 272137291, NaYara MarQUEs 
aZEVEdo; 272105032, NaYra do NasciMENto oliVEira (sub judice); 
272129873, NilVaNia soUsa silVa; 272104653, PaMEla raNiElY dos 
saNtos soarEs; 272109092, PaMEla raYssa fErrEira ViEira; 
272182746, Patricia caroliNE MartiNs BarBosa; 272135305, Patri-
cialoBato dias dos saNtos; 272124727, PaUla GUtiErrEZ saNta-
Na; 272186645, PaUla MariZa Garcia do NasciMENto; 272107002, 
PaUla tHais alMEida BraBo; 272100366, PoliaNa da silVa GaMa; 
272176146, PoliaNa dE araUJo da costa; 272175619, PriNcila loU-
rENa saNtos soUZa; 272108301, Priscila dE Brito MartiNs; 
272145388, rafaEla coNcEicao da silVa; 272129113, rafaEla da 
silVa rodriGUEs; 272142109, raiaNE da VEiGa GoNcalVEs (sub judi-
ce); 272114561, raisa rosaNa dos saNtos Barros; 272114898, 
raissa PENa da costa; 272115059, raissa tHaYaNa silVa dos saN-
tos; 272178388, raNNiara KaWENdY dE liMa tElEs; 272176688, 
raYaNE silVa BarBosa; 272102809, raYElE dE soUZa da costa; 
272185498, raYlaNE MoNtEiro PErEira; 272114314, raYra rafaEla 
PErEira loBato lEal; 272139860, raYssa alVEs dE Brito; 272223579, 
raYssa dE oliVEira QUEiroZ dias; 272165591, rENata GoNcalVEs 
da Mata costa; 272172928, rENata ViaNa saNtos; 272165761, ro-
BErta laBEllY cEZar da silVa alVEs; 272189190, rosiaNE PEssoa 
ViEira; 272120069, rYaNNE KiMBErlY loBato dos saNtos; 
272122466, saBriNa dias PErEira; 272126747, saBriNa saNta Bri-
Gida da silVa; 272135972, sacHa MoNiQUE PiNto castro; 
272120664, saMara cristiNa EsPirito saNto dos saNtos; 
272109500, saMara orrico alMEida; 272152608, saMElla EVElYN 



98  diário oficial Nº 34.749 Quarta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2021

rocHa soUsa; 272219694, saMilY aNdrEZa do ValE soUsa; 
272118272, saNdErlY GoNcalVEs dE alMEida; 272138964, saNdY 
lUaNE das NEVEs soUsa; 272149840, sara PiNto costa; 272100155, 
sara soUsa lisBoa; 272131682, saraH asHlEY MEsQUita GEMaQUE; 
272156578, saraH GoMEs da costa; 272100471, saraH sttEfaNNY 
NasciMENto aBrEU; 272170098, saYUri PErEira coNcEicao Mar-
tiNs; 272173147, soPHia da silVa ViGario; 272153078, soraYa soU-
Za MartiNs; 272116665, stEfaNY triNdadE MaciEl; 272130172, sUE-
lEN Maia foNsEca; 272132088, sUZaNa fErNaNda dE aZEVEdo; 
272104854, sYNNdY EMillY dos saNtos fErrEira; 272107616, taiNa 
dE JEsUs PaiXao castilHo; 272118460, taiNara dEMEs GoNcalVEs; 
272177012, tais dEMEs GoNcalVEs; 272133039, taMilE raEllEN sil-
Va da costa; 272211275, taMirEs silVa dos saNtos; 272189536, 
taMirYs PErEira corrEa; 272134053, tassia larissE fErrEira Bri-
to; 272119861, tatiaNa dE alcaNtara PoNtEs; 272104055, tatiaNa 
EloY dias; 272106730, tHais GoMEs riBEiro; 272139984, tHaisa lo-
rENa da silVa aNdradE; 272140062, tHalia dE soUsa raMos; 
272118661, tHaYNa caroliNa PiNHEiro dE liMa; 272207213, ValdEa-
NE da silVa saNtos; 272143000, ValEria farias fErrEira; 
272171441, VaNEssa dos saNtos soUsa; 272100718, Vitoria araU-
Jo NErEs da silVa; 272175157, WaNEssa cHristiNY GoMEs silVa 
lEao; 272139819, WaNEssa GoEs dE oliVEira GoNcalVEs; 
272131184, WENdY MENdEs GalENo; 272139691, Zaira solaNo NE-
Grao.
2 da 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica 
2.1 a 4ª etapa – teste de avaliação Física, de presença obrigatória 
e de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iades, no 
período compreendido entre os dias 2 e 8 de novembro de 2021; con-
forme locais, dias e horários das atividades que serão divulgadas em co-
municado específico a ser publicado na página de acompanhamento do 
concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no 
dia 27 de outubro de 2021. 
2.2 o candidato deverá comparecer ao local do teste de avaliação Físi-
ca, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário 
fixado no comunicado mencionado no subitem 2.1, acima.
2.2.1 o teste de avaliação física, será realizado nos locais abaixo infor-
mados:

cidadE local ENdErEÇo

altaMira 51º Bis - Base Militar rod. Pres. Médice, s/N - alberto soares, altamira - Pa | 
cEP 68376-035

BElÉM UEPa - ccBs av. João Paulo ii, 817 - Belém - Pa | cEP 68376-035

itaitUBa Grêmio Brigadeiro sampaio - GBs - clube 
cb/sd Est. dner, 1-201 - Bom Jardim | cEP 68181-460

MaraBá Estação conhecimento de Marabá av. Vale s/n – lote do tocantins, são félix Marabá / Pa | 
cEP 68.500-970 

rE-
dENÇÃo Ginásio Poliesportivo Josias coelho  av. araguaia s/N - alto Paraná, redenção - Pa, 68550-253

saNtarÉM 3º Batalhão de Polícia Militar - Batalhão tapajós av. cuiabá Nº 2111 - Bairro caranazal | cEP 68040-400

2.3 os candidatos impossibilitados de realizar o teste de avaliação Fí-
sica no dia 6 de novembro de 2021 (sábado), somente por motivos 
religiosos, poderão apresentar requerimento solicitando a alteração da 
data até o dia 28 de outubro de 2021, anexando declaração fornecida 
por autoridade competente da instituição religiosa a que pertence, com-
provando o impedimento. a solicitação deverá ser enviada para o e-mail 
atendimentopmpa@iades.com.br.
2.4 o teste de avaliação Física realizar-se-á, independentemente das 
diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização 
do mesmo.
2.5 Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do teste de avaliação Física, em quais-
quer dependências do local de realização da fase.
2.6 o candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munido de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-lo (conforme o subitem 9.4 do Edital Norma-
tivo) e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, 
no máximo, 15 (quinze) dias anteriores ao da realização dos testes. 
2.6.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação de 
que o candidato está apto a realizar os testes de avaliação física do con-
curso público para admissão ao curso de Formação de Praças - 
cFP/PMPa, sem qualquer restrição. 
2.6.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados mé-
dicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do 
concurso público. 
2.6.3 todas as informações constantes no atestado médico devem estar 
legíveis. 
2.6.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.6.1e 2.6.2 deste edital. 
2.6.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iades.
2.6.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
ao da realização do teste de avaliação física. 
2.6.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impe-
dido de realizar a 4ª etapa – teste de avaliação Física, sendo, conse-
quentemente, eliminado do certame. 
2.7 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o 
direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o mo-

tivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.8 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo 
concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desem-
penho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) mi-
nutos e máximo de 1(uma) hora da realização da tentativa inicial, com ex-
ceção do teste de corrida que será realizado em apenas 1 (uma) tentativa.
2.9 os testes e índices mínimos do teste de avaliação física obedecerão 
às normas relacionadas a seguir, para ambos os sexos, conforme índices 
mínimos dos seguintes exercícios físicos: 
a) flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 (duas) repeti-
ções para o sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o 
sexo feminino; 
b) flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 30 (trin-
ta) repetições para o sexo masculino e 27 (vinte e sete) repetições para o 
sexo feminino; 
c) flexão de braço no solo: 23 (vinte e três) repetições para ambos os se-
xos, sendo a execução para os homens em 4 (quatro) apoios (mãos e pés) 
e para as mulheres em 6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés); 
d) corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) metros para 
o sexo masculino e 1.600 (mil e seiscentos) metros para o sexo feminino. 
2.10 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performan-
ces mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfP/PMPa/ sEPlad-, de 
12/11/2020.
2.11 os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a 
4ª etapa – teste de avaliação Física, por escrito, em formulário próprio 
a ser fornecido pela comissão organizadora. 
2.12 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou per-
manente que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a 
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, mesmo que ocorram 
durante a realização dos testes. 
2.13 são condições que implicam na eliminação do candidato: 
a) faltar ou chegar atrasado para o exame físico; 
b) for considerado inapto por não ter atingido o índice mínimo exigido em 
qualquer um dos testes aplicados ou não realizar os testes físicos na data 
prevista, seja por qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou fisioló-
gicas temporárias ou permanentes; 
c) deixar a candidata gestante ou em estado de puerpério de apresentar 
atestado médico, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da realiza-
ção do teste de avaliação física, por médico especialista habilitado para 
emiti-lo, atestando que ela pode realizar o teste de avaliação física, e (ou) 
não assinar o termo de responsabilidade fornecido pela comissão organi-
zadora; e 
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª etapa – teste de avaliação Física. 
2.14 será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.15 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.16 a candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário esta-
belecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que 
comprove situação de gravidez ou estado de puerpério que a impossibilite 
de realizar os testes de avaliação física, terá suspensa a sua avaliação 
física na presente etapa. a candidata continuará participando das demais 
etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização 
dos testes de avaliação física após o período máximo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional ou estado de 
puerpério, de acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo 
da participação nas demais etapas do concurso público. É de inteira res-
ponsabilidade da candidata procurar o iades, após o período mencionado, 
para a realização da referida etapa. 
2.16.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identifica-
ção da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sen-
do aceita a entrega de atestado médico em outro momento. a candidata 
que não entregar o atestado médico e, se recusar a realizar os testes de 
aptidão física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso 
público. 
2.16.2 a candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu 
estado de gravidez e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão 
física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a 
candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 
2.16.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados mé-
dicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será 
eliminada do concurso público. 
2.16.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.16.5 caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa 
de testes de avaliação física será automaticamente eliminada do certame, 
perdendo o direito de realizar os testes de aptidão física após 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto, estado de puerpério ou fim do período 
gestacional. 
2.17 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.18 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora. 
2.19 será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
2.20 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a 
participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de apti-
dão física. 
2.21 Não haverá segunda chamada para a realização da 4ª etapa – teste 
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de avaliação Física. será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer ao local e horário previstos para a sua realização.
 2.22 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quais-
quer imprevistos ocorridos durante a 4ª etapa – teste de avaliação 
Física. 
2.23 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo má-
ximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
2.24 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e 
permanência no local de realização da 4ª etapa – teste de avaliação 
Física, sendo responsabilidade do candidato comparecer ao local com a 
própria máscara. o iades não fornecerá máscaras. será permitido aos 
candidatos o consumo individual de água e alimentos entre os intervalos 
das baterias de teste.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 721524

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 215/2021 – ccc: NoMEar 
o MaJ QoPM rG 27344 MarcElo alEXaNdrE loPEs MacHado, como fis-
cal do Contrato, a fim de fiscalizar do Contrato Administrativo n.º 111/2021 
–ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa sitElBra-sistEMa dE 
tElEcoMUNicaÇÃo do Brasil;registre-se, publique-se, cumpra-se; Be-
lém/Pa, 22 de outubro de 2021; JorGE WilsoN PiNHEiro dE araÚJo 
– cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 720980
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 214/2021 – ccc: NoMEar 
o tEN QoPM rG 39196 cláUdio roBErto BatalHa rodriGUEs JÚNior, 
como Fiscal do Contrato, a fim de fiscalizar do Contrato Administrativo n.º 
094/2021 –ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa rENoVaccio 
coMErcio dE ElEtro–ElEtroNicos EirEli- ME;registre-se, publique-
se, cumpra-se; Belém/Pa, 22 de outubro de 2021; JorGE WilsoN Pi-
NHEiro dE araÚJo – cEl QoPM rG 26311; diretor de apoio logístico 
da PMPa.

Protocolo: 720966

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 31-1/20/di/dF, contida no doE nº 34.169 
do dia 03/04/2020; onde Lê-se: servidor: sUB tEN PM Marcos rodrigues 
lima; cPf: 338.934.202-82; Valor: r$ 791,28; Leia-se: MaJ PM ibsen 
loureiro de lima; cPf: 714.342.162-68; Valor: r$ 949,56 ordenador: 
MarcElo roNald BotElHo dE soUZa.

Protocolo: 721041

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato adM. nº 027/2021. oBJEto: “al-
teração dos equipamentos de informática (monitor) de mesma natureza, 
porém com características superiores.” assinatura: 26/10/2021. PartEs: 
PolÍcia Militar do Estado do Pará - cEl QoPM JosÉ dilsoN MElo 
dE soUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa; empresa dEll coMPU-
tadorEs do Brasil ltda; cNPJ: n° 72.381.189/0010-01.

Protocolo: 721227

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de PUBLicaÇÃo de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 913/2021-dGa-sUP FUNdos; suprido, alEX da costa 
PErEira, tEN cEl PM, Mf: 5755565/1, do efetivo do (a) corcPr Xiii; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 400,00; Elementos de despesa: 33.90.30 - Ma-
tErial dE coNsUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 721249

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2018/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Tucuruí-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 18 a 
21/09/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; servidor: sd sUB tEN PM Marcelino luciano dos anjos Pereira; cPf: 
450.989.802-91; Valor: r$ 791,28. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2019/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Tucuruí-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 18 a 

21/10/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidor: sGt PM Hildemar fernandes da silva; cPf: 830.074.402-97; Va-
lor: r$ 791,28. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2020/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: castanhal-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 29 a 
30/07/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
servidor: cB PM rondinelli sousa dos santos silva; cPf: 704.065.532-20; 
Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2021/21/di/dF – 
objetivo: chamado de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 01 a 03/09/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidor: tEN 
PM Williames rubens Gonçalves costalat; cPf: 011.222.982-42; Valor: r$ 
564,44. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2022/21/di/dF – 
objetivo: chamado de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 13 a 15/09/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidor: tEN 
PM Williames rubens Gonçalves costalat; cPf: 011.222.982-42; Valor: r$ 
564,44. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2023/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: santarém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 13 a 
15/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
servidor: sGt PM raileno de Jesus Xavier; cPf: 414.683.412-00; Valor: 
r$ 395,64. sGt PM alex silva Gomes; cPf: 800.988.432-49; Valor: r$ 
395,64. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2024/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: alagoas-Pa; Período: 18 a 02/11/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidor: sd 
PM rafael da silva campos; cPf: 027.470.162-69; Valor: r$ 5.380,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2025/21/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Parauapebas-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 02 a 
04/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
servidor: sd PM Natanael lima de lacerda; cPf: 965.893.703-97; Valor: 
r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2026/21/di/dF – 
objetivo: chamado de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Breves-Pa; destino: anajás-Pa; Período: 18 a 19/10/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação; servidor: cB PM deyviso Melo 
de araújo; cPf: 001.948.602-21; Valor: r$ 379,80. sd PM luiz adriano 
Machado alves; cPf: 962.130.782-15; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2027/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: oriximiná-Pa; destino: santarém-Pa; Período: 07 a 
09/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; 
servidor: caP PM loris Henrique figueira costa; cPf: 775.381.532-68; Va-
lor: r$ 435,21. cB PM Gilson Paulo Pantoja Viana; cPf: 884.987.002-72; 
Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2028/21/di/dF – 
objetivo: Escolta de Preso; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Juruti-Pa; destino: santarém-Pa; Período: 07 a 09/10/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; servidores: 
sUB tEN PM odenilson Pimentel de Menezes; cPf: 348.211.122-72; Valor: 
r$ 395,64. cB PM randolfo Janderson Mota do amaral rodrigues; cPf: 
002.014.962-08; Valor: r$ 379,80. sd PM rodrigo Vasconcelos tavares; 
cPf: 030.702.032-05; Valor: r$ 379,80. sd PM Wanderlei saraiva dos 
santos Júnior; cPf: 028.654.842-97; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2029/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 14/10/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; servidor: tEN cEl PM Hel-
de alain corrêa da silva; cPf: 568.002.312-15; Valor: r$ 158,26. sGt 
PM José Maria Balera; cPf: 304.061.292-15; Valor: r$ 131,88. sGt PM 
Glaydson José Vasconcelos lima; cPf: 840.882.492-91; Valor: r$ 131,88. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2030/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 21 a 
30/10/2021; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 09 de pousada; 
servidor: sUB tEN PM Marcos Nielson Monteiro costa; cPf: 334.091.612-
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87; Valor: r$ 2.505,72. sGt PM Jenilson figueiredo de Menezes; cPf: 
713.959.382-53; Valor: r$ 2.505,72. cB PM Marcos roberto da silva fei-
tosa; cPf: 012.803.851-97; Valor: r$ 2.405,40. cB PM rafael de azevedo 
Giusti; cPf: 767.960.002-34; Valor: r$ 2.405,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 721053
Portaria Nº 26/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: sd PM diego da silva alves; cPf: 
009.690.032-69; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 27/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcare-
na-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: cB PM charles reimão silva Barros; 
cPf: 870.395.592-34; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 28/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinópo-
lis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: sGt PM simone Gouvêa de souza; cPf: 
259.478.692-68; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 29/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosquei-
ro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: cB PM Kelly andresa leite souza; cPf: 
872.709.352-20; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 30/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcare-
na-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: cB PM Elias cabral de souza; cPf: 
828.822.822-49; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 31/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosquei-
ro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidores: cB PM Elizabete Brito araujo; cPf: 
017.141.052-10; Valor: r$ 857,20. sd PM thomas Victor castro Goulart; 
cPf: 019.555.952-59; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 32/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidores: sGt PM carlos Jorge do Vale Mendes; 
cPf: 674.679.972-72; Valor: r$ 1.318,80. sd PM Urubatan ferreira Nobre 
Neto; cPf: 006.708.542-39; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 33/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM diogo cezar de oliveira 
souza; cPf: 905.352.782-68; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 34/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM alan Marcio Barbosa roldão; 
cPf: 809.459.022-04; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 35/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosquei-
ro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: sd PM anderson rodrigo da costa 
corrêa; cPf: 017.335.092-59; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 36/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 

alimentação e 05 de pousada; servidores: MaJ PM Enio felix de oliveira; 
cPf: 794.163.572-00; Valor: r$ 1.582,60. cB PM danilo carneiro de Mo-
raes; cPf: 758.573.242-20; Valor: r$ 1.266,00. cB PM francisco silva do 
Nascimento; cPf: 834.191.362-34; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 37/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha do 
cutijuba-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidores: cB PM levy da silva Baia; cPf: 
717.932.752-20; Valor: r$ 857,20. sd PM Weslley Guimarães de souza; 
cPf: 015.358.012-71; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 38/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosquei-
ro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Jefferson Sales Correa; CPF: 
425.266.392-04; Valor: r$ 425.266.392-04. sGt PM sérgio luis costa 
Pereira; cPf: 569.258.162-00; Valor: r$ 870,40. sd PM rodrigo de souza 
ferreira; cPf: 75.381.672-34; Valor: r$ 857,20. sd PM Gabriel Henrique 
Barbosa lima; cPf: 027.809.692-10; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 39/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; servidores: sGt PM Virgilio José rodrigues da costa 
filho; cPf: 038.225.719-70; Valor: r$ 870,40. cB PM leandro cordeiro da 
fonseca; cPf: 983.513.542-87; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 721064
Portaria Nº 480/21/di/dF – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-OUTUBRO/
21-BPrV); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 30/09 a 15/10/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidores: 
caP PM Elson sousa rodrigues; cPf: 898.575.262-68; Valor: r$ 4.352,10. 
sGt PM Bruno Pinheiro dos santos; cPf: 841.182.102-15; Valor: r$ 
3.956,40. sGt PM amilton Brito coelho; cPf: 672.094.752-49; Valor: r$ 
3.956,40. cB PM clebyson John Borges Pinheiro; cPf: 961.448.312-15; 
Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 481/21/di/dF – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-OUTUBRO/
21-BPrV); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 
15/10/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
servidores: tEN PM diogo José do Nascimento ferreira; cPf: 933.424.112-
87; Valor: r$ 4.233,30. sGt PM Josué soares torres da silva Júnior; cPf: 
914.479.172-00; Valor: r$ 3.956,40. sGt PM Joaquim alves de oliveira 
Neto; cPf: 602.278.502-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM ronny Ewerton 
santos da silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 482/21/di/dF – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-OUTUBRO/
21-BPrV); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 30/09 a 15/10/2021; Quan-
tidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidores: tEN 
cEl PM Jorge luiz aragão silva; cPf: 442.725.612-00; Valor: r$ 4.747,80. 
tEN PM adão Marcos Espirito santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; Va-
lor: r$ 4.233,30. sGt PM ronald tavares Pantoja; cPf: 787.246.002-53; 
Valor: r$ 3.956,40. sGt PM rafael fernandes caxias; cPf: 799.007.982-
87; Valor: r$ 3.956,40. ordENador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 483/21/di/dF – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-OUTUBRO/
21-BPrV); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 30/09 a 15/10/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidores: 
sUB tEN PM Eliezer de araújo silva; cPf: 307.642.112-34; Valor: r$ 
3.956,40. sGt PM carlos castilho de alencar; cPf: 617.568.062-68; Va-
lor: r$ 3.956,40. cB PM Marco Jhones Braga Monteiro; cPf: 980.434.552-
87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM cleison antonio de oliveira da silva; cPf: 
704.307.482-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Josué Miranda amaral dias; 
cPf: 000.955.872-17; Valor: r$ 3.798,00. cB PM João Henrique siqueira 
seabra; cPf: 999.465.482-91; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 484/21/di/dF – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-OUTUBRO/
21-BPrV); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-PA; Destino: Ourilândia Do Norte-PA; Período: 30/09 a 
15/10/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
servidores: sUB tEN PM Elias carlos Vieira lima; cPf: 392.283.392-68; 
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Valor: r$ 3.956,40. sGt PM dayse ferreira dias; cPf: 900.093.712-49; 
Valor: r$ 3.956,40. sGt PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-
04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM sérgio cardoso de souza Pereira; cPf: 
846.464.972-04; Valor: r$ 3.798,00. sd PM Patrick teles Pimenta; cPf: 
965.446.192-72; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNsoN aUGUs-
to BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 485/21/di/dF – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-OUTUBRO/
21-BPrV); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 30/09 a 
15/10/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
servidores: sGt PM Jorge luiz das Mercês de souza; cPf: 237.537.222-
00; Valor: r$ 3.956,40. cB PM denilson José Nascimento ferreira; cPf: 
000.337.532-37; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Jaqueline ribeiro dos santos; 
cPf: 930.837.002-10; Valor: r$ 3.798,00. cB PM adriano roger da costa 
de souza; cPf: 823.982.832-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Joyce capis-
trano acioli; cPf: 751.113.652-49; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: ro-
BiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 486/21/di/dF – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-OUTUBRO/
21-BPrV); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 30/09 a 15/10/2021; Quanti-
dade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidores: sGt PM 
ricardo alexandre araújo leal; cPf: 636.631.802-63; Valor: r$ 3.956,40. 
sGt PM flavio cardoso ferreira; cPf: 634.032.932-20; Valor: r$ 3.956,40. 
sGt PM roberto sherlock Noraes da silva; cPf: 660.460.412-87; Valor: 
r$ 3.956,40. sGt PM robson rocha da silva; cPf: 787.500.752-68; Valor: 
r$ 3.956,40. sd PM Washington damasceno da silva; cPf: 852.259.752-
91; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 487/21/di/dF – 
Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-OUTUBRO/
21-BPrV); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Período: 30/09 a 15/10/2021; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servido-
res: sGt PM amarilson Negrão lobo; cPf: 449.772.712-20; Valor: r$ 
3.956,40. cB PM João Paulo Brito favacho; cPf: 736.205.052-68; Va-
lor: r$ 3.798,00. cB PM thiago doná; cPf: 769.187.002-78; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM rafael de souza Miranda; cPf: 935.545.402-34; Valor: 
r$ 3.798,00. cB PM fábio Junho Pereira Barros; cPf: 718.494.592-15; Va-
lor: r$ 3.798,00. cB PM Paulo sergio raiol Gonçalves; cPf: 748.972.842-
87; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 721025
Portaria Nº 40/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinópo-
lis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: cB PM Elivaldo Nascimento de oliveira; 
cPf: 697.177.532-53; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 41/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bra-
gança-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM José Maria Balera; cPf: 
304.061.292-15; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 42/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM anderson thiago santana 
da silva; cPf: 848.114.392-87; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 43/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sd PM luciano dias santiago; 
cPf: 984.551.502-97; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 44/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: tEN PM Elianne dergan de lima; 
cPf: 870.394.782-34; Valor: r$ 1.160,50. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 45/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: abae-
tetuba-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 

alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM rodrigo dias Bandeira; 
cPf: 901.529.302-30; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 46/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha do 
cotijuba-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM Paulo Henrique assunção 
da silva; cPf: 927.298.432-72; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 47/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: ilha do 
cotijuba-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidores: sGt PM flavio augusto tavares 
da silva; cPf: 410.698.202-10; Valor: r$ 870,40. sd PM tiago santiago 
oliveira; cPf: 004.000.152-00; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 48/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: abae-
tetuba-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sUB tEN PM antonio Jorge cordei-
ro fernandes; cPf: 574.763.732-00; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 49/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: sali-
nópolis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidores: MaJ PM luciana lopes da silva 
oliveira; cPf: 697.857.402-34; Valor: r$ 1.582,60. sGt PM Gerson rodri-
gues Braga; cPf: 381.037.962-04; Valor: r$ 1.318,80. sGt PM Hamilton 
siqueira Maciel saunier; cPf: 610.040.302-15; Valor: r$ 1.318,80. orde-
nador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 50/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Bra-
gança-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: tEN cEl PM Jorge augusto laran-
jeira Melo; cPf: 585.188.432-00; Valor: r$ 1.582,60. cB PM sean Murilo 
Pereira campos da silva; cPf: 957.890.902-06; Valor: r$ 1.266,00. cB PM 
Michel amaral Gadelha; cPf: 818.431.352-72; Valor: r$ 1.266,00. orde-
nador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 51/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; servidor: cB PM Pedro fernandes dos santos Junior; 
cPf: 989.080.302-04; Valor: r$ 1.266,00. sd PM Pedro da silva Miranda; 
cPf: 798.735.372-87; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 52/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinópo-
lis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: sGt PM alessandra Nunes carvalho da 
silva; cPf: 591.321.592-34; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 53/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: cB PM andré luis Pereira teixeira; cPf: 
800.286.082-91; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 54/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM Marcelo Eleutério de souza; 
cPf: 425.764.152-53; Valor: r$ 1.318,80. sGt PM diego Wilson corrêa 
ferreira; cPf: 774.671.082-49; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 55/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: soure-Pa; 
Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; servidor: sGt PM Jose alessandro dias costa; cPf: 
691.510.672-34; Valor: r$ 1.318,80. cB PM adriana flávia Monteiro de 
oliveira; cPf: 007.293.062-40; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 56/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: sali-
nópolis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: caP PM osmarley furtado; cPf: 
777.580.052-68; Valor: r$ 1.450,70. sGt PM clayton Menezes cunha, 
cPf: 752.318.162-72; Valor: r$ 1.318,80. sGt PM orivaldo Mascarenhas 
Monteiro; cPf: 652.806.792-91; Valor: r$ 1.318,80. sd PM Marcela Pan-
toja Gonçalves; cPf: 012.145.102-05; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 57/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcare-
na-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM tayana cynthia dos santos; 
cPf: 878.178.702-25; Valor: r$ 1.318,80. cB PM tiago Vieira silva; cPf: 
880.778.612-53; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 58/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: cB PM Harrison Barbosa Neves; cPf: 
936.149.852-53; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Washington leandro cardoso 
Câmara CPF: 887.295.322-72; Valor: R$ 1.266,00. Ordenador: CEL QOPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 59/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bra-
gança-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sd PM felipe alef franco Gomes; 
cPf: 025.567.892-47; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 60/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bra-
gança-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sd PM Neliton da silva soares; 
cPf: 023.001.462-31; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 61/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bra-
gança-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM davi dos santos silva; 
cPf: 935.163.712-34; Valor: r$ 1.266,00. cEl QoPM roBiNsoN aUGUs-
to BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 62/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: soure-Pa; 
Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; servidor: sGt PM augusto cesar Miranda Pinto; cPf: 
381.506.032-04; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 63/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM altemar ferreira dos santos; 
cPf: 278.161.842-04; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 64/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM arlan Marinho sousa; cPf: 
560.135.072-87; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 65/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: soure-Pa; 
Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; servidor: cB PM Hermerson dos santos Galvão; cPf: 
000.155.752-17; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 66/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM lelis Kelly Monteiro ferreira; 
cPf: 620.361.652-49; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 67/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosquei-
ro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: sGt PM Valdemir dos santos da costa; 
cPf: 514.010.532-20; Valor: r$ 870,40. sGt PM airton silva dos santos 
Junior; cPf: 689.946.132-34; Valor: r$ 870,40. cB PM david de araujo 
Pardal; cPf: 807.859.802-53; Valor: r$ 857,20. sd PM rayanna alexia 
oliveira do Espirito santo correa; 005.455.492-64; Valor: r$ 857,20. sd 
PM Gerson costa do Nascimento; cPf: 018.130.112-14; Valor: r$ 857,20. 
sd PM Gilsomar rodrigues da silva Junior; cPf: 006.815.952-80; Valor: 
r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 68/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosquei-
ro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: cB PM silvia Elen de sousa almeida; 
cPf: 806.048.46215; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 69/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: cB PM Milson teixeira castro; cPf: 
002.434.952-69; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 70/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: sa-
linópolis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidores: cEl PM Ulisses Marques lobo; 
cPf: 452.845.472-68; Valor: r$ 1.582,60. sGt PM Eliane do socorro da 
silva rodrigues; cPf: 738.504.462-04; Valor: r$ 1.318,80. sGt PM Eliane 
do socorro da silva rodrigues; cPf: 738.504.462-04; Valor: r$ 1.318,80. 
sGt PM João Paulo soares Barbosa; cPf: 679.036.652-00; Valor: r$ 
1.318,80. cB PM Elton duarte da silva; cPf: 898.878.162-72; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 71/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: sali-
nópolis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidores: sd PM reinaldo alves chaves; 
cPf: 000.426.722-28; Valor: r$ 1.266,00 ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 72/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosquei-
ro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidores: sGt PM orlando José Matos Nunes; 
cPf: 430.442.632-04 ; Valor: r$ 870,40. cB PM Marcelo cleyton cardoso 
do Nascimento; cPf: 703.336.532-20; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 73/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidor: sd PM talita Monteiro de Moraes; cPf: 
989.106.712-20; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 74/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinópo-
lis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidores: sGt PM Weliton José dos santos; cPf: 
398.397.372-87; Valor: r$ 1.318,80. sd PM Marcelo Moraes Monteiro; 
cPf: 969.580.572-87; Valor: r$ 1.266,00. sd PM Victor Yan Martins ro-
drigues; cPf:003.161.162-11; Valor: r$ 1.266,00. sd PM luiz Marcelo 
Gonçalves Baltazar; cPf: 005.194.122-81; Valor: r$ 1.266,00. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 75/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM tarcisio costa de araujo; 
cPf: 005.246.392-30; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 76/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM Karla Henrique santos 
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cruz; cPf:004.200.802-60; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 77/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: ilha 
do cotijuba-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM Breno Vieira Batista; 
cPf: 828.176.422-87; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 78/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: ilha 
do cotijuba-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; servidor: sd PM Nemuel Pantoja Palheta; 
cPf: 006.382.702-60; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 79/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: tEN PM Miguel augusto Gomes 
reis; cPf: 454.897.182-34; Valor: r$ 1.411,10. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 80/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bra-
gança-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM Marcos antonio de Moraes 
ferreira; cPf: 806.004.682-91; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 81/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM Jorge luis costa tenorio; 
cPf: 787.157.412-49; Valor: r$ 870,40. cEl QoPM roBiNsoN aUGUs-
to BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 82/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM ademir dias ferraz; cPf: 
858.652.902-82; Valor: r$ 870,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 83/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: sa-
linópolis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM leandro Pinheiro oliveira; 
cPf: 011.409.942-12; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 84/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidor: cB PM Victor ferreira de lima; cPf: 
007.793.612-45; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 85/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: cB PM alex Youssef lobato Estu-
mado; cPf: 954.603.732-04; Valor: r$ 1.266,00. sd PM Jessica Monteiro 
Melo de ataide; cPf: 017.667.712-70; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 86/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinópo-
lis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidores: sGt PM Elizangela rodrigues Pereira; 
cPf: 517.775.172-49; Valor: r$ 1.318,80. sd PM Valnise de assis reis; 
cPf: 941.059.442-15; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 87/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: abae-
tetuba-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sGt PM Valéria da silva Barbosa; 
cPf: 777.406.532-68; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 88/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; servidor: sGt PM claudia rogéria Nobre alves; cPf: 
281.744.372-15; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 89/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinó-
polis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidores: sGt PM clovis Jordão faro Júnior; 
cPf: 933.301.382-20; Valor: r$ 1.318,80. cB PM Márcio rogério Jaques 
dos santos; cPf: 720.277.462-34; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 90/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; servidores: sGt PM ronaldo de oliveira da silva; 
cPf: 002.389.302-89; Valor: r$ 1.1266,00. sd PM caio carrera Pensador; 
cPf: 072.399.354-85; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 91/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosquei-
ro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de ali-
mentação e 05 de pousada; servidores: tEN PM Jherith dias Gomes; cPf: 
009.158.472-80; Valor: r$ 1.160,50. cB PM iraildo da silva Junior; cPf: 
888.446.412-91; Valor: r$ 857,20. sd PM lidia almarque Brito da silva; 
cPf: 928.394.442-91; Valor: r$ 857,20. cEl QoPM roBiNsoN aUGUs-
to BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 92/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; servidor: sd PM Walter luiz Borges da silva; cPf: 
963.955.672-68; Valor: r$ 1.266,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 93/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNados 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: sa-
linópolis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidor: sd PM Victor Eduardo da silva 
livi; cPf: 007.385.112-42; Valor: r$ 1.266,80. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 721350
Portaria Nº 29/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso “Elaboração de termo de referência e Projeto 
Básico” (coNVÊNio BacEN N° 51209/2019); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; Período: 
26 a 30/09/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 04 de pousa-
da e 03 indenizações de transporte; servidor: sd PM Paulo roberto Batista 
silva; cPf: 945.986.142-34; Valor: r$ 1.508,72. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 721294
Portaria Nº 2031/21/di/dF – 
objetivo: Participar do curso csPBM/21; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: Marituba-Pa; Perí-
odo: 23 a 29/10/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 
de pousada; servidor: tEN cEl PM Pedro Paulo de oliveira coelho; cPf: 
584.842.802-68; Valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data.
Portaria Nº 2032/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de cumprir Diligências de IPM; Fundamento Legal: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; 
Período: 18 a 23/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 
05 de pousada; servidores: tEN cEl PM daniel carvalho Neves; cPf: 
424.797.462-91; Valor: r$ 1.582,60. tEN PM fábio de araujo sodre; cPf: 
597.778.422-87; Valor: r$ 1.411,10. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data.
Portaria Nº 2033/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: castanhal-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 18 a 
20/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
servidor: sGt PM Jairo carneiro cereja; cPf: 410.182.142-91; Valor: r$ 
527,52. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2034/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: castanhal-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 14 a 
15/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
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servidor: sGt PM Jairo carneiro cereja; cPf: 410.182.142-91; Valor: r$ 
263,76. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2035/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de atender ao Chamado de Justiça; Fundamento Legal: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; 
Período: 16 a 19/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 
03 de pousada; servidor: sUB tEN PM Jorlando da conceição alves; cPf: 
437.413.802-10; Valor: r$ 395,64. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data.
Portaria Nº 2036/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de atender ao Chamado de Justiça; Fundamento Legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prai-
nha-Pa; Período: 17 a 19/11/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação e 01 de pousada; servidor: sGt PM Edinelson silva da Paixão; cPf: 
702.518.352-00; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data.
Portaria Nº 2037/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de atender ao Chamado de Justiça; Fundamento Legal: Lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; 
Período: 18/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; servi-
dores: sd PM Paulo sergio santos silva; cPf: 604.408.433-75; Valor: r$ 
126,60. sd PM rodrigo silva rodrigues de almeida; cPf: 147.989.157-69; 
Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2038/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de atender ao Chamado de Justiça; Fundamento Legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Primave-
ra-Pa; Período: 22/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
servidores: sGt PM cícero tavares duarte; cPf: 602.335.321-53; Valor: 
r$ 131,88. sGt PM Klayton Kessle Gaia de oliveira; cPf: 634.132.482-00; 
Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2039/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de atender ao Chamado de Justiça; Fundamento Legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Primave-
ra-Pa; Período: 18/11/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; 
Servidor: SGT PM Gerffeson Coelho da Silva; CPF: 833.006.862-53; Valor: 
r$131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2040/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de atender ao Chamado de Justiça; Fundamento Legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: Prima-
vera-Pa; Período: 14/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação 
e 01 de pousada; servidores: cB PM adriano dos anjos Quaresma; cPf: 
925.981.702-10; Valor: r$ 379,80. sd PM Erick Heliaquim cavalcanti de 
albuquerque; cPf: 098.762.134-31; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2041/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de cumprir diligências de CORREG; Fundamento Legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; destino: são félix 
do Xingu-Pa; Período: 14 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; servidores: tEN PM José antônio ferreira 
cardoso; cPf: 747.494.982-20; Valor: r$ 564,44. cB PM adelson da silva 
almeida; cPf: 888.497.162-49; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2042/21/di/dF – 
Objetivo: A fim de cumprir diligências de CORREG; Fundamento Legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; destino: conceição 
do araguaia-Pa; Período: 21 a 23/11/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; servidores: MaJ PM Edvaldo rodrigues de 
Medeiros; cPf: 635.761.552-87; Valor: r$ 633,04. sGt PM Vicente de 
Paula alves dos santos amaral; cPf: 689.618.472-87; Valor: r$ 527,52. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2043/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 19 a 27/10/2021; 
Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; servidores: 
tEN PM Jéssica Gonçalves cruz de siqueira; cPf: 001.129.472-80; Va-
lor: r$ 2.398,87. tEN PM claudio roberto Batalha rodrigues Junior; cPf: 
965.970.112-87; Valor: r$ 2.398,87. sGt PM Elvis adolfo tavares; cPf: 
334.079.752-87; Valor: r$ 2.241,96. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data.
Portaria Nº 2044/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 20 a 
20/10/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousa-
da; servidores: MaJ PM José de Jesus Palheta Junior; cPf: 402.117.702-
72; Valor: r$ 659,40. tEN PM sulivan Hevellin Pimentel de araujo; cPf: 
914.810.822-72; Valor: r$ 580,25. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data.
Portaria Nº 2045/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: tucuruí-Pa; Período: 19 a 23/10/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; servidores: 

tEN PM Marcus Vinicius costa da silveira; cPf: 847.484.862-87; Valor: r$ 
1.269,99. sGt PM Hamilton siqueira Maciel saunier; cPf: 610.040.302-15; 
Valor: r$ 1.186,92. sd PM samuel oliveira de oliveira; cPf: 027.892.862-
56; Valor: r$ 1.139,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data.

Protocolo: 721296
Portaria Nº 2056/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 25/10/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; servidor: cEl PM José dilson 
Melo de souza Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 158,26. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2057/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 27 a 28/10/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; servidores: 
cEl PM José dilson Melo de souza Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: 
r$ 474,78. tEN PM William raphael da silva Balbino rodrigues; cPf: 
083.906.104-85; Valor: r$ 423,33. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data.
Portaria Nº 2058/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2021; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; 
servidores: tEN PM Elias Monteiro da silva; cPf: 822.464.242-91; Va-
lor: r$ 2.257,76. cB PM Magno soares dos santos; cPf: 887.062.492-
72; Valor: r$ 2.025,60. cB PM Paulo Henrique Pierre de souza; cPf: 
914.143.262-20; Valor: r$ 2.025,60. cB PM Elissandro Vieira de lima; 
cPf: 917.774.702-00; Valor: r$ 2.025,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2059/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: altamira-Pa; destino: Porto de Moz-Pa; Período: 02 a 
10/11/2021; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; 
servidores: sGt PM antonio lopes de araújo; cPf: 574.203.602-78; Va-
lor: r$ 2.110,08. sGt PM Maurício santos celestino; cPf: 688.573.732-
15; Valor: r$ 2.110,08. cB PM Girlandia Guilherme dos santos Quaresma; 
cPf: 002.059.643-03; Valor: r$ 2.025,60. cB PM Gilson leitão da silva; 
cPf: 000.077.932-60; Valor: r$ 2.025,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2060/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Monte alegre-Pa; destino: santarém-Pa; Período: 08 a 
09/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
servidores: sGt PM Elinelson andré silva da conceição; cPf: 592.591.672-
72; Valor: r$ 263,76. sGt PM Elionaldo Maranhão de carvalho Junior; cPf: 
880.271.122-49; Valor: r$ 263,76. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data.
Portaria Nº 2061/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: santarém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 06 a 
07/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
servidores: sGt PM romário castro Gonçalves; cPf: 948.348.142-20; Va-
lor: 395,64. cB PM alan Maia de oliveira; cPf: 860.007.642-00; Valor: r$ 
379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2062/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: tucumã-Pa; Período: 25 a 30/10/2021; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servido-
res: sGt PM Moisés Mendes da silva; cPf: 484.651.512-53; Valor: r$ 
1.318,80. sGt PM divan costa rodrigues; cPf: 001.707.792-38; Valor: r$ 
1.318,80. sGt PM Ewerton sergio lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Va-
lor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2063/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 15 a 
16/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
servidor: sGt PM ronaldo Viveiros lima; cPf: 520.183.852-91; Valor: r$ 
263,76. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2064/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 18 
a 19/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
servidor: sGt PM Kleyton Pinto Vasconcelos; cPf: 691.246.802-06; Va-
lor: r$ 263,76. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2065/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Novo repartimento-Pa; Período: 18 
a 19/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
servidor: cB PM alexandre da conceição sousa; cPf: 762.937.422-49; 
Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
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Portaria Nº 2066/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: tucuruí-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 15 a 
16/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
servidor: tEN PM Wilson rodrigues de oliveira Júnior; cPf: 039.335.373-
71; Valor: r$ 282,22. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data.
Portaria Nº 2067/21/di/dF – 
objetivo: aplicação e fiscalização de Provas Presenciais para o cas PM 
– 2021 / tUrMa ii; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 19 a 27/10/2021; 
Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 diárias de pousada; ser-
vidores: tEN PM Walder Braga de carvalho; cPf: 564.695.002-34; Valor: 
r$ 2.690,42. sGt PM Mário araújo reis; cPf: 365.638.382-00; Valor: r$ 
2.241,96. cB PM Karen cahn Bernardes; cPf: 112.421.537-99; Valor: r$ 
2.152,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 721302
Portaria Nº 2046/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (Curso de Especialização Profissional); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: são Paulo-sP; Período: 17/10 a 16/11/2021; Quantidade de diá-
rias: 30 de alimentação e 30 de indenização de transporte; servidor: tEN 
PM Priscilla de carvalho costa; cPf: 015.616.642-94; Valor: r$ 8.967,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2047/21/di/dF – 
objetivo: diligência iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: dom Eliseu-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 14 a 
16/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousa-
da; servidor: tEN PM Marcos José Barros de Melo; cPf: 622.383.373-
34; Valor: r$ 564,44. sUB tEN Edilson Martins do Nascimento; cPf: 
562.129.413-00; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2048/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 21 a 27/10/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 06 de pousada; servidores: 
sGt PM Maria severina souza Barros; cPf: 287.292.692-53; Valor: r$ 
1.714,44. sGt PM Eder da silva ferreira; cPf: 745.130.012-91; Valor: 
r$ 1.714,44. sGt PM Graça Helena Moura feio; cPf: 302.628.792-04; 
Valor: r$ 1.714,44. cB PM rocilene Barbosa campos; cPf: 304.099.692-
49; Valor: r$ 1.645,80. cB PM Maria de Nazare Gonçalves Galisa; cPf: 
900.953.752-87; Valor: r$ 1.645,80. sd PM oziel do Espirito santo Vilhe-
na; cPf: 003.188.142-42; Valor: r$ 1.645,80. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2049/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: castanhal-Pa; destino: santa izabel do Pará-Pa; Período: 
23 a 28/09/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; servidores: 
sGt PM robson romão Barbosa Mesquita; cPf: 427.657.302-53; Valor: 
r$ 435,20. cB PM thiago araujo Marinho; cPf: 911.130.322-00; Valor: 
r$ 428,60. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 2050/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: tucuruí-Pa; destino: Pacajá-Pa; Período: 10 a 14/09/2021; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: 
sUB tEN PM Marcelino luciano dos anjos Pereira; cPf: 450.989.802-91; 
Valor: r$ 1.055,04. cB PM Hildemar fernandes da silva; cPf: 830.074.402-
97; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2051/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 05 a 
08/10/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: sGt PM antonio carlos Pereira cereja; cPf: 740.700.702-06; 
Valor: r$791,28. cB PM Paulo assunção dos santos; cPf: 004.004.712-
13; Valor: r$ 759,60. sd PM Marcio rodrigo Gomes de Queiros; cPf: 
015.526.732-94; Valor: r$ 759,60. sd PM diego da silva auzier; cPf: 
021.937.002-81; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2052/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 20 a 
21/10/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
servidores: cB PM diego dos santos freitas; cPf: 883.597.002-49; Valor: 
r$ 253,20. sd PM leandro luiz Matias cardoso; cPf: 876.196.522-72; 
Valor: r$ 253,20. sd PM Edson Matheus araújo Marques da silva; cPf: 
037.565.272-80; Valor: r$ 253,20. sd PM Victor Hugo leite ribeiro; cPf: 
007.832.642-75; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Portaria Nº 2053/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 23 a 
25/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
servidores: sGt PM dayve de sousa soares; cPf: 599.224.352-68; Valor: 
r$ 527,52. sd PM William Blenner oliveira dos reis; cPf: 018.860.382-44; 
Valor: r$ 506,40. sd PM ronny Glebson alves Pereira; cPf: 007.977.082-
78; Valor: r$ 506,40. sd PM Marcio rodrigo Gomes de Queiros; cPf: 
015.526.732-94; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2054/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 23 a 
25/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
servidores: sGt PM Wallacy antonio da costa cruz; cPf: 292.853.212-91; 
Valor: r$ 527,52. sGt PM Moab Pessoa de farias Neto; cPf: 948.701.102-
10; Valor: r$ 527,52. sd PM alison santa rosa felipe; cPf: 021.036.452-
19; Valor: r$ 506,40. sd PM symara larissa oliveira Gonçalves; cPf: 
017.349.122-78; Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aU-
GUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2055/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 29/10 a 
01/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidor; sGt PM Wallacy antonio da costa cruz cPf: 292.853.212-91; 
Valor: r$ 791,28. sGt PM Moab Pessoa de farias Neto; cPf: 948.701.102-
10; Valor: r$791,28. sd PM symara larissa oliveira Gonçalves; cPf: 
017.349.122-78; Valor: r$ 759,60. sd PM alison santa rosa felipe; 
cPf:021.036.452-19; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
soN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 721300

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 420/diÁria/dF de 18 de NoVeMBro de 2021
o coMaNdaNtE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe confe-
rem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. conside-
rando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Portaria Nº 
278 de 23 de outubro de 2019 – sEad;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a Portaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares relacionados em planilha em anexo, 11 
(oNZE) diárias de alimentação e 10 (dEZ) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 74.454,81 (sEtENta E QUarto Mil, 
QUatrocENtos E ciNQUENta E QUatro rEais E ciNQUENta E QUa-
tro cENtaVos ), para seguir viagem dos municípios de suas respectivas 
unidades bombeiro militar para Mosqueiro - Pa, no período de 11 a 22 
outubro de 2021, a serviço da diretoria de Ensino e instrução do cBMPa.
art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Posto /
Grad NoME Mf ori-

GEM
data Nº dE 

diárias
Valor 
UNit. 
(r$)

total (r$)
saÍda rEGrEsso aliM PoUs

MaJ 
QoBM

lEaNdro taVarEs dE 
alMEida 57174110 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 131,88 r$2.769,48

caP BM MarcElo saNtos 
riBEiro 57216376 ananin-

deua 11/10/2021 13/10/2021 3 2 118,89 r$594,45

tEN rr oZiEl do carMo MElo 5209706 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 116,05 r$2.437,05

st BM JEdalias Barata 
MoNtEiro 5399394 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 87,04 r$1.827,84

sGt BM carlos alBErto fEr-
rEira GUiMaraEs 5399718 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 87,04 r$1.827,84

sGt BM ricardo MiraNda dE 
soUZa 54185343 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 87,04 r$1.827,84

sGt BM raildo MoNtEiro dos 
saNtos 57173416 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 87,04 r$1.827,84

sGt BM EMErsoN lEao riBEiro 57174006 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 87,04 r$1.827,84

sGt BM MarcElo fraNco dE 
araUJo 57173367 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 87,04 r$1.827,84

cB BM NEliNHo MoNtEiro dE 
araUJo 57189284 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM toNY dalENo Barros 
riBEiro 57189407 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM Vital Brasil araUJo 
MoNtEiro filHo 57218353 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM saNNiErY lisBoa da 
silVa 57217937 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

MaJ 
QoBM

aBEdoliNs corrÊa 
XaViEr 57190110 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 131,88 r$2.769,48

tEN 
QoBM

alBErt liNcolN costa 
Vidal 5932589 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 116,05 r$2.437,05
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tEN 
QoBM

alUiZio lUiZ aZEVEdo 
dE araUJo 5932594 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 116,05 r$2.437,05

tEN 
QoBM

PEdro EMilio c. BraN-
co alENcar fraNÇa 5932631 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 116,05 r$2.437,05

tEN 
QoBM

Marcio aUGUsto liMa 
loBato 5932578 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 116,05 r$2.437,05

tEN 
QoBM

aVila rodriGo dE 
soUsa foNsEca 5932629 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 116,05 r$2.437,05

tEN 
QoBM

saMUEl JoNatHa 
araUJo da Mota 5932591 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 116,05 r$2.437,05

tEN 
QoBM

GaBriEl rodriGUEs 
PaiXao VElasco 

aZEVEdo
5932602 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 116,05 r$2.437,05

sGt BM MarcElo PaNtoJa 
BarBosa da silVa 54185159 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 87,04 r$1.827,84

sGt BM PaUlo GaBriEl dE 
Matos 57173358 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 87,04 r$1.827,84

cB BM daNiEl rEis dias 57189182 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM PaUlo loBato GoN-
ÇalVEs 57189338 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM raiMUNdo NoNato 
ViEira PiNHEiro 57189361 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM tiaGo da coNcEiÇao 
soBriNHo 57217820 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM aNdrE oliVEira da 
silVa 54186691 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM faBio BrUNo soZiNHo 
dE HolaNda 57218590 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

cB BM JacKsoN aNdErsoN dE 
soUsa alVEs 5932571 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

sd BM Mario alMEida loBato 5932482 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

sd BM PEdro WilHaMis 
sEaBra aBrEU 5932278 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

sd BM BrENdo cardoso liMa 5932401 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

sd BM italo dUda dE carVa-
lHo rocHa 5932419 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

sd BM NiltoN GlEidsoN 
cHaVEs dE soUsa 5932306 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

sd BM Joao Victor MEdEiros 
dE Morais 5932395 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

sd BM MicHaEl rodriGo 
oliVEira da crUZ 5905072 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

sd BM EdsoN adriaNo dos 
saNtos BarBosa 5932288 Belém 11/10/2021 22/10/2021 11 10 85,72 r$1.800,12

HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e
coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 720897

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°102/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Ele-
trônico n°012/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrEsa GGV coMErcial EirEli. cNPJ nº 
35.236.131/0001-57. data da assinatura: 16/09/2021. Vigência: o prazo 
de vigência deste contrato terá início na data de 16/09/2021 e encerra-
mento em 31/12/2021. objeto: o objeto do presente contrato é a aQUisi-
ÇÃo dE cadEados. Processo nº 2021/336079. orçamento: 40101.06.122
.1297.8338.339030.0101. contratada: EMPrEsa GGV coMErcial EirEli. 
Endereço da contratada: Praça comandante Eduardo de oliveira, 279, - 
Pq. Edu chaves, em são Paulo/sP, tEl. (11) 2934-2256, e-mail: ggv@ter-
ra.com.br. ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves soares Zaga-
lo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
republicado por ter saído com incorreção no doE N°34.708 do dia 
23/09/2021.
eXtrato de coNtrato
contrato n°103/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Ele-
trônico n°012/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrEsa coMatEl coMÉrcio dE MatErial 
ltda. cNPJ nº 04.510.069/0001-16. data da assinatura: 16/09/2021. 
Vigência: o prazo de vigência deste contrato terá início na data de 
16/09/2021 e encerramento em 31/12/2021. objeto: o objeto do presente 
contrato é a aQUisiÇÃo dE cadEados. Processo nº 2021/336079. or-
çamento: 40101.06.122.1297.8338.339030.0101. contratada: EMPrEsa 
coMatEl coMÉrcio dE MatErial ltda. Endereço da contratada: trav. 
José Pio, n° 545, Bairro Umarizal, Belém-Pa, cEP: 66050-240, e-mail: el-
len@comatel.com.br, telefone: (91)3204-2601. ordenadora responsável: 
ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
republicado por ter saído co,m incorreção no doe N°34.708 do dia 
23/09/2021.

eXtrato de coNtrato
contrato n°104/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Ele-
trônico n°012/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrEsa G.M.s. coNstrUÇÃo ciVil E ElÉtri-
ca EirEli. cNPJ nº 19.340.730/0001-60. data da assinatura: 16/09/2021. 
Vigência: o prazo de vigência deste contrato terá início na data de 
16/09/2021 e encerramento em 31/12/2021. objeto: o objeto do presente 
contrato é a aQUisiÇÃo dE cadEados. Processo nº 2021/336079. or-
çamento: 40101.06.122.1297.8338.339030.0101. contratada: EMPrEsa 
G.M.s. coNstrUÇÃo ciVil E ElÉtrica EirEli. Endereço da contratada: 
rua ivo Brasil Graen, n°221, cEP: 68741-480, (91) 3721-4896, e-mail: 
gms.comercialpa@gmail.com, em castanhal/Pa. ordenadora responsável: 
ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
republicado por ter saído com incorreção no doE N°34.719 do dia 
01/10/2021.

Protocolo: 721016
eXtrato de coNtrato
contrato n°111/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: Pregão Ele-
trônico n°015/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e a EMPrEsa a J coMÉrcio atacadista dE ME-
dicaMENtos E ProdUtos HosP. cNPJ nº 32.137.731/0001-70. data da 
assinatura: 22/10/2021. Vigência: da sua assinatura até 31/12/2021. Va-
lor: r$ 600,00 (seiscentos reais). objeto: aquisição de lancetas. Proces-
so nº 2021/182323. orçamento: 40101.06.303.1502.8277.339030.0101
. contratada: EMPrEsa a J coMÉrcio atacadista dE MEdicaMENtos 
E ProdUtos HosP. Endereço da contratada: av. rômulo Mariorana, n°-
1792-a, cEP: 66093-005, Marco – Belém/Pa, e-mail: ajhospitalar@gmail.
com, contato: (91) 3353-8889 / (91) 98356-3301. ordenadora responsá-
vel: ana Michelle Gonçalves soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
eXtrato de coNtrato
contrato: 113/2021-Pc/Pa. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 18/2021. 
Partes: PolÍcia ciVil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. 
rEVErsa aMBiENtal sErViÇos E colEtora dE rEsÍdUos EirEli. cNPJ 
nº 27.208.498/0001-39. objeto: contratação de empresa especializada na 
coleta, incineração e destinação final de lixo patológico. Data da Assinatu-
ra: 25/10/2021 Vigência: 25/10/2021 à 25/10/2022. Valor r$=22.800,00/
aNo. orçamento: Programa de trabalho Natureza da despesa fonte de 
recurso origem do recurso. 40101.06.1502.8277.339039.0101.Estadual. 
Proc. nº 2021/36408. contratado: rEVErsa aMBiENtal sErViÇos E co-
lEtora dE rEsÍdUos EirEli. Endereço: Estrada santana do aurá, s/nº, 
águas lindas, ananindeua/Pa. ordenadora responsável: aNa MicHEllE 
GoNÇalVEs soarEs ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da 
Polícia civil.

Protocolo: 720989

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
reaBertUra de PreGÃo eLetrôNico - 27/2021
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM locaÇÃo dE 
EQUiPaMENtos dE sistEMa
dE alarME E PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE MoNitoraMENto rEMoto 
coM Vistoria dE ProNta rEsPosta
tipo de licitação: Menor Preço Por lote.
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da reabertura: www.comprasnet.gov.br
data da reabertura: 10/11/2021
Hora da abertura: 08:30 (horário de Brasília/df)
Programa de trabalho: 06.121.1297.8238
fonte recurso: 0101 – recurso ordinário
Pregoeiro: alexandre José leite cruz
delegado Geral: Walter resende de almeida.

Protocolo: 721194

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 059/2021-Pce/PMPM
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Porto de Moz cNPJ nº 05.183.827/0001-00.
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 Porto de Moz/Pa.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 26/10/2021.
Processo nº 2021/878737.
Prefeito: rosibergue torres campos. Prefeito do município de Porto de Moz.
Endereço: rua 19 de Novembro, s/n, Bairro: centro, cEP: 68.330-000, 
Porto de Moz/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 060/2021-Pce/cMP
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Câmara Municipal de Prainha/PA, CNPJ nº 10.220.671/0001-11.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 



 diário oficial Nº 34.749 107 Quarta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2021

apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Prainha/Pa.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 26/10/2021.
Processo nº 2021/872773.
Presidente: Orivaldo Oliveira Ferreira. Presidente da Câmara Municipal de 
Prainha /Pa.
Endereço: rua coatá, s/nº, Bairro: cidade Nova, cEP: 68.130-000, Prai-
nha/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 061/2021-Pce/PMsJa
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Pre-
feitura Municipal de são João do araguaia/Pa. cNPJ nº 05.854.534/0001-
07.
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 são João do araguaia/Pa.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 26/10/2021.
Processo nº 2021/610012.
Prefeita: Marcellane cristina sobral Martins. Prefeita de são João do ara-
guaia/Pa.
Endereço: Praça inácio Moura, s/nº, Bairro: centro, cEP: 68.518-000, são 
João do araguaia/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 721250

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 079/2021 – cPcrc
oBJEto: o objeto do presente contrato consiste na coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada Para a PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE GErÊN-
cia EM sEGUraNÇa da iNforMaÇÃo Por MEio dE firEWall dE Bor-
da, iNclUiNdo a disPoNiBilidadE dE EQUiPaMENtos, softWarEs, 
iMPlaNtaÇÃo E sUPortE tÉcNico, para atender as necessidades deste 
centro de Perícias “renato chaves”.
data assiaNtUra: 21/10/2021.
ViGÊNcia: 21/10/2021 a 20/10/2022.
Valor: r$ 342.600,00 (trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos re-
ais).
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 047/2021 – cPcrc
dotaÇÃo orÇaMENtária: PlaNo iNtErNo: 4120008238c; PtrEs: 
858268; NatUrEZa da dEsPEsa: 339040; foNtE: 0101.
coNtratada: a empresa it ProtEct sErViÇos dE coNsUltoria EM 
iNforMatica EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 23.378.923/0001-87, 
com sede estabelecida à av. santos dumont, 1510, Bloco i, salas 1305 e 
1306, Bairro: aldeota, fortaleza/cE, cEP: 60.150-16.
ordENador dE dEsPEsas: celso da silva Mascarenhas.
*republicado por haver incorreções no doe de nº 34.746, do dia 25 
de outubro de 2021, Protocolo de nº 719934.

Protocolo: 720939

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1357/ 2021
staEl rEJaNE soUsa da silVa
MatrÍcUla: 5233070/1
carGo: Perito criminal
cidadE: itaitUBa - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 27/09/2021 a 30/09/2021
oBJEtiVo: Participar do Programa segurança por todo o Pará.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 721301
Portaria N°. 1392/ 2021
JosÉ coElHo sPaNNEr
MatrÍcUla: 57192970/3
carGo: auxiliar operacional
Valdir riBEiro silVa
MatrÍcUla: 54181634/4
carGo: auxiliar operacional
cidadE: Vila caPistraNa dE aBrEU - ZoNa rUral (MaraBá) - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 25/08/2021
oBJEtiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Portaria N°. 1410/ 2021
dJair Garcia loPEs
MatrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: ParaGoMiNas - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/09/2021 a 25/09/2021
oBJEtiVo: fazer o deslocamento do perito criminal..
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1508/ 2021
tHiaGo ValENtE NoVaEs
MatrÍcUla: 5719442
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 18/10/2021 a 22/10/2021
oBJEtiVo: realizar pericia.
dr. cElso da silVa MascarENHas
Portaria N°. 1335/ 2021
ElVis dE oliVEira lEitE
MatrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: itaitUBa - Pa
diária: 07 1/2 (sete e meia) PErÍodo: 18/10/2021 a 25/10/2021
oBJEtiVo: realizar perícias diversas.
dr. cElso da silVa MascarENHas

Protocolo: 721283

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 230/2021-cGd/Pad/diVersas 
Belém, 13 de outubro de 2021.
A Corregedora Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNsidEraNdo os termos da Portaria N°1861/2017-dG/cG/dEtraN, 
de 07.06.2017, publicada no diário oficial do estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor-chefe para instauração de processo de sin-
dicância investigativa ou acusatória, e/ou Processos disciplinares;
coNsidEraNdo os termos do Memorando n° 05/2021 – cPad, de 13 de 
outubro de 2021, do Presidente da comissão designada pela Portaria Nº 
24/2021-CGD/PAD, de 22 de setembro de 2021, publicada no diário oficial 
do estado nº 34.709, o qual comunica sobre a necessidade de apuração 
de conduta funcional do gerente de Parauapebas sugerindo aditamento da 
Portaria N º 24/2021-cGd/Pad/diVErsas;
r E s o l V E:
i – aditar a Portaria Nº 24/2021 – cGd/Pad, de 22.09.2021, publicada 
no doE nº 34.709, em 24.09.2021, para incluir o nome do servidor l.a.s., 
matrícula n57196029/5.
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.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
MarlENilsoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe
(republicada por incorreção no doe 34.744, de 22/10/2021)

Protocolo: 721315
Portaria Nº 3665/2021-dG/cGP, de 19/10/2021
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 solicitação no requerimento do sindicato dos traba-
lhadores de Trânsito do Estado do Pará, datado de 12/08/2021, e demais 
despachos no Processo nº 2021/885715,
r E s o l V E:
REMOVER o servidor MARINALDO MENEZES DA SILVA, Auxiliar de Trânsito, 
matrícula 57175754/1, da Gerência de obras e serviços de Engenharia 
para a Gerência de controle de documentos de registro de Veículos na 
coordenadoria de registro de Veículos deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral
Protocolo: 721526
Portaria N° 3786/2021/dG/detraN/Pa, de 26/10/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
considerando o procedimento de aquisição de um imóvel para o dEtraN/
Pa.
considerando a indispensabilidade de adoção de procedimentos para o 
planejamento da demanda, conforme disposto na iN nº05/2017 - MPdG.
rEsolVE: 
artigo 1º – instituir a comissão técnica de Estudos Preliminares para aqui-
sição de um imóvel para o dEtraN/Pa.
artigo 2º - designar para compor a comissão os seguintes servidores: 
i – aristidEs PErEira fUrtado, matricula nº5286239/1
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ii – iGor taNcrEdi dE araÚJo, matricula nº5945735/1
artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MarcElo liMa GUEdEs
diretor Geral

Protocolo: 721530

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3639/2021-daF/cGP, de 18/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1132121;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marcus césar rodrigues Moraes, matrícula nº 57189262/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtos rEais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto pagamento durante e Operação de Fiscalização de Trânsito 
que será realizada na circunscrições do municipio de Tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17 à 31/10/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3640/2021-daF/cGP, de 18/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1127930;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
sílvio roberto Pires da silva, matrícula nº 80845377/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (doi Mil E QUiNHENtos rEais) e destinam-se a suprir despe-
sas eventuais.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.500,00
3339033-r$-500,00
3339036-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 22/10 à 10/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3641/2021-daF/cGP, de 18/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/1134281;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Gilsiley ferreira e ferreira, matrícula nº 57209068/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
800,00 (oitocENtos rEais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto pagamento durante e Operação de Fiscalização de Trânsito 
que será realizada na circunscrições do municipio de salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-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 18/10 à 01/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3655/2021-daF/cGP, de 19/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1132382;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Humberto daniel lisboa, matrícula nº 5557135/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-

500,00 (QUiNHENtos rEais) e destinam-se a suprir as despesas even-
tuias e de pronto pagamento durante a realização de fiscalização de trânsi-
to que será realizada nas circunscrições do município de Barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 21/10 à 04/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3663/2021-daF/cGP, de 19/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1134342;
rEsolVE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor igor 
damasceno Pereira, matrícula nº 54192100/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENtos rEais) e destinam-se a suprir as despesas eventu-
ais e de pronto pagamento no municipio de são félix do Xingú.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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 18/10 à 12/11/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 721050

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3484/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1028926;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 13/10 à 05/11/2021, a fim 
de realizar atendimento processos de veículos e retaguarda, no referido 
municipio.

nome matricula
deives leite costa 55590179 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3485/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1052008;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
castanhal para o município de são Miguel do Guamá no período de 13/10 
à 05/11/2021, a fim de realizar vistoria veícular, no referido municipio.

nome matricula
cleide cassia da silva leão freitas 57209080 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3486/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1093180;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de San-
tarém para o município de Óbidos no período de 04/10 à 29/10/2021, a fim 
de realizar vistoria e outras atividades na cirEtraN do referido municipio.

nome matricula

david furtado fernandes 5857430 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3487/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1074807;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de abaetetuba – 18/10 à 27/10/2021, capa-
nema – 28/10 à 06/11/2021 e Bragança – 07/11 à 16/11/2021, a fim de 
realizar visita técnica de manutenção preventiva e corretiva dos computa-
dores nos referidos municípios.

nome matricula
Marcus Vinícius da silva alencar 55587592/1

Paulo Jorge aguiar Nunes 57197495/1
Ezequias tavares da silva 57195749/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3488/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1082615;
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 Pacajá – 07/10 à 12/10/2021, a fim de atuar como 
caixa de atendimento a itinerante de habilitação no referido município.

nome matricula
Vera lúcia da silva campos 57192793/1
Waldir de azevedo repolho 54194159/2

rosemary sousa rocha 54191530/2
Walter Mota aragão silva 5414806/6

rose Mary Machado lobato 57203988 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3494/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1001502;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os Municipios de Novo Progresso – 01 à 09/10/2021, altamira 
– 10 à 15/10/2021, Jacundá – 16 à 19/10/2021, Belém – 20/10/2021, 
a fim de realizar visita técnica nas instalações da CIRETRAN de Altamira 
(levantamento de serviços), Jacundá (Processo 2021/568444 – vistoria em 
imóvel para futura locação) e Novo Progesso para acompanhamento de 
serviços de adequação predial.

nome matricula
Joaquim lUiZ farias caldas 54183121 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3495/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1095824;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Bonito – 03/11 à 05/11/2021, Nova tim-
boteua – 06/11 à 08/11/2021, Peixe-Boi – 09/11 à 11/11/2021, Primavera 
– 12/11 à 14/11/2021, santarém Novo – 15/11 à 17/11/2021, Quatipuru 
– 18/11 à 20/11/2021, santa luzia do Pará – 21/11 à 23/11/2021, cacho-
eira do arari – 24/11 à 26/11/2021, tracuateua – 27/11 à 29/11/2021 e 
Augusto Correa – 30/11 à 02/12/2021, a fim de orientar e conscientizar a 
população sobre a segurança no trânsito nos referidos municípios.

nome matricula
Gisélia Maria Pereira dos santos 2019604/2
ruth suely carvalho da rocha 327220/1

ana célia araújo Martins 57175735/1
lívia Mariha Valéria souza da silva 57200240/1

Márcia Helena de Queiroz Nascimento 57193995/1
José Maria da silva fernandes 3267016/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3496/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1099061;

r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Xinguara 
para o município de Belém – 18/10 à 22/10/2021, a fim de tratar de assun-
tos pertinentes a administração da ctr no referido município.

nome matricula
Paulo sérgio araújo Barreto 5418690/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3497/2021-daF/cgp, de 06/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1097111;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Breves no período de 13/10 à 20/10/2021, a fim de 
realizar cobertura jornalística e fotográfica da ação itinerante de veículos 
no referido municipio.

nome matricula
leidemar Barros oliveira 5947169/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3504/2021-daF/cgp, de 07/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1098475;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Aveiro no período de 07 à 12/10/2021, a fim de com-
por a banca itinerante de 1ª fase cNH, no referido município.

nome matricula
fernando Jorge do carmo 55588473 /1

Marcos antônio rêgo e silva 5951861 /1
Márcio Edmar Girard figueiredo 57196370 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3505/2021-daF/cgp, de 07/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1095444;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Tucumã no período de 18/10 à 12/11/2021, a fim 
de realizar atendimento administrativo na cirEtraN do referido município.

nome matricula
fernanda Jatene Ewerton 5884004 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3508/2021-daF/cgp, de 07/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1095581;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Bonito – 03/11 à 05/11/2021, Nova tim-
boteua – 06/11 à 08/11/2021, Peixe-Boi – 09/11 à 11/11/2021, Primavera 
– 12/11 à 14/11/2021, santarém Novo – 15/11 à 17/11/2021, Quatipuru 
– 18/11 à 20/11/2021, santa 
lUiZa do Pará – 21/11 à 23/11/2021, cachoeira do arari – 24/11 à 
26/11/2021, tracuateua – 27/11 à 29/11/2021, augusto correa/Belém – 
30/11 à 02/12/2021, a fim de oreintar e conscientizar a população sobre a 
segurança de trânsito nos referidos municípios.

nome matricula
ricardo lucio domont costa 5955425 /1
surama Maria lima soares 5145473 /1

Maria Virgínia Brito de araújo 57176562 /1
Hellem tayla da silva Moura 80845554 /1

Márcio José de Vilhena santos 57195638 /1
Generosa Nazaré almeida Viana de M. Barros 3154491 /1

Maria lUiZa Helmer 57196674 /1
Gilberto Jair rodrigues da silva 6403163 /1

Valdinar costa Vieira Junior 57189952 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 3510/2021-daF/cgp, de 07/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1100493;
r E s o l V E :
aUtoriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias a servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de São 
Miguel do Guamá para o município de Mãe do rio no período de 13/10 à 
05/11/2021, a fim de desempenhar os serviços de retaguarda e atendi-
mento de veículos, no referido municipio.

nome matricula
alseisa ramos costa 3268780/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3513/2021-daF/cgp, de 07/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1053558;
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 Breves – 13/10 à 27/10/2021, a fim de realizar 
serviços de atendimento e retaguarda na itinerante de veículos no referido 
município.

nome matricula
andré Pereira de araújo 57198727/1

Josedeque sousa dos santos 5880971/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3515/2021-daF/cgp, de 07/10/2021
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado 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 2021/1102850;
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 Marabá – 14 à 16/10/2021, Parauapebas 
– 17/10 à 19/10/2021, são félix do Xingú – 20/10 à 24/10/2021, reden-
ção – 25/10 à 30/10/2021, Barcarena – 31/10 à 03/11/2021, capane-
ma – 04/11 à 06/11/2021, Bragança/Belém – 07/11 à 10/11/2021, a fim 
de realizar fiscalização e levantamento das condições de conservação dos 
veículos lotados (duster) que encontra-se a disposição das cirEtraNs. 
Bem como se os veículos encontram-se com suas revisões em dia, realizar 
levantamento das Kilomatragens, correção de kilometragens e qualquer 
outro procedimento que for necessário.

nome matricula
Michel augusto sant’ana dollinger 80845429 /1

ademir Braga da silva 003265420/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 721049

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº 2861/2201 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 26 de oUtUBro de 2021.
Nome: BrUNNa MariaNo silVa, Matrícula nº 5952370/1; cargo: téc. em 
Gestão Penitenciária - Psicologia.
assunto: licença Maternidade
Período: 11/10/2021 a 08/04/2022 (180) dias.

Protocolo: 721388

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°2854/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
dEsiGNar ao servidor PaUlo roBErto corrEa BorGEs, matrícula fun-
cional n° 5923884, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciários - GsEP, com lotação no central de triagem da cida-
de Nova - ctcN, no período de 03/11/2021 a 02/12/2021, em substitui-

ção ao titular JosiNEi castro do NasciMENto, matrícula funcional n° 
57205749, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 721453
Portaria N°2852/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
dEsiGNar ao servidor MicHEl cEsar da foNsEca caValEro, matrícula 
funcional n° 5923837, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciários - GsEP, com lotação no central de triagem da cidade 
Nova - ctcN, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, em substituição ao 
titular rEGiNaldo cEsar da foNsEca caValEro, matrícula funcional n° 
54187551, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 721446
Portaria N°2853/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
dEsiGNar o servidor MaUro lUcÍdio PErEira da silVa, matrícula fun-
cional n° 8400568, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
serviços técnicos Penitenciários de Manutenção Predial - GstP, com lota-
ção no centro de recuperação regional de Mocajuba - crMoc, no período 
de 01/07/2021 a 30/07/2021, em substituição a titular MarlUcE fErrEi-
ra dos saNtos, matrícula funcional n° 54186782, que estará em gozo de 
férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 721448

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 726/2021 – ccoNt/dLcc/GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rEsolVE:
art. 1º designar o servidor EValdo MENEZEs da silVa - Matrícula fun-
cional nº 57213706 como fiscal titular e a servidora GISELLY CRISTINA 
BARBOSA ALVES - Matrícula Funcional nº 5915783 como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 157/2021/sEaP, celebrado entre a empresa 
BElPara coMErcial ltda e a sEcrEtaria dE Estado dE adMiNis-
traÇÃo PENitENciária – sEaP, cujo objeto é aquisição de materiais per-
manentes para equipar o “Patronato Público do Pará: Escritório social de 
atendimento ao Egresso”, que consiste na implantação de um espaço que 
reunirá atendimentos psicossociais e jurídicos para dar suporte às pessoas 
egressas do sistema prisional e seus familiares.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
artHUr rodriGUEs dE MoraEs
secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício.
.

Protocolo: 720995

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 061/2013
termo aditivo: 9
data da assinatura: 26/10/2021
Exercício: 2021.
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: da ViGÊNcia do coNtrato
Justificativa: O prazo de prorrogação contratual será de 12 (doze) meses, 
iniciando em 28/10/2021 e encerrando em 27/10/2022. Mantendo o valor 
global do contrato em r$ 114.438,60 (cento e quatorze mil, quatrocentos 
e trinta e oito reais e sessenta centavos).
contrato: 061/2013
locadora: altair oliVEira cHasE
cPf: 334.285.902-44
Endereço: rua Gaspar Viana, nº 832, Belém/Pa
locatário: artHUr rodriGUEs dE MoraEs - secretário de Estado de 
administração Penitenciária, em exercicio.

Protocolo: 721264

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria N°2851/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
EXclUir do servidor cleidyr da silva lima, matrícula funcional nº 
57213268/2 – ocupante da função de Assistente administrativo a Gratifica-



 diário oficial Nº 34.749 111 Quarta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2021

ção de tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 18/10/2021.
coNcEdEr à servidora laudicea dos santos costa, matrícula funcional nº 
54197085/1 - ocupante da função de Assistente administrativo a Gratifica-
ção de tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão 
do vencimento do cargo exercido, a contar de 19/10/2021.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 720984
Portaria Nº 2860/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 26 de oUtUBro de 2021.
Nome: sErGio fEliPE oliVEira GUEdEs, Matrícula nº 5953954/1; car-
go: Policial Penal.
assunto: licença Nojo.
Período: 09/10/2021 a 16/10/2021.

Protocolo: 721370
Portaria Nº 2856/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 26 de oUtUBro de 2021.
Nome: diMitri MaUricio QUEiroZ dE oliVEira, Matrícula nº 
5898845/1; cargo: téc. em Gestão de agropecuária - agronomia.
assunto: licença Paternidade.
Período: 06/10/2021 a 15/10/2021.

Protocolo: 721377
Portaria Nº 2858/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 26 de oUtUBro de 2021.
Nome: WErllEY MoUra do NasciMENto, Matrícula nº 5901999/4; car-
go: Gerente.
assunto: licença Paternidade.
Período: 16/10/2021 a 25/10/2021.

Protocolo: 721379
Portaria Nº 2859/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 26 de oUtUBro de 2021.
Nome: aNGElo MaXiMo salEs da coNcEicao, Matrícula nº 5954311/1; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade.
Período: 15/10/2021 a 24/10/2021.

Protocolo: 721382
Portaria Nº 2857/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 26 de oUtUBro de 2021.
Nome: aldo JosE MacEdo, Matrícula nº 54196504/1; cargo: agente Pe-
nitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 16/10/2021 a 23/10/2021.

Protocolo: 721368
soLicitaÇÃo de LiceNÇa PrÉVia
ceNtro de iNstrUÇÕes esPeciaLiZadas (ciesP)
a secretária de Estado de administração Penitenciária, cNPJ Nº 
05.929.042/0001-25, torna público que fez o pedido em 08/10/2021 sob 
o protocolo 3202/33812 na secretaria de Estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade – sEMas, da licença Prévia para o centro de instruções Es-
pecializadas - ciEsP, localizado na rodovia Br 316, Km 53 – santa isabel 
– Pa, cEP: 68790-000.
JarBas VascoNcElos do carMo
secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 721415
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 2862/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 26 de oUtUBro de 2021.
Nome: fraNcisco iUrE araUJo dE MElo, Matrícula nº 5931371/2; car-
go: Policial Penal.
assunto: licença Nojo.
Período: 23/10/2021 a 30/10/2021.

Protocolo: 721508
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
escoLa de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
Processo seLetiVo iNterNo Para seLeÇÃo de PoLiciais Pe-
Nais Para o cUrso do GrUPo de aÇÕes PeNiteNciÁrias
(GaP)
editaL de Nº 007/2021 – eaP/seaP/Pa – resULtado PreLiMi-
Nar coMPLeMeNtar do eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica - 
Psi Nº 01/2021- seaP-Pa, de 06 de JULHo de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, mediante as con-
dições estipuladas neste termo e demais normas pertinentes à matéria, 
torNa PÚBlico o edital do resultado preliminar do exame de avaliação 
psicológica, referente ao Edital N° 01/2021 – Psi/sEaP, 06 dE JUlHo dE 
2021, conforme segue:
art. 1º consoante do subitem 8.8 do Edital N° 01/2021 – dGP/sEaP, 
que dispõe que ao Policial Penal que estiver em missão pela sEaP ou com 
previsão de missão será permitida a realização do Exame de avaliação 
Psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, e da entrega 
dos Exames Médicos no mesmo período do teste de aptidão física (taf).
art. 2º fica divulgada no aNEXo i deste Edital a relação dos candidatos 
considerados aPtos no Exame de avaliação Psicológica a sEr realizado 
no dia 25/10/2021, conforme os critérios estabelecidos no item 8 do Edi-
tal N° 01/2021 – dGP/sEaP, divulgado no endereço eletrônico www.seap.
pa.gov.br.
art. 3º fica divulgado no aNEXo ii deste Edital, o resultado PrEliMiNar 
coMPlEMENtar do EXaME MÉdico, conforme os critérios estabelecidos 
no item 8 do Edital N° 01/2021 – dGP/sEaP, 06 dE JUlHo dE 2021, dos 
candidatos convocados.

art. 4° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2021.
artHUr rodriGUEs dE MoraEs
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, em exercício
aNeXo i

id iNscriÇÃo NoMe coMPLeto teste PsicoLoGico

1 Psi 2021020 EdMilsoN dos PraZErEs MENdEs JUNior aPto

2 Psi 2021165 fraNcisco WaltEr dE araÚJo raMos aPto

3 Psi 2021017 lEaNdro MorEira dE araUJo aPto

4 Psi 2021101 sidNEY saNtos da coNcEiÇao aPto

5 Psi 2021182 tarcisio JardiM tsUJi aPto

aNeXo ii

id iNscriÇÃo NoMe coMPLeto resULtado

1 Psi 2021165 fraNcisco WaltEr dE araÚJo raMos rEcoMENdado

2 Psi 2021017 lEaNdro MorEira dE araUJo rEcoMENdado

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
escoLa de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
Processo seLetiVo iNterNo Para seLeÇÃo de PoLiciais Pe-
Nais Para o cUrso do GrUPo de aÇÕes PeNiteNciÁrias
(GaP)
editaL de Nº 008/2021 – eaP/seaP/Pa – ProsseGUiMeNto No 
Processo seLetiVo iNterNo – reMaNesceNte
o sEcrEtário dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, mediante as con-
dições estipuladas neste termo e demais normas pertinentes à matéria, 
torNa PÚBlico o ProssEGUiMENto No ProcEsso sElEtiVo iNtErNo 
– rEMaNEscENtE, referente ao Edital N° 01/2021 – Psi/sEaP, 06 dE 
JUlHo dE 2021, conforme segue:
Art. 1º Em cumprimento à decisão administrativa fica assegurado ao candi-
dato alEXaNdrE das NEVEs dos saNtos, inscrição Psi 2021103, o pros-
seguimento no Processo seletivo interno, aberto pelo Edital Nº 001/2017.
Art. 2º O candidato acima mencionado fica CONVOCADO para Entrevista 
Psicológica, Exame de avaliação Psicológica e Exame Médico, que serão 
realizadas no dia 03/11/2021 às 8 horas na sede da EaP, localizada a rua 
santo antônio, s/N. campina, Belém-Pa. cEP 66010-105. 
art. 3º o resultado da Entrevista Psicológica, Exame de avaliação Psicoló-
gica e Exame Médico remanescente do candidato, será publicado oportu-
namente, no endereço eletrônico www.seap.pa.gov.br/, o candidato deverá 
ficar atento as publicações realizadas.
art. 4° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2021.
artHUr rodriGUEs dE MoraEs
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, em exercício.

Protocolo: 721516

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 541 de 18 de oUtUBro 2021.
a sEcrEtária dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo art. 138, da constituição Estadual, c/c o art. 
34, do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e considerando os 
Processos nº 2021/654731 e 2017/523269,
coNsidEraNdo, que a regularização funcional atende a solicitação do 
iGEPrEV, no sentido de dar conformidade a regular instrução do processo 
em epígrafe;
coNsidEraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.
rEsolVE:
I - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão da ser-
vidora NEUsa cardoso BittaNcoUrt, matrícula nº 4008960/2, na con-
dição de prestadora de serviços em 30.04.1987, situação funcional que 
permanece até a presente data, no cargo de auxiliar de cadastro e regis-
tro, tendo sua situação funcional amparada nos termos da lei nº 5.810/94, 
com suas modificações posteriores.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 30.04.1987
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, 18 de outubro de 2021.
UrsUla Vidal saNtiaGo dE MENdoNÇa
secretária de Estado de cultura/sEcUlt.

Protocolo: 720935
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.

.

errata
.

errata
errata da Portaria  de designação nº 529 de 13.10.2021, publicada 
no doE de nº 34.746, de 25.10.2021, sob o protocolo de nº 720377.
servidor: Márcio santos da cruz, matrícula nº 80845353-3
cargo: técnico em Gestão Pública
oNde se LÊ: No período de 01.10.2021 a 09.04.2022
Leia-se: No período de 11.10.2021 a 09.04.2022
oNde se LÊ: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos à data de 01.10.2021
Leia-se: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo os seus efeitos à data de 11.10.2021

Protocolo: 721037

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo da dEsPEsa: 2021NE01363
ProcEsso Nº 2021/738329
Valor: r$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais).
data da EMissÃo: 19/10/2021
OBJETO: Aquisição de plástico bolha, conforme especificações constantes 
anexo i do edital de cotação Eletrônica nº 032/2021, processo administra-
tivo eletrônico nº 2021/738329.
oriGEM: cotaÇÃo ElEtrÔNica No 032/2021.
orÇaMENto: Projeto atividade: 7590 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MatErial dE coNsU-
Mo PtrEs: 157590 Pi: 1030007590c aÇÃo: 264130 fUNcioNal Pro-
GraMática: 13.391.1503-7590.
sErVidor iNdicado coMo fiscal: Mara iNEs da silVa MartiNs, ma-
trícula no 716049/1.
coNtratada: M. M. alVarENGa coMErcio E sErVicos - ME – cNPJ 
Nº01.219.642-0001/49
ENdErEÇo: aV. coNsElHEiro fUrtado, 638, Batista caMPos, cEP: 
66.035-350, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGas da silVa rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 721010
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota dE EMPENHo da dEsPEsa: 2021NE01352
ProcEsso Nº 2021/1133505
Valor: r$3.000,00 (três mil reais)
data da EMissÃo: 15/10/2021
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento n° 05/2021.sEcUlt, para atender à programação do 
evento “oficiNas tErPaZ / sEcUlt”, realizado pela sEcUlt, na Usina da 
Paz/icuí, no período de 15.10 a 03.12.2021.
oriGEM: Edital de credenciamento nº 005/2021-sEcUlt, iNEXiGiBilida-
dE dE licitaÇÃo nº 012/2021
orÇaMENto: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 – oUtros sErViÇos dE 
tErcEiros- PEssoa JUrÍdica PtrEs: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
271169 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8421.
sErVidor iNdicado coMo fiscal: lucas Nassar sousa – Matrícula: 
55588186-3
coNtratado: daN rodriGUEs Bordallo 93150636272 – cNPJ 
Nº24.637.488-0001/20
ENdErEÇo: r trEZE dE Maio, 363, aNdar 2, caMPiNa, cEP: 66.019-
020, BElÉM, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGas da silVa rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 721321
editaL de credeNciaMeNto     009/2021 - cHaMada PÚBLica
a sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra do Pará - sEcUlt, criada pela lei 
Nº 4.589, de 18 de novembro de 1975, com a alteração da lei Nº 5.397, de 
13 de outubro de 1987, e inscrita no cNPJ sob o Nº 05.252.176/0001-54, 
aqui denominada sEcUlt-Pa, torna pública a abertura de  cHaMaMENto 
PÚBlico, para conhecimento dos interessados, que receberá inscrições 
no período de 27 de outubro a 04 de novembro de 2021, para fins de 
credenciamento de escritores paraenses, com o objetivo de recebimento 
de propostas de lançamento ou relançamento de livros, no espaço denomi-
nado “Ponto do autor”, na 24ª feira do livro Panamazônica do livro e das 
Multivozes, que ocorrerá no período de 01 a 05 de dezembro de 2021, na 
arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, em Belém do Pará.
aNeXos deste editaL:
aNeXo i – FicHa tÉcNica da oBra
aNeXo ii - terMo de coNsiGNaÇÃo e Parceria
1. do oBJeto.
1.1. o objeto deste Edital é o credenciamento de escritores paraen-
ses, ou radicados no Pará há mais de 2 anos, para realização de lançamen-
to ou relançamento de livros editados nos anos 2020 e 2021, no espaço 
denominado “Ponto do autor”,  na 24ª feira  Panamazônica do livro e das 
Multivozes, de acordo com os termos deste Edital.
2. das iNscriÇÕes.
2.1. Para efeito de inscrição neste credenciamento, todos os propo-
nentes deverão antes se cadastrar no Mapa cultural do Pará, no seguinte 
endereço: https://mapacultural.pa.gov.br/.
2.2. as inscrições serão gratuitas, e realizadas no período de 27 de 
outubro a 04 de novembro de 2021, exclusivamente pelo endereço 

https://mapacultural.pa.gov.br/oportunidade/505.
2.3. todas as informações fornecidas no ato da inscrição deverão ser 
verídicas e atualizadas. Não serão aceitas propostas entregues presencial-
mente na sede da sEcUlt ou materiais postados via correios.
2.4. os proponentes que já têm cadastro no Mapa cultural do Pará 
não precisam fazer novo cadastro, podendo atualizar informações que 
julgarem necessárias até a data de envio de sua inscrição no endereço 
https://mapacultural.pa.gov.br/oportunidade/505, e observar os anexos 
constantes no edital.
2.5.  a inscrição poderá ser realizada pelo autor, co-autor ou respon-
sável legal pela obra, desde que  atenda aos requisitos deste credencia-
mento.
2.6. O ato de inscrição pressupõe plena concordância dos termos, 
cláusulas, e condições deste edital e de seus anexos, que passarão a inte-
grar as obrigações, bem como a observância dos regulamentos adminis-
trativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer 
hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedi-
mento administrativo e execução dos serviços.
2.7. os anexos que compõem este credenciamento deverão ser pre-
enchidos de maneira física, assinados, com o encaminhamento na forma 
digital no ato de inscrição anexados no formato Pdf.
2.8. os autor credenciado poderá vender sua obra no dia do lança-
mento e deixar disponível para comercialização, sob consignação, a quan-
tidade de 10 (dez) unidades em espaço definido pela Secult. 
2.8.1. a quantidade poderá ser reposta à medida que for se esgotando.
2.9.   o valor arrecadado com a venda de livros será integralmemnte 
destinado ao  autor/autora credenciado.
3. do LaNÇaMeNto e eNtreGa das oBras
3.1. os lançamentos ocorrerão no estande da sEcUlt, denominado 
“Ponto do autor”, que tem 60m² (sEssENta MEtros QUadrados) de 
área, e poderão ser realizados com até 3 (três) escritores simultaneamen-
te. 
3.2. Cabe à SECULT a organização e definição dos dias e horários dos 
eventos.
3.3. No evento de lançamento o autor credenciado terá terá direito à: 
mesa, duas cadeiras e expositor para os livros.
3.4. o credenciado deverá entregar os livros para comercialização no 
dia 30/11/2021.
3.5. o credenciado deverá fazer a retirada das obras não comerciali-
zadas e receber o valor arrecadado até o dia 10/12/2021.
3.6. É vedado ao autor a cessão ou transferência do lançamento da 
obra  para outro autor.
4. do croNoGraMa

etapa data inicial data Final

inscrições 27 /10/2021 04/11/2021
análise das obras e 05/11/2021 08/11/2021

resultado do credenciamento 09/11/2021 09/11/2021
Período de recurso 10/11/2021 11/11/2021

assinatura de termo de consignação e Parceria 15/11/2021 17/11/2021
Entrega de livros no local da feira 29/11/2021 29/11/2021

Eventos de lançamento 01/12/2021 05/12/2021
retirada dos livros não comercializados 06/12/2021 10/12/2021

5. disPosiÇÕes FiNais.
5.1. a sEcUlt poderá alterar ou revogar o presente credenciamento, 
a qualquer tempo, desde que justificadamente. 
5.2. Serão automaticamente desclassificadas as obras que desrespei-
tarem leis ambientais, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, 
afrodescendentes, povos indígenas, povos ciganos ou a outros povos de 
comunidades tradicionais, população de baixa renda, pessoas com defici-
ência, diversidades de orientação sexual ou que expresse qualquer outra 
forma de preconceito, racismo ou discriminação, ou de incentivo ao uso 
abusivo de álcool e outras drogas. 
5.3. a sEcUlt disponibiliza o telefone (91) 4009 8467, no horário de 
9:00h às 17:00h, para informações.
Ursula Vidal santiago de Mendonça
secretária de Estado de cultura
aNeXo i – FicHa tÉcNica da oBra
1. dados do aUtor:
1.1. Nome completo:
1.2. Nome artístico:
1.3.  Email:
1.4.  Nº celular:
1.5.  rG: 
1.6. cPf: 
1.7. comprovante de residência
2. dados do LiVro Para LaNÇaMeNto:
2.1. título:
2.2. Editora:
2.3. isBN:
2.4. Gênero:
2.5. segmento: (   ) literatura  (   ) religioso / espiritualista / holís-
tico (   ) Infanto / juvenil (   ) acadêmico / científico.
2.6. Público alvo: 
2.7. contém acessibilidade ?  Qual?
2.8. Breve sinopse (mínimo de 5 linhas):

Belém, ...../...../.....
_____________________________

  assinatura do autor
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aNeXo ii 
terMo de coNsiGNaÇÃo e Parceria
1. iNForMaÇÕes Gerais
1.1. realizador: secretaria de Estado de cultura do Pará.
1.2.  local: arena Guilherme Paraense-Mangueirinho, em Belém/Pa.
1.3. data: 01 a 05 de dezembro de 2021.
1.4. Horário: diariamente de 09:00h às 21:00h.
1.5. Entrada do material: 9:00h às 18:00h do dia 30 de novembro de 
2021
1.6. retirada do material: 9:00h às 15:00h do dia 06 de dezembro de 
2021.
2. das obrigações das partes:
2.1. da sEcUlt:
2.2.  Organizar e definir os dias e horários dos eventos, que poderão 
ser realizados com até 3 (três) escritores simultaneamente.
2.3. disponibilizar o estande denominado “Ponto do autor”, que tem 
60m² de área, sem ônus para o escritor, ambientado para a realização da 
programação e venda das obras.
2.4. Viabilizar estrutura com mesa, duas cadeiras e expositor para os 
livros.
2.5. Garantir serviços de vigilância para a área externa dos estandes, 
durante o período de funcionamento e quando  estiver fechada ao público.
2.5.1. Promover e divulgar os eventos.
2.6. do Escritor.
2.6.1.  fica vedada a cessão ou transferência do horário ou dia do lan-
çamento da obra  para outro autor.
2.6.2.  deverá está presente no local do evento 30 minutos antes do 
início de sua atividade.
2.6.3.  Entregar e retirar  o material no local e dia informado pela se-
cult.
2.6.4. responsabilizar-se pela logística (transporte e carregamento) de 
entrega e retirada dos seus livros.
2.6.5.  receber o valor integral obtido com a venda do livro.
2.6.6. Entregar as obras que ficarão para a venda, mediante assinatura 
do termo de consignação, na arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, 
em  Belém do Para, no dia 30 de novembro de 2021, de 9h às 18h. 
2.6.7. o fechamento das vendas, com devolução dos livros não vendi-
dos, será feito no períoro de 06 a 10 de dezembro de 2021, de 09:00h as 
15:00h, na sEcUlt.. 
3. termo de consignação
3.1. Declaro para os devidos fins que (NoMe coMPLeto do aU-
tor oU aUtora) fez a entrega de  10 (dez) unidades da obras (título 
completo da obra) para comercialização, sob consignação, durante a 24ª 
feira Panamazônica do livro e das Multivozes.
a apresentação deste termo é imprescindível para o pagamento das  obras 
comercializados e a retirada das  obras restantes após o término da feira.
Belém,...../....../......

 _________________________________
credenciadosEcUlt
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Portaria Nº 1.043 de 26 de oUtUBro 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 
2021/836203
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rodaNdo 
cUltUra 1” referente à iN 462/2021 - fcP, fiscal titular, a servidor JosÉ 
aUGUsto rodriGUEs da silVa, matrícula nº 57205072/2 cargo: agente 
administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto a 
servidora Maria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: 
agente 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
Portaria Nº 1.044 de 26 de oUtUBro 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 
2021/1085488
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “É Nosso, É 
do Pará” referente à iN 463/2021 - fcP, fiscal titular o servidor PEdro 
HENriQUE cardoso BraZ, matrícula nº 5899706/1, cargo: coordenador, 
setor/local de trabalho: cMP e como fiscal substituto a servidora Maria 

dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: agente adminis-
trativo, 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
Portaria Nº 1.045 de 26 de oUtUBro 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 
2021/1084941
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “sUcEsso 
MUsical” referente à iN 464/2021 - fcP, fiscal titular a servidora MarcE-
la corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Especial 1, 
setor/local de trabalho: daf, e como fiscal substituto a servidora saNdra 
Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: asses-
sora, 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
Portaria Nº 1.046 de 26 de oUtUBro 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 
2021/836374
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rodaNdo a 
cUltUra iX” referente à iN 465/2021 - fcP, fiscal titular a servidora Ma-
ria dE fátiMa liMa Barroso, matrícula nº 32026/1 cargo: agente ad-
ministrativo, setor/local de trabalho: dic e como fiscal substituto a ser-
vidora cElia do socorro triNdadE PiNto, matrícula nº 555900199/3 
cargo: tec. em Gestão cultural, setor/local de trabalho: dic
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 721533
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 462/2021
PaE: 2021/ 836203
objeto: ProJEto “rodaNdo cUltUra 1”, no qual o artista: BaNda acE-
Na, caMarotE ViP, BaNda fB MaNia, BaNda PÉGada do aXÉ, BaNda 
PlaY 7, BaNda ZoNa rUral, alBErto MorENo, aNdrÉa MilEo, EVEr-
toN Mc, JotaPÊ, NElYs, ViNiciUs HoNorato, cariMBo da Maria, EN-
caNtos do cUriÓ, GrUPo rEGioNal aracUÃ, que se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 27/10/2021, das 09h às 
23h, no Município de ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 629/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df215214; 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: talENtos da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-
00
Valor total: r$ 150.000,00
data: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 462/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 462/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 463/2021
PaE: 2021/1085488
objeto: ProJEto “É Nosso, É do Pará”, no qual os artistas: alE NaVE-
GaNtEs, carol fErrEira, lENilsoN alBUQUErQUE, Patricia fraNco, 
JUliaNa fraNco, PEdriNHo caVallEro, MG caliBrE, NEGo NElsoN, 
MarMENiNo, NilsoN cHaVEs, que se apresentarão em formato virtual – 
liVEs, em 27/10/2021, das 10h às 19h, 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 626/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049221; 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: aUtHENtica coNsUltoria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor total: r$ 102.000,00
data: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 463/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 463/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 464/2021
PaE: 2021/1084914
objeto: ProJEto “sUcEsso MUsical”, no qual os artistas: WaldEcio, 
dEMi KarValHo, cHEfÕEs da PisadiNHa, BEto BENafort, isaBEllY 
coElHo, saBliNa BlEZZE, BaNda ZaZU, Priscila aMBÉ E tYNNoco 
costa, que se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de 
vídeos em 27/10/2021, das 10h 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 632/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049228; 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: 3a sErViÇos, inscrita no cNPJ 33.561.737/0001-32
Valor total: r$ 96.000,00
data: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 464/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 464/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 465/2021
PaE: 2021/836374
objeto: ProJEto “rodaNdo a cUltUra iX”, no qual os artistas: BaNda 
BatidÃo, BrEGa EPoQUE, PErola NEGra, toP 3, cHico sallEs, HUGo 
saNtos, JoÃo da Hora, JorGiNHo GoMEZ, MarcElo aGUiar, adria-
Na oliVEr, GEMYllY, saMY loUriNHo, dUPla HENriQUE E GaBriEl E 
triloGia Kids, que se apresentarão em formato digital – liVE e grava-
ções de vídeos em 27/10/2021, no horário de 09h às 22h, no Município de 
ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 633/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf 215222; 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: ParasHoWs ProdUÇÕEs E EVENtos, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00
Valor total: r$ 150.000,00
data: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 465/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 465/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 721534

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.040 de 26 de oUtUBro 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 
2021/1084816
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Na rota da 
MÚsica” referente à iN 460/2021 - fcP, fiscal titular, a servidora MarcE-
la corrÊa fraNco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Especial 1, 
setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto a servidora saNdra 
Maria NasciMENto dE aNdradE, matrícula nº 5935624/2 cargo: asses-
sora, 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: 721030
Portaria Nº 1.041 de 26 de oUtUBro 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/ 
1085234
rEsolVE dEsiGNar, para as funções de fiscais do ProJEto “Procla-
MaÇÃo MÚsical” referente à iN 461/2021 - fcP, fiscal titular, a ser-
vidor JosÉ aUGUsto rodriGUEs da silVa, matrícula nº 57205072/2 
cargo: agente administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto a servidora cÉlia do socorro triNdadE PiNto, matrícula nº 
555900199/3 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: 721074
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1039 - cGP/FcP de 26 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas, rEsolVE:
dEsiGNar, a servidora cElia do socorro triNdadE PiNto, Matrícu-
la 55590199/ 3, cargo tEcNico EM GEstao cUltUral, para substituir 
a titular aNa claUdia PiNHEiro GoNsaGa, Matricula 715921/1, cargo 
dirEtor, que estará de férias no período de 02/01/2022 a 31/01/2022, 
conforme Portaria N° 1038 de 26 de outubro de 2021, publicada no 
d.o.E N° 34.748 de 27/10/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 721022
Portaria Nº 1027 - cGP/FcP de 20 de oUtUBro 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.
rEsolVE:
dEsiGNar, a servidora EliaNa Maria riBEiro, Matrícula 3155005/ 1, 
cargo tEcNico dE adMiNistracao E fiNaNcas, para substituir o titular 
JoaQUiM alfrEdo GUiMaraEs Garcia, Matricula 57218628/ 2, cargo 
dirEtor, que estará de férias no período de 20/12/2021 a 18/01/2022, 
conforme Portaria N° 1017 de 19 de outubro de 2021, publicada no 
d.o.E N° 34.740 de 20/10/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 720981
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo deserta e rePUBLicaÇÃo do aViso de Li-
citaÇÃo
carta coNVite N° 001/2021 – FcP - rePetiÇÃo
PaE Nº 2021/542782 – fcP
o Presidente da comissão Permanente de licitação da fundação cultural 
do Estado do Pará, torna público para conhecimento de todos que a licita-
ção na modalidade carta convite n° 001/2021 – fcP - repetição. objeto: 
coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM sErViÇos tÉcNicos dE 
arQUitEtUra E ENGENHaria Para a ElaBoraÇÃo dE ProJEto EXE-
cUtiVo dE PrEVENÇÃo E coMBatE coNtraiNcÊNdio E coNtrolE dE 
PÂNico, as BUilt do ProJEto arQUitEtÔNico, iNclUiNdo docUMEN-
tos tÉcNicos, EsPEcificaÇÕEs tÉcNicas, PlaNilHas dE QUaNtita-
tiVos E cUstos, PlaNilHa dE coMPosiÇÃo dE cUstos UNitários, 
dE sErViÇos E croNoGraMafÍsico-fiNaNcEiro Para atENdEr o 
PrÉdio do cUrro VElHo, casa das artEs, casa da liNGUaGEM E 
tEPWH, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu no dia 
26/10/2021 às 08h00min foi declarada dEsErta, por ausência de partici-
pantes/interessados.
Diante da ausência de participantes, fica designada NOVA DATA DE ABER-
tUra para o dia 03/11/2021 às 09h:00min. Edital e informações no Núcleo 
de licitações, contratos e convênios - Nlcc da fundação cultural do Es-
tado do Pará, no endereço sito a av. Gentil Bittencourt, nº 650, 4º andar, 
Bairro de Nazaré, Belém-Pa ou pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br

Protocolo: 720952

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PrEGÃo ElEtrÔNico PE 015/2021 srP  004/2021 – fcP
objeto: registro de preços para a eventual e futura aquisição de livros 
impressos, Às 09h09min do dia 26 de outubro de 2021, após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. GUi-
lHErME rElVas d’ oliVEira, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro 
de 2021, HoMoloGa a adJUdicaÇÃo dos itens licitatórios abaixo, con-
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forme  o art. 45 do decreto Estadual n°  534, de 04 de fevereiro de 2020, 
referente ao PaE n° 2021/219659 – fcP, em favor da empresas abaixo 
relacionadas:
Empresa Vencedora: Editora didática NacioNal ltda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.048.388/0001-14
itens:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19
Valor Global: r$ 10.187.290,00
Empresa Vencedora: M a PoNtEs Editora E distriBUidora E iMPor-
tadora dE liVros, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 02.237.480/0001-34
item: 06
Valor Global: r$ 119.396,16
Empresa Vencedora:  EXito distriBUidora E coMÉrcio dE liVros 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.161.410/0001-80
itens: 01 e 09
Valor Global: r$ 530.150,40
Empresa Vencedora: liVraria GP EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
11.093.505/0001-64
item: 02
Valor Global: r$ 149.760,00
Empresa Vencedora: liVraria E distriBUidora rio Nilo ltda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 19.291.176/0001-28
item: 07
Valor Global: r$ 576.576,00
Empresa Vencedora: Md distriBUidora dE liVros ltda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 21.069.742/0001-43
itens: 03, 04 e 05
Valor Global: r$ 536.140,00
total da ata: r$ 12.099.313, 36 (doze milhões, noventa e nove mil, tre-
zentos e treze reais e trinta e seis centavos)
item deserto: 08
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 720950

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 460/2021
PaE: 2021/1084816
objeto: ProJEto “Na rota da MÚsica”, no qual os artistas: a forMa, 
carBoNo XiV, BaNda rocKoN, BaNda VEsaNo, GrUPo PaGodEÔ, Ma-
riaNa BraNdÃo, carlos rEis, MEGafoNE BaNd, tiNa MEl, siNara 
costa, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
de 29/10/2021, das 10h às 19h, 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 625/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049229; 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: l a ProdUÇÕEs dE EVENtos talENtos da aMaZÔNia, ins-
crita no cNPJ: 28.652.606/0001-20
Valor total: r$ 91.000,00
data: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 460/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 460/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 721028
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 461/2021
PaE: 2021/ 1085234
objeto: ProJEto “ProclaMaÇÃo MÚsical”, no qual os artistas: cariM-
BolaNdo, iZa HaBEr, EVErGracE, carol fErrEira, alE NaVEGaNtEs, 
alcir MEirElEs, lENilsoN alBUQUErQUE, Marco farias, GilENo 
foiNQUiNHos, BiaNca fUrtado, aÇai MacHiNE, se apresentarão em 
formato digital – 26/10/2021, das 10h às 20h, 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 624/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21df4049223; 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: aUtHENtica coNsUltoria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor total: r$ 109.000,00
data: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 461/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 461/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 26/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 721079

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1037- cGP/FcP de 26 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1205363-cBPaV, datado 
de 21/10/2021.
rEsolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abai-
xo mencionado, a fim de colaborar na execução de atividades da FCP e 
Biblioteca Pública arthur Vianna em programação da fliX – amazônia li-
terária: a poética dos povos tradicionais e indígenas do Xingu – outras 
margens, no município de altamira.

NoME MatrÍcUla carGo PErÍodo diária
: MarlY dias dE oliVEira 14923033215 colaborador eventual 01 a 06/11/21 5 ½

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 721224
Portaria coLetiVa Nº 1035 – cGP/daF/FcP de 25 de oUtUBro 
de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021, coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 
24 de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1197785 da dic/fcP, 
datado de 20/10/2021.
rEsolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de acompanhar e fiscalizar o projeto Igarapé- 
açu: reconstruindo a cultura.

NoME MatrÍcUla carGo PErÍodo diária
Maria dE fatiMa liMa Barroso 32026/1 aGENtE adMiNistratiVo 25 e 26/10/21 1  ½JosE JUlio silVa BEZErra 5892295/1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 721202

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1038 – cGP/FcP de 26 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas e coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da 
lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
rEsolVE:
i – altErar o período de gozo de férias da servidora aNa claUdia Pi-
NHEiro GoNsaGa, matrícula 715921/ 1, cargo de dirEtor, concedido 
através da Portaria coletiva nº 1012 de 19 de outubro de 2021, com o 
período de gozo: 15/12/2021 à 13/01/2022, publicada no doE 34.740 
de 20/10/2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021, ficando para 
02/01/2022 a 31/01/2022, por razão de necessidades executivas desta 
fundação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 721021
Portaria Nº 1021 – cGP/FcP de 20 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas e coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da 
lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
rEsolVE:
i – altErar o período de gozo de férias do servidor JorGE daVid ra-
Mos, matrícula 57234318/, cargo de assistENtE cUltUral, concedido 
através da Portaria coletiva nº 960 de 04 de outubro de 2021, com o 
período de gozo: 04/01/2021 à 03/012/2021, publicada no doE 34.726 
de 06/10/2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, ficando para 
08/11/2021 a 07/12/2022, por razão de necessidades executivas desta 
fundação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 720974
Portaria Nº 1020 – cGP/FcP de 20 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas coNsidEraNdo, os dispostos nos art. 74, da lei 
n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
rEsolVE:
EXclUir, da Portaria Nº1012 - cGP dE 19 dE oUtUBro dE 2021, pu-
blicada no d.o.E 34.740 de 20/10/2021, a servidora VilMa dolorEs ta-
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VarEs dE lacErda, matrícula 716120/ 3, cargo de tEcNico EM GEstao 
PUBlica, que concedeu férias a servidores.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElVas d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 720972

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 104/2021 - FcG de 27.08.2021
a superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996 e pelo 
art. 145 da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
coNsidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
coNsidEraNdo a instauração do Pad, através da Portaria Nº. 
149/2020-fcG, de 04.12.2020, publicada no doE nº. 34.427 de 
07.12.2020 e nº. 056/2021-fcG, de 07.06.2021, publicada no doE nº. 
34.637 de 13.07.2021;
coNsidEraNdo os termos da correspondência interna nº. 13/2021-Pad, 
de 25/08/2021; subscrito pela Presidente da comissão, por meio do qual 
solicita prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos do Processo 
administrativo disciplinar;
rEsolVE:
ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810 de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar, de que tra-
ta a Portaria Nº. 056/2021-fcG, de 07.06.2021, publicada no doE nº. 
34.637 de 13.07.2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-superintendente da fcG

Protocolo: 720956

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coMProMisso Por PraZo deterMiNado-res.FcG 
nº.001 de 24.01.2020 e 001 de 08.01.2021.
Partes: fundação carlos Gomes (concedente) e abaixo relacionados (Be-
neficiárias)
objeto: concessão de Bolsa para Professor Visitante
t.c – nº 007/2021 – silVia caNaaN MoraEs dE oliVEira - autorização: 
Processo nº. 2021/1007652
t.c – nº 008/2021 – Gilda HElENa GoMEs Maia - autorização: Processo 
nº. 2021/1136978
Programa de trabalho – 47201 13 364 1506
Valor individual mensal: r$ 4.000,00 (Quatro mil reais) - at: 8468 – Nd: 
339048 – ft: 0101
assinatura: 01.10.2021 - Vigência: 01.10.2021 a 30.09.2023
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - superintendente da fcG

Protocolo: 721231
tornar sem efeito as férias do servidor listado abaixo:
Portaria Nº. 131/2021 - FcG de 22.10.2021
Publicada no doE nº. 34.746 de 25.10.2021 - Protocolo: 720453
servidor: Henrique Noeding Junior - if: 7001290/1- técnico de Nível su-
perior
autorização: Processo nº. 2021/1203325
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - superintendente da fcG

Protocolo: 721246

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 729 de 21 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1206269/sEcoM.
rEsolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá, no período de 24 a 26 de outubro de 
2021, para cobertura da pauta jornalística para o Governo do Estado do 
Pará.

NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MatrÍcUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 730 de 21 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1205690/sEcoM.
rEsolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá, no período de 24 a 26 de outubro de 
2021, para cobertura da pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MatrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 731 de 21 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1205182/sEcoM.
rEsolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá, no período de 24 a 26 de outubro de 
2021, para produção de conteúdo e cobertura nas redes sociais do governo 
do Pará.
NoME: raquel Barros sanches
MatrÍcUla: 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 732 de 21 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1205845/sEcoM.
rEsolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que se des-
locará para o município de Marabá, no período de 24 a 26 de outubro de 
2021, para cobertura jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: dayane correa Pantoja Baia
MatrÍcUla: 5931799
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 734 de 21 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1206375/sEcoM.
rEsolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará para 
o município de salinópolis, no dia 22 de outubro de 2021, para cobertura 
jornalística de pauta do Governo do Estado do Pará.
NoME: lindomar Marco dos santos
MatrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício
Portaria Nº 733 de 21 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. nº 2021/1197786/sEcoM.
rEsolVE:
i-conceder ao servidor relacionado; 6½ (seis diárias e meia), que se des-
locará para o município de são felix do Xingu, no período de 22 a 28 de 
outubro de 2021, para cobertura jornalística de pauta do Governo do Es-
tado do Pará.
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MatrÍcUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 721434
Portaria Nº 736 de 22 outubro de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
o ordenador de despesas da secretaria de Estado de comunicação, usando 
de suas atribuições legais e conforme Proc. nº 2021/1213580/sEcoM.
rEsolVE:
i-conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cará para o Estado de são Paulo/sP, no período de 21 a 22 de outubro de 
2021, com objetivo de acompanhar a agenda oficial do governo do Estado 
do Pará.
NoME: VEra lUcia alVEs dE oliVEira
MatrÍcUla: 3180824
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Hamilton Pinheiro da costa Júnior
ordenador de despesas/sEcoM

Protocolo: 721510
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.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

onde se lê:
NoME Mat. PErÍodo aQUisitiVo PErÍodo dE GoZo

NElsoN BaPtista dos saNtos 7003765/1 16/06/20 a 15/06/21 01 a 30/12/2021

Lê-se:
NoME Mat. PErÍodo aQUisitiVo PErÍodo dE GoZo

NElsoN BaPtista dos saNtos 7003765/1 16/06/20 a 15/06/21 03/12/2021 a 02/01/2022

Protocolo: 721258

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 023/2021
ProcEsso Nº 2021/813958
objeto: coNtrataÇÃo dE aGENtE dE iNtEGraÇÃo Para rEcrUtar, 
sElEcioNar E adMiNistrar o ProGraMa dE aPrENdiZEs da fUN-
tElPa, EM coNsoNÂNcia a lEi fEdEral Nº 10.097/200 E dEcrEto Nº 
9.579/2018, E oUtros disPositiVos lEGais QUE ViErEM a sEr ado-
TADOS, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.
responsável pelo certame: Benedito ivo santos silva
local de abertura: Portal comprasnet (UasG:925807)
data da abertura: 10/11/2021
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.20.124.122.1297.8338
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 412.000.8338c
ação Nº: 231.451
retirada do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
Belém, 27 de outubro de 2021.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtElPa

Protocolo: 720960

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.° 354/2021, de 25 de oUtUBro de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsidEraNdo os termos do Memorando n.º 09/2021 – daf/fUNtElPa 
de solicitação de suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/1202298, de 21/10/2021.
r E s o l V E:
i - coNcEdEr suprimento de fundos ao servidor EBErsoN rodriGUEs 
dE assis, ocupante do cargo em comissão de assistENtE ii, matrícula 
54196977/6, no valor de r$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), obedecen-
do a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto serviços Pessoa Jurídica -
Elemento de despesa 339030 1.500,00

fonte de recurso 0101 -
ação 231.451 Para atender despesas eventuais e emergenciais de pequenos vultos.

ii - determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação do suprimento 
de fundos conforme decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como 
objetivo de atender despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vul-
to, que exijam pronto pagamento em espécie, como também determina 
prazo para prestação de contas.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 721027

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 353/2021, de 25 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;

coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 29/2021 do GaB/fUNtElPa,
de 21/10/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/1206903 de 21/10/2021;
r E s o l V E:
coNcEdEr 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor HilBErt Hil car-
rEira do NasciMENto, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do cargo em
comissão de PrEsidENtE, para custear despesas com viagem ao(s) Mu-
nicípio(s) de rondon do Pará, dom Eliseu, ipixuna do Pará, tomé-açu, 
Mãe do rio, ourém, santa luzia, no período de 30/10 a 01/11/2021 com 
objetivo
de realizar visita técnica das rtVs.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
HilBErt Hil carrEira do NasciMENto
Presidente

Protocolo: 721032

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº1.686 /2021 – GaB/sedUc
a secretária de Estado de Educação, usando de suas atribuições legais e,
coNsidEraNdo o que dispõe o decreto Estadual nº 467, de 26 de se-
tembro de 2007 e a lei nº 7.775, de 23 de dezembro de 2013, em seu 
artigo 7º;
coNsidEraNdo a necessidade de apoiar o pleno desenvolvimento, execu-
ção, coordenação e implementação do CREDLIVRO no âmbito da Secretaria 
de Estado de Educação, com base na supracitada lei, a qual tem por obje-
tivo oportunizar aos servidores efetivos da rede Pública Estadual de Edu-
cação, a aquisição de livros dentro de sua área de atuação, durante a 24ª 
feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes que ocorrerá em Belém.
coNsidEraNdo a inexistência de impedimento legal para a adoção e a 
prática deste ato administrativo;
rEsolVE:
art. 1º – constituir a comissão do crEdliVro/2021, composta pelos se-
guintes membros:
i - silVia cristiNa fErNaNdEs, matrícula nº5950542/1, representante 
da secretaria adjunta de Ensino – saEN e Presidente da comissão;
ii – Maria do socorro MarQUEs dE carValHo, matrícula nº 
57211091-1, representante da secretaria adjunta de Ensino – saEN e co-
ordenadora da comissão;
iii – WilsoN JosÉ GoMEs da costa matrícula nº 1842284-1, represen-
tante da assessoria de comunicação – ascoM;
iV – aNa Maria caBral da GaMa , matrícula Nº318990/2 , representante 
da secretaria adjunta de logística Escolar – salE;
V- aNdErsoN JoÃo da silVa dias, matrícula nº 54196677/2, represen-
tante da coordenação de descentralização - codEs/saGP;
Vi - tHaissa rodriGUEs GEMaQUE, matrícula nº 5896630-1, represen-
tante da coordenação de recursos tecnológicos e da informação – crti/
saPG;
Vii – dário fErrEira PaEs filHo, matrícula nº 8055769-1, represen-
tante da secretaria de Planejamento e Gestão/diretoria financeira – dafi/
GfiN/saPG;
Parágrafo Único – a Presidente da comissão poderá ser substituída a qual-
quer tempo, se o titular da secretaria de Estado de Educação entender 
necessário.
art. 2º – compete à comissão planejar, organizar, acompanhar e supervi-
sionar as ações do crEdliVro, atuando como suporte para a sua opera-
cionalização e, em especial:
i – articular com a secretaria de Estado de cultura – sEcUlt, todos os 
procedimentos relativos à participação da sEdUc na feira Pan-amazônica 
do livro e das Multivozes ;
ii – supervisionar os trâmites tecnológicos do CREDLIVRO entre SEDUC e 
o Banco do Estado do Pará s/a - BaNPará.
III – Executar as atividades de acordo com os critérios definidos na Lei do 
crEdliVro.
art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE da sEcrEtária dE Estado dE EdUcaÇÃo
Belém, 26 de outubro de 2021.
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 721320

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 454/2021-MoJUÍ dos caMPos
Nome: lidiaNE Baia MiraNda
cargo: ProfEssor
Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
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ato: coNtrato Nº 455/2021-saNtarÉM
Nome: EdiclEia da frota PErEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 21/10/2021 a 20/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 456/2021-PorteL
Nome: JUaN carlos Maia rodriGUEs
cargo: ProfEssor
Vigência: 27/10/2021 a 26/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 457/2021-BreVes
Nome: dlaYtoN corrEa lEao
cargo: ProfEssor
Vigência: 27/10/2021 a 26/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 458/2021-MediciLÂNdia
Nome: sHEila soUZa da silVa KElEtE
cargo: ProfEssor
Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 459/2021-FLoresta do araGUaia
Nome: Maria das GraÇas PErEira dE oliVEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 460/2021-sÃo FÉLiX do XiNGÚ
Nome: MarcElaNE aParEcida fErrEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 461/2021-saNta Maria do ParÁ
Nome: iZaBEl oliVEia MaciEl
cargo: ProfEssor
Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 462/2021-taiLÂNdia-ZoNa rUraL
Nome: ariNEia fErrEira sacraMENto
cargo: ProfEssor
Vigência: 27/10/2021 a 26/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 265185/2020, autorizado 
em 29/09/2021.
ato: coNtrato Nº 463/2021-caPitÃo PoÇo
Nome: fEliPE MatHEUs saNta BriGida oliVEira
cargo: ProfEssor
Vigência: 27/10/2021 a 26/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.

Protocolo: 721337

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa assistÊNcia
NoME:  aNa claUdia sEaBra oliVEira
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 10/08/21 a 07/11/21
MatricUla: 57224244/1 carGo: assist adM
lotacao: corrEGEdoria/BElEM
laUdo MEdico: 79588

Protocolo: 720905
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: afoNso raiMUNdo Barata PErEira
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 20/07/21 a 17/10/21
MatricUla: 771287/1  carGo: tEc GEstao
lotacao: EE aMilcar tUPiassU/BElEM
laUdo MEdico: 79586
NoME: aldEisa caMPos MoNtEiro sPiNElli
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 23/08/21 a 21/10/21
MatricUla: 5216184/2 carGo: Prof
lotacao: dEPart EdUc atiV fisicas/BElEM
laUdo MEdico: 79528
NoME: carlito MENdEs da coNcEicao
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 25/08/21 a 22/11/21
MatricUla: 307157/1 carGo: aG Portaria
lotacao: EE saNta BErtilla/BENEVidEs
laUdo MEdico: 79777
NoME: cHEila WalEria cHaGas dE salEs
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 23/08/21 a 21/10/21
MatricUla: 5948786/1 carGo: Prof
lotacao: EE EdUardo aNGEliM/ParaUaPEBas

laUdo MEdico: 79644
NoME: dilMa do socorro alMEida tEiXEira
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 01/06/21 a 27/11/21
MatricUla: 54194418/2 carGo: Prof
lotacao: EE st BarBara/BElEM
laUdo MEdico: 79775
NoME: frascis MarY MoraEs rodriGUEs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 22/09/21 a 20/12/21
MatricUla: 54183871/1 carGo: Prof
lotacao: EE BENJaMiN coNstaNt/BElEM
laUdo MEdico: 79641
NoME: HarlEY ViNiciUs taVarEs dE QUEiroZ
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 16/08/21 a 13/11/21
MatricUla: 54192003/4 carGo: Prof
lotacao: EE MadrE cElEstE/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 79783
NoME: Horacio GoMEs do ValE
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 13/09/21 a 11/03/2022
MatricUla: 535052/1 carGo: Prof
lotacao: EE aBEl caMPos/cUrUca
laUdo MEdico: 79980
NoME: iVaNEidE dE sa da silVa
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 19/04/21 a 17/06/21
MatricUla: 5192633/2 carGo: Prof classE EsPEcial
lotacao: EE N s coNcEicao/BElEM
laUdo MEdico: 80028
NoME: laUrElio aUGUsto coUto da rocHa
coNcEssao: 240 dias
PEriodo: 01/06/21 a 26/01/22
MatricUla: 339350/1 carGo: Prof
lotacao: dEPart EdUcac atiVid fÍsicas/BElEM
laUdo MEdico: 79788
NoME: liNdoia castro MorEira
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 11/08/21 a 08/11/21
MatricUla: 536814/2 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE aMErico oliVEira/icoaraci
laUdo MEdico: 79211
NoME: MiltoN ara JUNior
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 01/07/21 a 29/08/21
MatricUla: 57209280/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE JarBas PassariNHo/BElEM
laUdo MEdico: 77969
NoME: MarcElY dos saNtos lEMos
coNcEssao: 53 dias
PEriodo: 07/01/19 a 28/02/19
MatricUla: 55586943/2 carGo: Prof
lotacao: EE osValdo crUZ/ caPitao PoÇo
laUdo MEdico: 1648/19
NoME: Maria lEoNor MarQUEs loPEs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 15/09/21 a 13/12/21
MatricUla: 57209292/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE dr UlissEs GUiMaraEs/BElEM
laUdo MEdico: 79851
NoME: MirNa da rocHa sErrUYa
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 27/07/21 a 25/08/21
MatricUla: 5821282/2  carGo: Prof
lotacao: EE raYMUNdo ViaNNa/BElEM
laUdo MEdico: 78915
NoME: Marco aNtoNio GasPar GoUVEa
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 15/09/21 a 13/12/21
MatricUla: 5802199/2 carGo: Prof
lotacao: EE lUci araUJo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 79986
NoME: Maria MadalENa da silVa saNtos
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 23/09/21 a 21/03/22
MatricUla: 54190616/1 carGo: Prof
lotacao: EE EdUardo aNGEliM/BarcarENa
laUdo MEdico: 79970
NoME: NilcElEia GoMEs liNs
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 01/09/21 a 29/11/21
MatricUla: 51855956/1 carGo: Prof
lotacao: EE daVid MUfarrEJ/BElEM
laUdo MEdico: 79785
NoME: odiNEY lEao VilHENa
coNcEssao: 120 dias
PEriodo: 28/07/21 a 24/11/21
MatricUla: 57226340/1 carGo: Prof
lotacao: EE BENViNda PoNtEs/aBEtEtUBa
laUdo MEdico: 77962
NoME: saMara do socorro NasciMENto riBEiro
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coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 05/09/21 a 03/12/21
MatricUla: 54187404/2 carGo: Prof
lotacao: EE osValdo crUZ/caP Poco
laUdo MEdico: 79597
NoME: silVia Mara da silVa rEsUENHo
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 31/08/21 a 28/11/21
MatricUla: 57233961/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: 14 UrE/caPaNEMa
laUdo MEdico: 79624

Protocolo: 720915
LiceNÇa saÚde
NoME: aNdrEa lUcia rEis GoMEs
coNcEssao: 16 dias
PEriodo: 09/09/21 a 24/09/21
MatricUla: 57202800/1  carGo: Prof
lotacao: EE aUGUsto oliMPio/BElEM
laUdo MEdico: 79557
NoME: NildE NE dE soUsa
coNcEssao: 45 dias
PEriodo: 13/09/21 a 27/10/21
MatricUla: 57233345/1 carGo: Prof
lotacao:  EE lar Maria/BElEM
laUdo MEdico: 79965
NoME: olGa BaNdEira ViaNa
coNcEssao: 21 dias
PEriodo: 31/08/21 a 20/09/21
MatricUla: 5090849/4 carGo: Prof
lotacao: EE doMiNGos NUNEs/BElEM
laUdo MEdico: 79621
NoME: rosa dalVa carNEiro dos saNtos
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 13/05/21 a 08/11/21
MatricUla: 419559/1 carGo: sErVENtE
lotacao: EE faBio lUZ/toME acU
laUdo MEdico: 79979
NoME: ValdENisE fErrEira loBato
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 18/08/21 a 16/10/21
MatricUla: 5901686/1 carGo: EsPEc EdUc
lotacao: EE castilHos fraNca/ViGia
laUdo MEdico: 79553

Protocolo: 720908

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 49701/2021
oBJEtiVo: fiscaliZar a ENtrEGa do ÔNiBUs Escolar Nas PrEfEi-
tUras dos MUNicÍPios BEM coM toMBar E colEtar assiNatUra do 
PrEfEito rEsPoNsáVEl PElo rEcEBiMENto do tErMo dE doaÇÃo GE-
rENcia dE PatriMÔNio MoBiliário.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao fraNcisco do Para / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0
sao fraNcisco do Para / BElEM / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: rodriGo Barros dE MoraEs
MatrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia soBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 721339
Portaria de diarias No. 50017/2021
oBJEtiVo: Viagem para atuar na realização da movimentação, distribui-
ção e arrumação de carteiras e mesas nas salas de aula, montagem das 
estantes, organização dos espaços pedagógicos, entre outros na EEEM dr. 
tancredo de almeida Neves, localizada no Município de curionópolis/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPolis / 25/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / BElEM / 28/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alfrEdo PErEira siQUEira
MatrÍcUla: 317705
cPf: 14206250200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721342
Portaria de diarias No. 50022/2021
OBJETIVO: Atuar na montagem de armários, estantes, fixar cadeiras no 
auditório, instalação de bebedouros, entre outros na EEtEPa de Breves/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVEs / 26/10/2021 - 31/10/2021 Nº diárias: 5
BrEVEs / BElEM / 31/10/2021 - 31/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldocir da silVa fErrEira
MatrÍcUla: 456098
cPf: 25361147249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721343

Portaria de diarias No. 49988/2021
oBJEtiVo: Participar de reunião de trabalho com Gestores de UsEs e 
UrEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
caMEta / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / caMEta / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dorilENE fUrtado dias
MatrÍcUla: 5902038
cPf: 71605860263
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721346
Portaria de diarias No. 49702/2021
oBJEtiVo: fiscaliZar a ENtrEGa do ÔNiBUs Escolar Nas PrEfEi-
tUras dos MUNicÍPios BEM coM toMBar E colEtar assiNatUra do 
PrEfEito rEsPoNsaVEl PElo rEcEBiMENto do tErMo dE doaÇÃo GE-
rENcia dE PatriMÔNio MoBiliário.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao fraNcisco do Para / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0
sao fraNcisco do Para / BElEM / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: lUis EdUardo dE liMa
MatrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia soBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 721334
Portaria de diarias No. 49440/2021
oBJEtiVo: orientar as Escolas e Municípios quanto as correções no siste-
ma Educacenso, a serem realizadas de acordo com os relatórios gerenciais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
caPaNEMa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa cElia dE lEao
MatrÍcUla: 5402409
cPf: 10837027268
carGo/fUNÇÃo:datiloGrafo / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia soBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 721413
Portaria de diarias No. 49930/2021
oBJEtiVo: Processo formativo de implementação do Novo Ensino Médio 
que acontecerá no polo Marabá.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JUcilENE PErEira da silVa
MatrÍcUla: 57223178
cPf: 41433173204
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia soBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 721414
Portaria de diarias No. 50015/2021
oBJEtiVo: conduzir servidores da Prefeitura da seduc na viagem que irão 
atuar na realização da movimentação, distribuição e arrumação de car-
teiras e mesas nas salas de aula, montagem das estantes, organização 
dos espaços pedagógicos, entre outros na EEEM dr. tancredo de almeida 
Neves, localizada no Município de curionópolis/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPolis / 25/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / BElEM / 28/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiros
MatrÍcUla: 942073
cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721419
Portaria de diarias No. 49995/2021
oBJEtiVo: realização de visita técnica e organização na biblioteca da 
EEEM dr. tancredo de almeida Neves situada no município de curiónopolis 
21ªUrE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPolis / 25/10/2021 - 29/10/2021 Nº diárias: 4
cUrioNoPolis / BElEM / 29/10/2021 - 29/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alBa lUcia corrEa costa
MatrÍcUla: 54193796
cPf: 39448363249
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao PUBlica / atiV NiVEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721403
Portaria de diarias No. 49012/2021
oBJEtiVo: assessoramento técnico aos coordenadores municipais do Pro-
grama Bolsa família na Educação no planejamento intersetorial com a co-
munidade escolar.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 18/10/2021 - 18/10/2021 Nº diárias: 0
saNtarEM / itaitUBa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
itaitUBa / saNtarEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0
saNtarEM / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
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NoME: GioVaNa do socorro dos saNtos costa
MatrÍcUla: 5947258
cPf: 33324786215
carGo/fUNÇÃo:GErENtE dE ProJEto ii / dirEcao
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721411
Portaria de diarias No. 50013/2021
oBJEtiVo: Viagem para realizar a instalação de computadores na sala de 
informática da EEEM dr. tancredo de almeida Neves, localizada no Municí-
pio de curionópolis/Pa, cuja reinauguração ocorrerá no dia 27. 10. 2021.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 25/10/2021 - 25/10/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / cUrioNoPolis / 25/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / MaraBa / 28/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 28/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo roMaNo silVa
MatrÍcUla: 57212408
cPf: 73265586200
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721407
Portaria de diarias No. 50014/2021
oBJEtiVo: Viagem para atuar na realização da movimentação, distribui-
ção e arrumação de carteiras e mesas nas salas de aula, montagem das 
estantes, organização dos espaços pedagógicos, entre outros na EEEM dr. 
tancredo de almeida Neves, localizada no Município de curionópolis/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPolis / 25/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / BElEM / 28/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: solaNGE Maria oliVEira dias
MatrÍcUla: 5858283
cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:assist. adMiNist. / atiV aUX iNtErMEd
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721397
Portaria de diarias No. 50000/2021
oBJEtiVo: Viagem para realizar a montagem de 30 (trinta) armários altos, 
05 (cinco) mesas em “l”, 10 (dez) armários baixos e 100 (cem) poltronas 
de auditório na Escola de trabalho e Produção do Pará - EtPP de Breves, 
localizada no Município de Breves/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVEs / 25/10/2021 - 31/10/2021 Nº diárias: 6
BrEVEs / BElEM / 31/10/2021 - 31/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: sEBastiao BraGa da silVa
MatrÍcUla: 941883
cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721443
Portaria de diarias No. 49938/2021
oBJEtiVo: coNdUZir sErVidor Para fiscaliZar a ENtrEGa do ÔNi-
BUs Escolar Nas PrEfEitUras dos MUNicÍPios BEM coM toMBar E 
colEtar assiNatUra do PrEfEito rEsPoNsaVEl PElo rEcEBiMENto 
do tErMo dE doaÇÃo GErENcia dE PatriMÔNio MoBiliário.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sao fraNcisco do Para / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0
sao fraNcisco do Para / BElEM / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 
0.5
NoME: saNdoVal silVa oliVEira
MatrÍcUla: 761109
cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE rEf. i / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia soBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 721449
Portaria de diarias No. 50016/2021
oBJEtiVo: Viagem para atuar na realização da movimentação, distribui-
ção e arrumação de carteiras e mesas nas salas de aula, montagem das 
estantes, organização dos espaços pedagógicos, entre outros na EEEM dr. 
tancredo de almeida Neves, localizada no Município de curionópolis/Pa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPolis / 25/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 3
cUrioNoPolis / BElEM / 28/10/2021 - 28/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE afoNso PaNtoJa PErEira
MatrÍcUla: 311197
cPf: 15923762234
carGo/fUNÇÃo:aG. dE Portaria / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721457
Portaria de diarias No. 49997/2021
oBJEtiVo: realização de visita técnica e organização na biblioteca da 
EEEM dr. tancredo de almeida Neves situada no município de curiónopolis 
21ªUrE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPolis / 25/10/2021 - 29/10/2021 Nº diárias: 4
cUrioNoPolis / BElEM / 29/10/2021 - 29/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUcilEidE MartiNs MENEsEs

MatrÍcUla: 57224543
cPf: 71059679272
carGo/fUNÇÃo:tEcNico EM GEstao PUBlica / atiV NiVEl sUPErior
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721466
Portaria de diarias No. 49994/2021
oBJEtiVo: realização de visita técnica e organização na biblioteca da 
EEEM dr. tancredo de almeida Neves situada no município de curiónopolis 
21ªUrE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrioNoPolis / 25/10/2021 - 29/10/2021 Nº diárias: 4
cUrioNoPolis / BElEM / 29/10/2021 - 29/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria VaNdErlEia da lUZ MaciEl
MatrÍcUla: 6400213
cPf: 27791874253
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE sErV. GErais a / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721499
Portaria de diarias No. 49989/2021
oBJEtiVo: Participar de reunião de trabalho com Gestores de UsEs e 
UrEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
altaMira / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / altaMira / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Edir silVa dE soUZa
MatrÍcUla: 54190897
cPf: 42663997234
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721502
Portaria de diarias No. 49986/2021
OBJETIVO: Solicitação de diária para fazer a cobertura fotográfica dos Jo-
gos Escolares Brasileiros - JEBs 2021 na cidade do rio de Janeiro.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 27/10/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 9
rio dE JaNEiro / BElEM / 05/11/2021 - 05/11/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo JosE costa PoNtEs
MatrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:sErVENtE rEf. i / atiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721488
Portaria de diarias No. 49992/2021
oBJEtiVo: Participar de reunião de trabalho com Gestores de UsEs e 
UrEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
caPaNEMa / BElEM / 25/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 1
BElEM / caPaNEMa / 26/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria EliEtE PiNto da silVa
MatrÍcUla: 5901769
cPf: 61017965234
carGo/fUNÇÃo:EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721497
Portaria de diarias No. 49993/2021
oBJEtiVo: Participar de reunião de trabalho com Gestores de UsEs e 
UrEs.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
XiNGUara / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / XiNGUara / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: laZaro BorBa dos saNtos
MatrÍcUla: 6312837
cPf: 46970843149
carGo/fUNÇÃo:ProfEssor NiVEl MEdio / docENtE
ordENador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 721491

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 9140/2021 de 25/10/2021
Nome: BrENda caroliNa corrEa loPEs
Matrícula:5833400/2 cargo:tecn. E Gestão Publica
lotação:EEEtEPa Prof fco das chagas azevedo/Belém
Período:15/09/20 a 13/11/20
triênios:05/02/15 a 04/0218
Portaria Nº.9128/2021 de 25/10/2021
Nome:fraNcisco solaNo loPEs MENdoNÇa
Matrícula:57206966/1cargo:Professor
lotação:EEEfM rio tapajos/santarém
Período:18/10/2021 a 16/12/2021 – 17/12/2021 a 14/02/2022
triênios:02/09/2011 a 01/09/2014 – 02/09/2014 a 01/09/2017
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Portaria Nº.9129/2021 de 25/10/2021
Nome:diNalVa dos saNtos NasciMENto
Matrícula:8062858/1cargo:assist administrativo
lotação:divisão de lotação/Belém
Período: 15/12/2021 a 13/01/2022
triênios:20/07/2011 a 19/07/2014
Portaria Nº.9106/2021 de 22/10/2021
Nome:MarY JosÉ alMEida PErEira
Matrícula:57196982/2cargo:Espec em Educação
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período: 27/10/2021 a 25/12/2021
triênios:19/11/2011 a 18/11/2014
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:9103/2021 de 22/10/2021
conceder licença luto a EliaNE dE PaUla cardoso, matricula nº 
5901581/1, Espec em Educação, lotada na EE Profª temistocles araujo/
Belém, no período de 16/09/2021 a 23/09/2021.
Portaria Nº.:9102/2021 de 22/10/2021
conceder licença luto a iZaBEl MartiNs dE soUZa, matricula nº 
6400329/1, aux de serviços Gerais, lotada na divisão de informação e 
documentação, no período de 07/10/2021 a 14/10/2021.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:9105/2021 de 22/10/2021
conceder licença Maternidade a VaNia dENisE ViEira PaNtoJa, matricu-
la nº 5906083/1, Professor, lotada na ERC Associação Beneficiente Milton 
Pereira de Melo/Belém, no período de 13/09/2021 a 11/03/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:9108/2021 de 22/10/2021
conceder licença Paternidade a liNdiBErG dE oliVEira soUsa, matri-
cula Nº5934748/2 , Professor, lotado na EEEM Maria Benta oliveira de 
Sousa/Redenção, no período de 08/03/2020 a 17/03/2020, para fins de 
regularização funcional.
Portaria Nº.:9107/2021 de 22/10/2021
conceder licença Paternidade a adY WalacE JaQUEs silVa , matricula nº 
57203676/1, Professor, lotada na EEEfM do outeiro/icoaraci, no período 
de 18/09/2021 a 27/09/2021.
Portaria Nº.:9104/2021 de 22/10/2021
conceder licença Paternidade a EltoN JEaN PEiXoto, matricula nº 
5896786/1, Professor, lotado na EE Profª oneide de souza tavares/Mara-
bá, no período de 01/10/2021 a 10/10/2021.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº 000156/2021 de 16/09/2021
coNcEdEr fÉrias rEGUlaMENtarEs, aos sErVidorEs aBaiXo rEla-
cioNados, lotados Na EE cENtro iNtEGrado dE forMaÇÃo Profis-
sioNal/caMEtá,.

MatrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc.
5892437/1 lUciValdo tElEs ViaNa 01/11/2021 30/11/2021 2021
5264936/2 silVia lEticia carValHo alVEs 12/11/2021 26/12/2021 2021
5896641/1 NorMa lEa MEdEiros dE farias 23/11/2021 22/12/2021 2021
57208697/1 JosÉ EdiValdo dE soUZa oliVEira 29/11/2021 12/01/2022 2021
6025641/1 diVa do socorro soarEs dE farias 30/11/2021 13/01/2022 2021
57212764/1 MissiaNi NErY dE alBUQUErQUE 01/12/2021 30/12/2021 2021
5896637/1 EliZEU Garcia Batista 01/12/2021 30/12/2021 2021

Portaria Nº.:007/2021 de 15/01/2021
Nome: rENata dE PiNa BraGa
Matrícula: 57219192/2Período:15/12 à 28/01/22Exercício:2021
Unidade:12ª UrE/itaituba
Portaria Nº.:009/2021 de 15/01/2021
Nome: alEssaNdra NEVEs silVa
Matrícula: 57208981/1Período:02/12 à 15/01/22Exercício:2021
Unidade:12ª UrE/itaituba
Portaria Nº.:011/2021 de 21/01/2021
Nome: alaN ricardo GUiMarÃEs GasPar
Matrícula: 57234158/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de souza/itaituba
Portaria Nº.:012/2021 de 21/01/2021
Nome: aNa cÃNdida coElHo coUto
Matrícula: 57234415/1Período:06/12 à 19/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de souza/itaituba
Portaria Nº.:017/2021 de 21/01/2021
Nome: EroNilsoN saNtos rodriGUEs
Matrícula:57234156/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de souza/itaituba
Portaria Nº.:021/2021 de 21/01/2021
Nome: JosÉ Maria PErEira da silVa
Matrícula: 5461219/2Período:06/12 à 19/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de souza/itaituba
Portaria Nº.:025/2021 de 21/01/2021
Nome: PatrÍcia Mota dE oliVEira
Matrícula: 57210450/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Benedito correa de souza/itaituba
Portaria Nº.:/0312021 de 08/02/2021
Nome: aNdrE rodriGo riBEiro
Matrícula: 5896581/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Maranata/itaituba
Portaria Nº.:032/2021 de 22/01/2021
Nome: aldaias rodriGUEs dos saNtos
Matrícula:57210729/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maria do socorro Jacob/-anexo i/itaituba

Portaria Nº.:036/2021 de 22/01/2021
Nome:EllEN carla BarBosa fErNaNdEs
Matrícula: 5896561/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maria do socorro Jacob-anexo i/itaituba
Portaria Nº.:041/2021 de 22/01/2021
Nome: Maria dE NaZarE oliVEira dE JEsUs
Matrícula:5899961/1 Período:02/12 à 15/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maria do socorro Jacob-anexo i/itaituba
Portaria Nº.:043/2021 de 22/01/2021
Nome: railEUMa dias PaZ lira
Matrícula: 55585640/2Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maria do socorro Jacob-anexo i/taituba
Portaria Nº.:048/2021 de 22/01/2021
Nome: EliZaNE dE frEitas da silVa
Matrícula:57210339/1 Período:24/12 à 22/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maria do socorro Jacob-anexo i/itaituba
Portaria Nº.:050/2021 de 22/01/2021
Nome: aldENiZa coNcEiÇÃo NasciMENto dadalt
Matrícula: 5759706/2Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Gov Eurico Valle/rurópolis
Portaria Nº.:076/2021 de 26/01/2021
Nome: GlEdEs faBaiaNa PiNHEiro
Matrícula:5743990/1 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª Maaria das Graças Escocio cerqueira-anexoii/itaituba
Portaria Nº.:078/2021 de 08/02/2021
Nome: alEssaNdro da silVa Batista
Matrícula: 57208961/1Período:03/12 à 16/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Maranata/itaituba
Portaria Nº.:082/2021 de 08/02/2021
Nome: JoÃo do carMo ViaNa
Matrícula: 57212705/1Período:05/12 à 03/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Maranata/itaituba
Portaria Nº.:085/2021 de 22/01/2021
Nome: aGostiNHo alVEs dE oliVEira JUNior
Matrícula:5811414/2 Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:Erc centro Educacional anchieta/itaituba
Portaria Nº.:086/2021 de 22/01/2021
Nome: HÉlio EMaNUEl aVEliNo BUrGos
Matrícula:57224278/1 Período:03/12 à 01/01/22Exercício:2021
Unidade:Erc centro Educacional anchieta/itaituba
Portaria Nº.:204/2021 de 21/10/2021
Nome: aBdoN cHaVEs MartiNs
Matrícula: 654205/1Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEf Marieta Nunes/Marapanim
Portaria Nº.:290/2021 de 22/10/2021
Nome: JErsoN fErrEira dos saNtos
Matrícula: 5460581/1Período:01/12 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Rosa Alvarez Rebelo/Senador José Porfirio
Portaria Nº.:191/2021 de 20/10/2021
Nome: rENata torrEs fraNca NasciMENto
Matrícula: 5951345/1Período:28/10 à 26/11/21Exercício:2020
Unidade:EEEM dom José Elias chaves/Pacaja
Portaria Nº.:197/2021 de 20/10/2021
Nome: clodoMiro EstUMaNo Baia
Matrícula:5901987/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2018
Unidade:EEEM Paulo Vi(anexoi)Novo repartimento
Portaria Nº.:198/2021 de 21/10/2021
Nome: silVia alMEida dE soUZa
Matrícula:5896499/1 Período:01/12 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEM dep. raimundo ribeiro de souza/tucuruí
Portaria Nº.:199/2021 de 21/10/2021
Nome: aNtÔNia MarlENE MEirElEs caMPos
Matrícula:5896685/1 Período:03/01 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEM dep. raimundo ribeiro de souza/tucuruí
Portaria Nº.: 9136/2021 de 25/10/2021
Nome:clEdNEY MEdEiros alcaNtara
Matrícula:5824869/4Período:17/11/21 a 31/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Pedro Marques de Mesquita/ananindeua
Portaria Nº.: 9137/2021 de 25/10/2021
Nome:Maria dE fatiMa frEitas PiNHEiro
Matrícula:103764/3Período:22/11/21 a 05/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Jorn romulo Maiorana/ananindeua
Portaria Nº.: 9138/2021 de 25/10/2021
Nome:Maria das NEVEs da silVa NasciMENto
Matrícula:3205886/5Período:01/12/21 a 30/12//21 Exercício:2021
Unidade:EEEf canarinho/Belém
Portaria Nº.: 9139/2021 de 25/10/2021
Nome:Priscila PiNHEiro Brito
Matrícula:57209291/1Período:03/01/22 a 16/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf casa da criança santa ines/Belém
Portaria Nº.: 035/2021 de22/01/2021
Nome:ElaNE GUiMaraEs da silVa soUsa
Matrícula:57208836/1Período:04/01/22 a 17/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria do socorro Jacob/itaituba
Portaria Nº.: 101/2021 de 26/02/2021
Nome:ValdiNEi taVarEs caraNHa
Matrícula:5714796/1Período:02/01/22 a 15/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Brig Haroldo coimbra Veloso/Jacareacanga
Portaria Nº.: 105/2021 de 22/01/2021
Nome:GENilsa dE soUZa liMa
Matrícula:5896809/1Período:17/01/22 a 15/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEtEPa/itaituba
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Portaria Nº.: 125/2021 de 22/01/2021
Nome:Maria fraNcisca da coNcEiÇÃo
Matrícula:5896487/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM dep Everaldo Martins/sede/trairão
Portaria Nº.: 103/2021 de 22/01/2021
Nome:EliZaNa silVa alVEs
Matrícula:57208856/1Período:02/12/21 a 15/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEtEPa/itaituba
Portaria Nº.: 104/2021 de 22/01/2021
Nome:GEiZiBEl MENdEs da silVa
Matrícula:5891397/1Período:14/12/21 a 12/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEtEPa/itaituba
Portaria Nº.: 107/2021 de 22/01/2021
Nome:doUriValdo riBEiro da silVa
Matrícula:5896569/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das graças E cerqueira/sede/itaituba
Portaria Nº.: 110/2021 de 22/01/2021
Nome:fraNcisco Barros dE oliVEira
Matrícula:57210385/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das graças E cerqueira/itaituba
Portaria Nº.: 113/2021 de 22/01/2021
Nome:lEilcE dE cassia PaXiUBa soarEs
Matrícula:55585550/2Período:20/12/21 a 02/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das Graças E cerqueira/sede/itaituba
Portaria Nº.: 114/2021 de 22/01/2021
Nome:lUiZ iZaQUE assis dos saNtos
Matrícula:5897149/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das Graças E cerqueira/sede/itaituba
Portaria Nº.: 118/2021 de 22/01/2021
Nome:Maria lUcia dos saNtos
Matrícula:57208974/1Período:03/12/21 a 16/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das Graças E cerqueira/itaituba
Portaria Nº.: 119/2021 de 22/01/2021
Nome:raiMUNdo NoNato aZEVEdo MorENo
Matrícula:572341601Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prof Maria das Graças E cerqueira/sede/itaituba
Portaria Nº.: 123/2021 de 22/01/2021
Nome:sHEila araUJo PortEla
Matrícula:57195092/1Período:02/12/21 a 15/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM dep Everaldo Martins/trairao
Portaria Nº.: 407/2021 de 08/09/2021
Nome:sUENY do socorro Matos MoUra
Matrícula:57220736/1Período:11/10/21 a 09/11/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Norma Guilhon/colares
Portaria Nº.: 680/2021 de 18/10/2021
Nome:sYMoN GrEGorY daMascENo da foNsEca
Matrícula:57211295/1Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE francisco da silva Nunes/s Joao de Pirabas
Portaria Nº.: 681/2021 de 21/10/2021
Nome:WErciaNa da silVa GoMEs
Matrícula:57208631/1Período:01/01/22 a 14/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE Maria amelia de Vasconcelos/capanema
Portaria Nº.:15/2021 de 20/09/2021
Nome:aNa WalQUEria soUZa PErEira MEsQUita
Matrícula:57233877/1Período:01/03/22 à 14/04/22Exercício:2020
Unidade:EEEfM. João XXiii/sebastião de Boa Vista
Portaria Nº.:116/2021 de 30/08/2021
Nome lEila solaNGE BarBosa raMirEs
Matrícula:3158900/2Período:03/01/22 à 16/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.Gasparina B. da silva/soure
Portaria Nº.:526/2021 de 08/10/2021
Nome:aNsElMo carValHo PErEira
Matrícula:5902723/1Período:03/01/22 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:4ª UrE/Marabá
Portaria Nº.:430/2021 de 05/08/2021
Nome:dUlcilEia MadalENa sa
Matrícula:57214974/1Período:04/01/22 à 02/02/22Exercício:2021
Unidade:EE. 21 de abril/Palestina do Pará
Portaria Nº.:431/2021 de 05/08/2021
Nome:JUscEliNo KUBitscHEK oliVEira taVarEs
Matrícula:57214801/1Período:04/01/22 à 02/02/22Exercício:2021
Unidade:EE. 21 de abril/Palestina do Pará
Portaria Nº.:180/2021 de 18/10/2021
Nome:alEXaNdrE carValHo MartiNs
Matrícula:57234421/1Período:01//12/21 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:6ª UrE/Monte alegre
Portaria Nº.:150/2021 de 17/09/2021
Nome:raiMUNda EdilENE liMa GUiMarÃEs
Matrícula:5657865/2Período:04/01/22 à 17/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof. terezinha B. siqueira/capitão Poço
Portaria Nº.:353/2021 de 05/04/2021
Nome:Karla Marcia frEias faial
Matrícula:5017122/4Período:01/01/22 à 14/02/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.roberto carlos N. Barroso/sta izabel do Pará
Portaria Nº.:591/2021 de 28/09/2021
Nome:aNtoNio Maria liMa dE oliVEira
Matrícula:57209232/1Período:15/11/21 à 29/12/21Exercício:2021
Unidade:EE. dom João Vi/capanema
Portaria Nº.:606/2021 de 28/09/2021
Nome:fraNcisco cUNHa do ValE
Matrícula:57214627/1Período:29/01/22 à 27/02/22Exercício:2020
Unidade:EE. santo antonio do cumaru/Bonito

Portaria Nº.: 645/2021 de 08/10/2021
Nome:fraNcisco cUNHa do ValE
Matrícula:57214627/1Período:28/02/22 a 29/03/22 Exercício:2021
Unidade:EE santo antonio do cumaru/Bonito
Portaria Nº.: 650/2021 de 08/10/2021
Nome:BErENicE dUartE dE alMEida
Matrícula:57212202/1Período:02/01/22 a 31/01/22 Exercício:2021
Unidade:Erc aPaE/capanema
Portaria Nº.: 662/2021 de 18/10/2021
Nome:Joao alEX MacaPUNa NUNEs
Matrícula:57234027/1Período:01/01/22 a 30/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Padre dubois/salinopolis
Portaria Nº.: 664/2021 de 18/10/2021
Nome:aNtoNia dirlENE BarrEto da silVa
Matrícula:57213325/1Período:01/01/22 a 30/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE apolonia Pinheiro dos santos/capanema
Portaria Nº.: 665/2021 de 18/10/2021
Nome:EliZaNGEla Maria alBUQUErQUE oliVEira
Matrícula:5572363/2Período:02/01/22 a 15/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE dom joao Vi/capanema
Portaria Nº.: 667/2021 de 18/10/2021
Nome:Maria dE NoVaEs rEGis
Matrícula:57210723/1Período:02/01/22 a 31/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Miguel santa Brigida/salinopolis
Portaria Nº.: 668/2021 de 18/10/2021
Nome:sEBastiaNa taMirEs da silVa
Matrícula:57213323/1Período:02/01/22 a 31/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE apolonia Pinheiro dos santos/capanema
Portaria Nº.: 670/2021 de 18/10/2021
Nome:aliNE saMara dE alEXaNdria PErEira salEs
Matrícula:57208664/1Período:02/01/22 a 15/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria Nº.: 671/2021 de 18/10/2021
Nome:ariaNa PEssoa riBEiro
Matrícula:57220253/1Período:03/01/22 a 16/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE america leao conduru/capanema
Portaria Nº.: 672/2021 de 18/10/2021
Nome:EdsoN da silVa dias
Matrícula:57211549/2Período:03/01/22 a 01/02/22 Exercício:2021
Unidade:EE francisco da silva Nunes/s Joao de Pirabas
Portaria Nº.: 673/2021 de 18/10/2021
Nome:ElMira GEraldo dE liMa
Matrícula:57210677/1Período:01/01/22 a 30/01/22 Exercício:2021
Unidade:EE Pastor ananias/capanema
Portaria Nº.: 98/2021 de 10/09/2021
Nome:daNUZia MarJorYE saNtos dE araUJo
Matrícula:5889179/3Período:03/01/22 a 02/02/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma laura de Martins carvalho/canaa dos carajas
Portaria Nº.: 109/2021 de 07/10/2021
Nome:claUdiENE lEMEs da silVa cHaVEs
Matrícula:57201055/2Período:01/01/22 a 30/01/22 Exercício:2019
Unidade:EEEM Prof Nelson dos Prazeres Henrique/Parauepebas
Portaria Nº.: 110/2021 de 07/10/2021
Nome:lEticia da silVa carValHo
Matrícula:5952902/1Período:01/01/22 a 30/01/22 Exercício:2021
Unidade:EEEM Marluce Massariol de souza/Parauapebas
Portaria Nº.: 111/2021 de 07/10/2021
Nome:lUZaNira dE fatiMa crUZ PadilHa
Matrícula:57208929/1Período:01/01/22 a 14/02/22 Exercício:2020
Unidade:EEEM Marluce Massariol de souza/Parauapebas
Portaria Nº.: 112/2021 de 07/10/2021
Nome:Maria JosE da costa
Matrícula:57209523/1Período:01/02/22 a 17/03/22 Exercício:2020
Unidade:EEEM Marluce Massariol de souza/Parauapebas
Portaria Nº.: 1239/2021 de 26/10/2021
Nome:lEoNardo dE araUJo GoMEs
Matrícula:5897645/1Período:01/12/21 a 30/12/21 Exercício:2021
Unidade:EE conego leitão/castanhal
retiFicar
Portaria Nº.:9147/2021 de 26/10/2021
Retificar na PORTARIA Nº 007283/2021 de 16/08/2021, que concedeu 45 
dias de férias regulamentares, o período de 25/10/2021 a 08/12/2021 
para 08/11/2021 a 23/12/2021 do servidor Jo EldEr VascoNcElos, Ma-
trícula 5422469/3, Professor, lotado na diretoria de Ensino/Belém.
errata
errata da Portaria Nº.: 8233/2021 de 15/10/2021
Nome: MoNica lorENa dE soUsa MorEira
onde se lê:03/05/21 a 29/10/21
Leia-se:06/05/21 a 01/11/21
Publicada no Diário Oficial nº 34.703/21 de 17/09/21
errata da Portaria Nº.: 172/2021 de 13/10/2021
Nome: JaiME BENtEs do aMaral
onde se lê:Exercicio:2021
Leia-se:Exercicio:2020
Publicada no Diário Oficial nº34.746/21 de 25/10/2021
errata da Portaria Nº.: 035/2021 de 18/10/2021
Nome: Maria ElisaNGEla GoNÇalVEs saNtos dE JEsUs
onde se lê:Exercicio:2019
Leia-se:Exercicio:2020
Publicada no Diário Oficial nº 34.744/21 de 22/10/21

Protocolo: 721386
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ProrroGaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para Partici-
Par de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo
e- Protocolo nº 2021/319468
Portaria N° 2104/21, de 21 de outubro de 2021
ProrroGar, o afastamento iNtEGral do servidor PEtrÔNio laUro tEi-
XEira PotiGUar JÚNior, id. funcional nº 6400736-1, cargo de ProfEs-
sor aUXiliar, lotado no caMPUs dE saNtarÉM, para cursar doutorado 
em sociologia e antropologia pela Universidade federal do Pará, nos perí-
odos e modalidade abaixo:
Período
10.03.2021 a 02.05.2021 – coM PErcEPÇÃo dE Bolsa EstadUal
03.05.2021 a 05.10.2021 – sEM PErcEPÇÃo dE Bolsa EstadUal
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721199
rescisÃo coNtratUaL
e- Protocolo nº 2021/1191758
Portaria N° 2090/21, de 21 de outubro de 2021
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) fraNcisco JadsoN silVa BaNdEira, 
id. funcional nº 80015592/1, cargo de ProfEssor sUBstitUto, lota-
do(a) no(a) dEPartaMENto dE ENfErMaGEM coMUNitária, a contar 
de 01.11.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1176763
Portaria N° 2087/21, de 19 de outubro de 2021.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) isaias MENdEs farias, id. funcional nº 
57223488/ 3, cargo de aGENtE adMiNistratiVo a, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria adMiNistratiVa do caMPUs iV, a contar de 01.11.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721195
Portaria de sUBstitUiÇÃo
e- Protocolo nº 2021/1124125
Portaria N° 2122/21, de 21 de outubro de 2021
dEsiGNar a servidora GisElE frEirE faraoN, id. funcional nº 
57209657/1, cargo de aGENtE adMiNistratiVo c, para responder pela 
coordENador adMiNistratiVo dE caMPUs da caPital (caMPUs V), 
código, GEP - das-011.3, no período de 01.11.2021 a 30.11.2021, em 
substituição ao titular que estará afastada por férias regulamentares.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721189
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
e- Protocolo nº 2021/1187590
Portaria N° 2076/21, de 19 de outubro de 2021.
dElEGar coMPEtÊNcia ao servidor rodriGo rafaEl soUZa dE oli-
VEira, id. funcional nº 5926369/ 1, na função de coordENador do 
caMPUs dE iGaraPÉ-aÇU, para outorgar grau a turma do curso de licen-
ciatura em Matemática desta iEs no dia 20/10/2021 em igarapé-açu/Pa.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721181
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo.
e- Protocolo nº 2020/1074385
Portaria N° 2011/21, de 21 de outubro de 2021
i - aUtoriZar o afastamento da servidora laiNE rocHa MorEira, id. 
funcional no 5888432/1, cargo de Professor auxiliar, lotado no caMPUs 
dE altaMira, para participar de curso de Pós-Graduação em nível de dou-
torado em Educação, pela Universidade luterana do Brasil (UlBra), nos 
períodos e modalidades abaixo:
Período
08.05.2021 a 04.07.2021 – afastamento parcial
05.07.2021 a 24.07.2021 – afastamento integral
25.07.2021 a 31.01.2022 – afastamento parcial
01.02.2022 a 28.02.2022 – afastamento integral
01.03.2022 a 30.06.2022 – afastamento parcial
01.07.2022 a 31.07.2022 – afastamento integral
01.08.2022 a 31.01.2023 – afastamento parcial
01.02.2023 a 28.02.2023 – afastamento integral
01.03.2023 a 30.06.2023 – afastamento parcial
01.07.2023 a 31.07.2023 – afastamento integral
01.08.2023 a 31.12.2024 – afastamento parcial
ii - coNcEdEr Bolsa EstadUal dE PÓs-GradUaÇÃo, no período de 
08.05.2021 a 31.12.2024, nos termos da resolução 3038/16-coNsUN de 
14.09.2016.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721178

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
e- Protocolo nº 2021/873914
Portaria N° 2089/21, de 20 de outubro de 2021.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) cEsar aUGUsto dE soUZa saNtos, 
5076609/ 1,cargo de ProfEssor assistENtE, lotado(a) no(a) dEPar-
taMENto dE ciENcias dE MoViMENto HUMaNo, goze de 60(sessenta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênios de 12.02.2002 a 11.02.2005 
no período de 02.01.2022 a 02.03.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
e- Protocolo nº 2021/1044238
Portaria N° 2075/21, de 19 de outubro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) BENEdito ElY ValENtE da crUZ, id. fun-
cional nº 54189763/2, cargo de ProfEssor assistENtE, lotado(a) no(a) 
dEPartaMENto dE filosofia E ciÊNcias sociais, 30(trinta) dias de 
licença Prêmio, referente ao triênio de 31.01.2008 a 30.01.2011, no perí-
odo de 29.11.2021 a 28.12.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
e- Protocolo nº 2021/1125732
Portaria N° 2072/21, de 18 de outubro de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa PaUla dE soUZa riBEiro, id. funcio-
nal nº 57209184/1, cargo de agente administrativo B, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria adMiNistratiVa do caMPUs i, 30(trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 04.12.2008 a 03.12.2011, no período de 
01.12.2021 a 30.12.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721184
deterMiNar LiceNÇa PrÊMio.
e- Protocolo nº 2021/1100683
Portaria N° 2107/21, de 21 de outubro de 2021
dEtErMiNar ao(a) servidor(a) Maria iraNEidE MoraEs, id. funcional 
nº 5102855/ 1, cargo de aUXiliar dE sErViÇo c, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNistratiVa do caMPUs iV, goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela Portaria nº 3803/18 de 
10.12.2018, referente ao triênio de 02.10.2010 a 01.10.2013, no período 
de 01.11.2021 a 30.11.2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721191
.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
e- Protocolo nº 2021/1126743
Portaria N° 2121/21, de 21 de outubro de 2021.
dEsiGNar, os servidores desta iEs abaixo relacionados, para comporem 
a coordENaÇÃo do ProGraMa dE PÓs GradUaÇÃo EM ENsiNo dE 
lÍNGUa PortUGUEsa E sUas rEsPEctiVas litEratUras – NÍVEl dE 
MEstrado ProfissioNal.
coordENador MatrÍcUla
Elisa Maria PiNHEiro dE soUZa 376760/3
VicE-coordENador
Marco aNtoNio da costa caMElo 5091349/ 2
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721190
desiGNaÇÃo de serVidores.
e- Protocolo nº 2021/1126546
Portaria N° 2070/21, de 18 de outubro de 2021.
dEsiGNar, sem prerrogativa de liberação de carga -horária em lotação e ônus 
de bolsas sob responsabilidade da caPEs, os servidores abaixo relacionado.
sErVidor  id funcional
laiNE rocHa MorEira  5888432-1
coordENadora do sUBProJEto Nº caPEs 11804
lUciclEia PErEira da silVa 54187714-3
coordENadora do sUBProJEto Nº caPEs 11809
JosÉ fErNaNdo PErEira lEal 5895283-2
coordENador do sUBProJEto Nº caPEs 11723
Natália KariNa NasciMENto da silVa 5910717-2
coordENadora do sUBProJEto Nº caPEs 11724
roNilsoN frEitas dE soUZa  57195955-3
coordENador do sUBProJEto Nº caPEs 11808
JEaNE do socorro costa da silVa 55586902-3
coordENadora do sUBProJEto Nº caPEs 11727
rodriGo rafaEl soUZa dE oliVEira 5926369-1
coordENador do sUBProJEto Nº caPEs 11725
rENato aloiZio dE oliVEira GiMENEs  4196874-4
coordENador do sUBProJEto Nº caPEs 11806
lEoPoldo NoGUEira saNtaNa JUNior  5554055-2
coordENador do sUBProJEto Nº caPEs 11807
Maria aUXiliadora MaUÉs dE liMa araÚJo  606197-3
coordENadora do sUBProJEto Nº caPEs 11812
lair da silVa frEitas filHo  5810485-4
coordENador do sUBProJEto Nº caPEs 11728
aNtÔNio dE PádUa dE MEsQUita dos saNtos 5433053-2
coordENador do sUBProJEto Nº caPEs 11726
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
E- Protocolo nº 2021/1126546
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Portaria N° 2086/21, de 18 de outubro de 2021.
dEsiGNar, sem prerrogativa de liberação de carga -horária em lotação e ônus 
de bolsas sob responsabilidade da caPEs, os servidores abaixo relacionados.
docENtE oriENtador id fUNcioNal
raiMUNdo MiGUEl dos rEis PErEira 80845756-4
ioNara aNtUNEs tErra 5738091-2
frEdErico da silVa BicalHo  5718882-4
lÍGia fraNÇoisE lEMos PaNtoJa 54181609-4
HiGsoN rodriGUEs coElHo  57193315-1
aNdErsoN MadsoN oliVEira Maia 5836760-2
daNiEllE rodriGUEs MoNtEiro da costa 54187359-3
ZÉlia ViEira crUZ VEloso 5775604-2
alciNdo da silVa MartiNs JUNior 57188439-3
JoÃo da silVa carNEiro  55590152-2
diaNa lEMEs fErrEira 57209100-2
JosÉ roBErtto ZaffaloN JÚNior 54196628-3
aNtoNia ZEliNa NEGrÃo dE oliVEira  5657822-2
EliaNa rUtH silVa soUsa  5723304-1
EMErsoN Batista GoMEs 57176312-2
Marcos aNtoNio Barros dos saNtos  57233410-1
rita dE cássia alMEida silVa 51855787-2
Nidal afif oBEid frEitas  5180040-4
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721209
..

errata
.

errata ao editaL Nº 069/2021 - UePa
Processo seLetiVo 2022 Para o ProGraMa de PÓs-GradUa-
ÇÃo eM tecNoLoGia, recUrsos NatUrais e sUsteNtaBiLida-
de Na aMaZôNia eM NÍVeL de Mestrado acadÊMico
coNVÊNio sEcrEtaria dE sEGUraNÇa PÚBlica E dEfEsa social (sE-
GUP) E UNiVErsidadE do Estado do Pará (UEPa)
a coordenação do Programa de Pós-Graduação em tecnologia, recursos 
Naturais e sustentabilidade na amazônia (PPGtEc), em nível de Mestrado 
acadêmico, do centro de ciências Naturais e tecnologia (ccNt), da Uni-
versidade do Estado do Pará (UEPA), torna público a retificação no EDITAL 
Nº 069/2021 - UEPA conforme especificado abaixo, mantendo-se inaltera-
dos os demais itens e subitens do referido edital.
oNde se LÊ:
6.3.1 conforme o cronograma, constante desse edital (anexo i), deve ser 
enviado para o e-mail: ppgtec.iesp@gmail.com, nos dias 27 e 28/10/2021, 
o pré-projeto no formato em Pdf, com os seguintes itens e formatações:
Leia-se:
6.3.1 conforme o cronograma, constante desse edital (anexo i), deve ser 
enviado para o e-mail: ppgtec.iesp@gmail.com, até o dia 26/11/2021, o 
pré-projeto no formato em Pdf, com os seguintes itens e formatações:
oNde se LÊ:
6.4.1 Nesta Etapa 2 será realizada a Entrevista e defesa do Pré-Projeto de 
Pesquisa do candidato, o período de 22 a 30/11/2021, conforme cronogra-
ma do anexo i, exclusivamente nas dependências do instituto de Ensino de 
segurança do Pará (iEsP/sEGUP), travessa são Miguel, 39 - Bairro dom 
aristides, cEP 67105-290, Marituba-Pa.
Leia-se:
6.4.1 Nesta Etapa 2 será realizada a Entrevista e defesa do Pré-Projeto de 
Pesquisa do candidato, o período de 13 a 16/12/2021, conforme cronogra-
ma do anexo i, exclusivamente nas dependências do instituto de Ensino de 
segurança do Pará (iEsP/sEGUP), travessa são Miguel, 39 - Bairro dom 
aristides, cEP 67105-290, Marituba-Pa.
oNde se LÊ:
6.5.1 conforme o cronograma, constante desse edital (anexo i), deve ser 
enviado para o e-mail: ppgtec.iesp@gmail.com, nos dias 08 e 09/12/2021, 
o curriculum lattes com todas as comprovações e atualizado nos últimos 6 
meses, conforme versa a ficha de avaliação no Anexo III, em arquivo único 
no formato Pdf:
Leia-se:
6.5.1 conforme o cronograma, constante desse edital (anexo i), deve 
ser enviado para o e-mail: ppgtec.iesp@gmail.com, nos dias até dia 
06/01/2022, o curriculum lattes com todas as comprovações e atualizado 
nos últimos 6 meses, conforme versa a ficha de avaliação no Anexo III, em 
arquivo único no formato Pdf:
oNde se LÊ:
6.5.2 a Etapa de avaliação do curriculum lattes terá peso 1 e será uma 
avaliação Classificatória, conforme itens constantes no Anexo V, no período 
de 10 a 17/12/2021, conforme cronograma do anexo i.
Leia-se:
6.5.2 a Etapa de avaliação do curriculum lattes terá peso 1 e será uma 
avaliação Classificatória, conforme itens constantes no Anexo V, 07 a 
10/01/2022, conforme cronograma do anexo i.
oNde se LÊ:
Quadro 2 – cronograma das etapas do Processo seletivo 2022.

Etapas *Provas tipo data Horário local

1
Envio do Pré-projeto - 27 e 28/10/2021 -

avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa 
(aPP) Classificatória 29/10 a 09/11/2021 -

2 Entrevista e defesa do Pré-Projeto de 
Pesquisa (EdP)* Classificatória 22 a 30/11/2021

a partir das 09:00 
hrs

iEsP**

3
Envio do curriculum lattes e suas 

comprovações - 08 a 09/12/2021 -

avaliação do curriculum lattes (cl) Classificatória 07 a 10/01/2022 -

Leia-se:

Etapas *Provas tipo data Horário local

1
Envio do Pré-projeto - até 26/11/2021 -

avaliação do Pré-Projeto de 
Pesquisa (aPP) Classificatória 29/11 a 02/12/2021 -

2 Entrevista e defesa do Pré-Projeto 
de Pesquisa (EdP)* Classificatória 13 a 16/12/2021

a partir das 09:00 
hrs

iEsP**

3

Envio do curriculum lattes e suas 
comprovações - até 06/01/2022 -

avaliação do curriculum lat-
tes (cl) Classificatória 07 a 10/01/2022 -

oNde se LÊ:
aNeXo i – croNoGraMa do Processo seLetiVo de 2022

atiVidadEs data
PErÍodo diVUlGaÇÃo dEstE Edital

Publicação do Edital 08/10/2021
Prazo para impugnação deste Edital 11 e 12/10/2021

resultado de recurso de impugnação deste Edital (se houver) 13/10/2021
PErÍodo dE iNscriÇÕEs E HoMoloGaÇÃo

Período de inscrição dos candidatos 13 a 21/10/2021
divulgação preliminar das inscrições homologadas 22/10/2021
Período de recurso de inscrições não homologadas 23 e 24/10/2021

resultado de recurso de inscrições não homologadas 26/10/2021
Resultado definitivo das inscrições homologadas 26/10/2021

1ª EtaPa aValiaÇÃo do PrÉ-ProJEto – classificatÓria
Envio do pré-projeto para o e-mail: ppgtec.iesp@gmail.com 27 e 28/10/2021

avaliação dos Pré-Projetos pela banca examinadora 29/10 a 09/11/2021
resultado Preliminar dos candidatos aptos para a realização das Entrevistas e defesa do 

Pré-Projeto de Pesquisa 12/11/2021

Período de recurso ao resultado da 1ª EtaPa 15 e 16/11/2021
resultado dos recursos impetrados 17/11/2021

resultado Preliminar dos candidatos aptos para a realização das Entrevistas e defesa do 
Pré-Projeto de Pesquisa, com as respectivas datas e horas. 17/11/2021

2ª EtaPa ENtrEVista E dEfEsa do PrÉ-ProJEto – classificatÓria
realização da Entrevista e defesa do Pré-Projeto – 2ª Etapa 22 a 30/11/2021
resultado Preliminar das Entrevistas e defesa do Pré-Projeto 01/12/2021

Período de recurso ao resultado das Entrevistas e defesa do Pré-Projeto 02 e 03/12/2021
resultado dos recursos impetrados 06/12/2021

Resultado Definitivo das Entrevistas e Defesa do Pré-Projeto 06/12/2021
3ª EtaPa aNálisE do cUrricUlUM lattEs – classificatÓria

Envio do curriculum lattes comprovado para o e-mail: ppgtec.iesp@gmail.com 8 e 9/12/2021
avaliação do curriculum lattes 10 a 17/12/2021

resultado Preliminar da análise do curriculum lattes comprovado 20/12/2021
Período de recurso ao resultado Preliminar da análise do curriculum lattes 21 e 22/12/2021

resultado dos recursos impetrados até 23/12/2021
Resultado definitivo da Análise do Curriculum Lattes até 23/12/2021

rEsUltado fiNal
divulgação do resultado final e convocação para matrícula até 23/12/2021

Período de Matrícula 04 e 05/01/2022
aula inaugural 07/01/2022
início das aulas 17/01/2022

Leia-se
aNeXo i – croNoGraMa do Processo seLetiVo de 2022

atiVidadEs data
PErÍodo diVUlGaÇÃo dEstE Edital

Publicação do Edital 08/10/2021
Prazo para impugnação deste Edital 11 e 12/10/2021

resultado de recurso de impugnação deste Edital (se houver) 13/10/2021
PErÍodo dE iNscriÇÕEs E HoMoloGaÇÃo

Período de inscrição dos candidatos 14/10 a 05/11/2021
divulgação preliminar das inscrições homologadas 08/11/2021
Período de recurso de inscrições não homologadas 9 e 10/11/2021

resultado de recurso de inscrições não homologadas 11/11/2021
Resultado definitivo das inscrições homologadas 11/11/2021

1ª EtaPa aValiaÇÃo do PrÉ-ProJEto – classificatÓria
Envio do pré-projeto para o e-mail: ppgtec.iesp@gmail.com até dia 26/11/2021

avaliação dos Pré-Projetos pela banca examinadora 29/11 a 02/12/2021
resultado Preliminar dos candidatos aptos para a realização das Entrevistas e defesa do 

Pré-Projeto de Pesquisa 06/12/2021
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Período de recurso ao resultado da 1ª EtaPa 07 e 08/12/2021
resultado dos recursos impetrados 09/12/2021

resultado Preliminar dos candidatos aptos para a realização das Entrevistas e defesa do 
Pré-Projeto de Pesquisa, com as respectivas datas e horas. 09/12/2021

2ª EtaPa ENtrEVista E dEfEsa do PrÉ-ProJEto – classificatÓria
realização da Entrevista e defesa do Pré-Projeto – 2ª Etapa 13 a 16/12/2021
resultado Preliminar das Entrevistas e defesa do Pré-Projeto 20/12/2021

Período de recurso ao resultado das Entrevistas e defesa do Pré-Projeto 21 e 22/12/2021
resultado dos recursos impetrados 03/01/2022

Resultado Definitivo das Entrevistas e Defesa do Pré-Projeto 03/01/2022
3ª EtaPa aNálisE do cUrricUlUM lattEs – classificatÓria

Envio do curriculum lattes comprovado para o e-mail: ppgtec.iesp@gmail.com até dia 06/01/2022
avaliação do curriculum lattes 07 a 10/01/2022

resultado Preliminar da análise do curriculum lattes comprovado 11/01/2022
Período de recurso ao resultado Preliminar da análise do curriculum lattes 12 e 13/01/2022

resultado dos recursos impetrados 14/01/2022
Resultado definitivo da Análise do Curriculum Lattes 14/01/2022

rEsUltado fiNal
divulgação do resultado final e convocação para matrícula 14/01/2022

Período de Matrícula 17 e 18/01/2022
aula inaugural 20/01/2022
início das aulas 24/01/2022

Belém, 26 de outubro de 2021.
claY adErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 721149
.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2021/896745 – UePa
Pae oriGiNÁrio Nº.  2020/191780
Nº do coNtrato/EXErcÍcio: 012/2020 – UEPa
Nº tErMo: 1
data dE assiNatUra: 23.10.2021
classificaÇÃo: outros
oBJEto: o presente instrumento tem por objeto a Prorrogação de Vigência 
do contrato nº 012/2020.
Valor do tErMo: XXXXX
iNÍcio da ViGÊNcia: 24.10.2021
tÉrMiNo da ViGÊNcia: 23.10.2022
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENto
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Natureza da despesa: 339040
fontes: 0102
rEcUrso: EstadUal
coNtratado
PErsoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 04.612.766/0001-88
NoME: ProNto NEt ltda
loGradoUro: rodovia do Mario covas, nº 9, Km 1
Bairro: coqueiro
cidadE: ananindeua
Uf: Pa
NÚMEro: 780
ordENador
NoME: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 721157
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 033/2018 – UePa
N° tErMo: 3° (terceiro)
classificaÇÃo: locação de imóvel
data dE assiNatUra:13/10/2021
MotiVo: Prorrogação de vigência
JUstificatiVa: o presente termo aditivo tem como objeto prorroga-
ção de vigência do contrato de locação n° 033/2018- UEPa.
iNÍcio da ViGÊNcia: 04/12/2021
tÉrMiNo da ViGÊNcia: 03/12/2022
foro: BElÉM/Pa
dotaÇÃo orÇaMENtária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339036
fonte de recurso: 0102
coNtratado
PErsoNalidadE: fÍsica
NoME: JUraNdir silVa da coNcEiÇÃo
loGradoUro:  rua arcipreste Manoel teodoro,923, apto. 1901
Bairro: Batista campos
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.015-040
ordENador
NoME: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 721292

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 41/2021
ModalidadE: PrEGÃo ElEtrÔNico Para rEGistro dE PrEÇos
classificaÇÃo: - outros
oBJEto: registro de Preços com vistas à eventual aquisição de Material 
de consumo - Equipamentos de Proteção individual (EPi) para o centro de 
ciências Biológicas e da saúde/ccBs (campi: ii, iii, iV, Vii, Viii e Xiii) 
e campus Xii para atender as aulas práticas de estágio dos cursos da 
graduação ccBs/UEPa.
ENtrEGa do Edital: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.com-
prasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, 
a partir do dia 27/10/2021.
rEsPoNsáVEl PElo cErtaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErtUra
local: UasG 925611 - www.comprasgovernamentais.gov.br
data: 11/11/2021
Hora: 10:00h
ordENador rEsPoNsáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 721212
..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/1087353
Nº da disPeNsa:  31/2021
data da assiNatUra: 26/10/2021
PartEs/ coNtratada: PaPEl E cia ProdUtos dE PaPElaria EirEli
cNPJ: 66.093.029/0001-39
oBJEto: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no termo de cooperação técnica e financeira 
faPEsPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: avenida duque de caxias, 1197, letra a. Marco. cEP: 66.093-
029. Belém/Pa.
Valor: r$ 11.668,80 (onze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oi-
tenta centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 78201.19.571.1490.8698
foNtE dE rEcUrso: 339030
ElEMENto da dEsPEsa: 0301006579
fUNdaMENto lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rEsPoNsáVEl: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
tErMo dE ratificaÇÃo dE disPENsa dE ProcEsso licitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a disPENsa de processo licitatório para 
contratação da PaPEl E cia ProdUtos dE PaPElaria EirEli para aqui-
sição de material de consumo, para apoio de projetos de pesquisas indivi-
duais, aprovados no termo de cooperação técnica e financeira faPEsPa/
UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos de pes-
quisas da UEPA , conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia, a ser realizado no Município de Belém/Pa e com fundamento legal art. 
24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 26 de outubro de 2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 721255
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2131/2021, de 26 de oUtUBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE sErVico c
Nome: iNacio ilaiola MoNtEiro
Matrícula funcional: 5041376/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2132/2021, de 26 de oUtUBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE sErVico c
Nome: Patricia do socorro da costa GoNÇalVEs
Matrícula funcional: 5832543/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Para

Protocolo: 721314
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sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2125/2021, de 26 de oUtUBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aGENtE adMiNistratiVo c
Nome: MarcElo MEdEiros silVa
Matrícula funcional: 57230387/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 2126/2021, de 26 de oUtUBro de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aGENtE adMiNistratiVo c
Nome: MarcElo MEdEiros silVa
Matrícula funcional: 57230387/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 721268
.

FÉrias
.

coNcessÃo de FÉrias reGULaMeNtares.
e- Protocolo nº 2021/1124125
Portaria N° 2108/21, de 21 de outubro de 2021
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor Marcos 
YaNaGUiBasHi, id. funcional nº 55588151/ 3, na função de coordENa-
dor adMiNistratiVo dE caMPUs da caPital (caMPUs V), no período 
de 01.11.2021 a 30.11.2021, referente ao período aquisitivo de 2020/2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721186

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de NoMeaÇÃo
e- Protocolo nº 2021/754706
Portaria N° 2103/21, de 21 de outubro de 2021.
torNar sEM EfEito a Portaria n° 1302/21, de 16.07.2021. d.o.E nº 34.648 
de 23.07.2021, que nomeou carlos corrEa sEiXas filHo, para exercer o 
cargo de artÍficE dE MaNUtENÇÃo, lotado(a) no caMPUs ii - ccBs
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará
E- Protocolo nº 2021/922389
Portaria N° 2102/21, de 21 de outubro de 2021
torNar sEM EfEito a Portaria n° 1304/21, de 16.07.2021. d.o.E nº 34.648 
de 23.07.2021, que nomeou KiM dEMiaN fiGUEirEdo ModEsto, para exercer 
o cargo de aGENtE adMiNistratiVo – Pcd, lotado(a) na rEitoria.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
rEitor da UNiVErsidadE do Estado do Pará

Protocolo: 721197
.

oUtras MatÉrias
.

iii terMo aditiVo ao editaL 050/2021-UePa
editaL de seLeÇÃo PÚBLica do ProGraMa de aPoio socioecoNôMico
sUBProGraMa BoLsa iNceNtiVo acadÊMico
a Universidade do Estado do Pará torna pública a alteração do cronograma 
do Processo seletivo para bolsistas do Programa de apoio socioeconômi-
co – subprograma Bolsa incentivo acadêmico 2021, do Núcleo de assis-
tência Estudantil (NaE), de acordo com o quadro a seguir:
NoVo croNoGraMa: 

atiVidadE data / PErÍodo local / Horário
Publicação do Edital 09/08/2021 site da UEPa: www.uepa.br
Período de inscrição 13/08 a 27/09/2021 site da UEPa: www.uepa.br

resultado do Processo seletivo 05/11/2021 site da UEPa: www.uepa.br
Período de recurso ao

resultado do Processo seletivo 07/11 a 08/11/2021 através do e-mail: psnae@uepa.br

resultado final do Processo seletivo 09/11/2021 site da UEPa

conferência dos documentos originais e
assinatura de termo de compromisso 10/11 a 12/11/2021

capital: NaE/UEPa de 8h00 às 16h00,
campi da interiorização:

coordenação do campus, conforme o horário de 
funcionamento local

acolhimento, orientação e encaminha-
mento das/os Bolsistas às atividades
complementares de Pesquisa, Ensino 

ou Extensão.
15/11/2021

capital: auditório do ccsE às 09h00.
campi da interiorização: conforme orienta-

ção da coordenação do campus

Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 721132

..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico
Número: 13/2021
objeto: aquisição de Equipamentos de Proteção individual - EPis, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPrasNEt
UasG: 925872
data da abertura: 11/11/2021
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 87101
fonte: 0301
Programa de trabalho: 08.244.1505.7685
Elemento de despesa: 339030
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 721252
PreGÃo eLetrôNico
Número: 17/2021
objeto: contratação de empresa para fornecimento de água mineral, con-
forme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPrasNEt
UasG: 925872
data da abertura: 12/11/2021
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 87101 / 43104
fonte: 0101
Programa de trabalho: 08.122.1297.8338
Elemento de despesa: 3390.30
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 721247
.

diÁria
.

Portaria Nº 1080/2021 – 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 2021/1093331
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 12 E ½ (doZE E meia) diárias 
Para cada sErVidor citado aBaiXo: aNtoNio carlos costa 
sENa,57192835/1 assistENtE social que se deslocará aos municí-
pios de Marabá,Parauapebas,Moju e acará/Pa no período de 21/11/2021 
a 03/12/2021 com objetivo de apoio técnico ao PPi/sUas e serviço da 
Proteção social Básica.raimundo Jorge da conceição andrade,3255492/1 
Motorista conduzir Veiculo técnico da cPsB/das.
Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.244.1505.8863 F: 0339006699 
234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
25 de oUtUBro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1.017/2021 – 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 2021/1107958
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 4 e ½ (QUatro E meia) diárias Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: solicitamos a liberação de diárias, em 
nome da servidora: adriana souza de Barros, assistente social, Matrícula: 
5875412/2, Maria Jacirene de souza Barbosa, assistente social, Matrícu-
la:54192688/1 e Kátia regina ferreira da silva, agente administrativo, 
Matrícula: 3212840, sÉrGio ViEira da costa, Mat.57231229 a qual se 
deslocará ao município de acará/Pa no período de 25/10 a 29/10/2021, 
com objetivo de capacitação de trabalhadores do sUas, siNasE E sisaN. 
cUJo Motorista carlos alberto almeida consolação, Mat. 5906463/1, 
rEaliZará o dEslocaMENto da EQUiPE.
Classificação Orçamentária: 87101- 08.128.1505.8399 0139002241 
246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
15 de oUtUBro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
 secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 1077/2021 – 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 2021/1193790
rEsolVE: autorizar o pagamento de ½ ( MEia) diária Para cada sErVi-
dor citado aBaiXo: EsMEriNo NEri Batista filHo,599620/1,secre-
tario adjunto de trabalho,Emprego e renda,tadEU dE JEsUs carValHo 
loBato,2025183,GErENtE,silVa rEis da silVa,5921067/3,coordENa-
dora da cEEs, que se deslocarão para o município de aBaEtEtUBa/Pa no 
dia 25/10/2021.coM oBJEtiVo de Entregar as carteiras dos artesãos no 
município cUJo Motorista QUE rEaliZará o dEslocaMENto MaNoEl 
JoaQUiM MaUs fErrEira,5938894/1
 Classificação Orçamentária: 43.105 – 11.333.1504.8946 F 0101006357 
266.721 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
22 de oUtUBro 2021. iNocENcio rENato GasPariM
iNocENcio rENato GasPariM
sEcrEtaria dE Estado dE assistENcia social, traBalHo EMPrEGo ErENda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1081/2021 – 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 2021/1212105
rEsolVE: autorizar o pagamento de 02 E ½ (dUas E meia) diárias 
Para cada sErVidor citado aBaiXo: iNocENcio rENato GasPa-
riM,5945555/1,sEcrEtario dE Estado,Maria dE JEsUs alVEs ViEi-
ra,51855795/4,assEssora EsPEcial i,GUilHErME aUGUsto dE al-
MEida carPEGGiaNi,5946562/2,assEssor EsPEcial i,adoNai do so-
corro da crUZ GoNÇalVEs,57231288/3,dirEtos, que se deslocaram 
ao município de igarapé-Miri/Pa no período de 22 a 234/10/2021 com 
objetivo de Participar de reunião sobre os Programas de assistência so-
cial,trabalho Emprego e renda com a Gestão Municipal e WElliNGtoN 
tadEU raMos MElo colaborador Eventual conduzir veiculo com o senhor 
secretario da sEastEr.
 Classificação Orçamentária: 43.101- 08.244.1505.8863 F: 
0101006357/0101 234.191 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
26 de oUtUBro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
sEcrEtaria dE Estado dE assistENcia social, traBalHo EMPrEGo ErENda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1083/2021 – 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 2021/1129428
 rEsolVE: autorizar o pagamento de 5 E ½ (ciNco E meia) diária Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: charles Morandini silveira de Matos, 
colaborador eventual, cPf: 997.417.762-68, o qual se deslocará ao muni-
cípio de igarapé-Miri/Pa no período de 29/11 a 04/12/2021, conforme PV 
nº 114/2021 - disaN, em anexo, com objetivo de desenvolver atividades 
do Projeto Hortas sociais Pedagógicas do Pará, convênio com a fundação 
Banco do Brasil – fase de implantação.
 Classificação Orçamentária: 43.101- 08.244.1505.7678 0101 261.877 339036
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
26 de oUtUBro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
 secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1073/2021 – 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 2021/1129813
rEsolVE: autorizar o pagamento de 07 E ½ ( sEtE E meia) diária Para 
cada sErVidor citado aBaiXo: HElENa claUdia da costa Go-
MEs,3222721/1,cHEfE dE NUclEo rEGioNal,rEJaNE liMa da silVa dE 
MEdEiros,5910599/1,assistENtE social,aNa caroliNa BittENcoUrt 
caValHEiro dE MacEdo,8094304/2,assistENtE adMiNistratiVo No PE-
riodo dE 06 a 13/11/2021 coM oBJEtiVo de capacitação de trabalhadores 
do sUas,siNasE e sisaN e landoaldo costa ferreira,5096723/1,Motorista 
conduzir Veiculo com técnicos da drccP/cPsB/sEastEr
 Classificação Orçamentária: 87.101 – 08.128.1505.8399 F:0339006699 
246.896 339014
 registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
21 de oUtUBro 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
 Mat. 5945555/1

Protocolo: 721088

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 010/2021 – Frc
dispõe sobre o mandato dos membros integrantes da Mesa direto-
ra do conselho Gestor do Frc.
o coNsElHo GEstor do fUNdo dE aPoio ao rEGistro ciVil do Es-
tado do Pará, no uso das atribuições legais estabelecidas pelo art. 6º, 
parágrafo único, da lei Estadual nº 6.831, de 13 de fevereiro de 2006, com 
as alterações da lei Estadual nº 7.792, de 14 de janeiro de 2014, e da lei 
Estadual nº 8.923, de 14 de novembro de 2019;
coNsidEraNdo o disposto pelo art. 33 e parágrafos, do regimento in-
terno do conselho Gestor do frc, que atribui a competência para eleger 
os membros integrantes da Mesa diretora do referido colegiado para o 
mandato de um ano, respectivamente, em sistema de rodízio entre os 
membros constituintes, permitida uma recondução, por igual período;
coNsidEraNdo o encerramento do mandato dos membros integrantes da 
atual Mesa diretora do conselho Gestor do fundo de apoio ao registro civil 
do Estado do Pará – frc, ocorrido em 02 de outubro de 2020;
coNsidEraNdo a situação de emergência sanitária declarada pela or-
ganização Mundial da saúde – oMs causada pelo novo coronavírus (co-
Vid-19), que terminou suspendendo as atividades presenciais do conselho 
Gestor do frc durante o ano de 2020, inviabilizando a realização do pro-
cesso de escolha para a nova composição da Mesa diretora do colegiado;
coNsidEraNdo o disposto pela resolução nº 001/2020-frc, que pror-
rogou, em caráter excepcional, até 28 de fevereiro de 2021, os mandatos 
dos atuais membros integrantes da Mesa diretora do conselho Gestor do 
fundo de apoio ao registro civil do Estado do Pará – frc;
coNsidEraNdo, ainda, a reunião ordinária ocorrida no dia 23 de fevereiro 
de 2021, na qual foi realizada a correspondente eleição para o exercício da 
Presidência e da secretaria do conselho Gestor, por voto direto e aberto de 
seus pares, para o mandato 2021/2022;
rEsolVE:
art. 1º dEsiGNar os membros do conselho Gestor do fundo de apoio ao 
registro civil do Estado do Pará – frc, abaixo indicados, para exercício das 
funções de Presidente e secretário do colegiado, para o mandato 2021/2022:
Presidente: MiGUEl lUciValdo alVEs saNtos – secretaria de Planeja-
mento do tJPa;
suplente: caroliNE Valiati da rocHa – secretaria de Planejamento do tJPa;
secretário: coNrrado rEZENdE soarEs – aNorEG/Pa;
suplente: lUciaNa loYola dE soUZa ZUMBa – aNorEG/Pa.
art. 2º os mandatos dos membros integrantes da Mesa diretora do conse-
lho Gestor do frc durarão até 28 de fevereiro de 2022.
art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzin-
do efeitos a contar de 28 de fevereiro de 2021.
Belém (Pa), 24 de fevereiro de 2021.
Miguel lucivaldo alves santos
Presidente do conselho Gestor do frc
rEsolUÇÃo Nº 011/2021 – frc
aprova valores de ressarcimento e de complementação da renda mínima 
em favor das serventias extrajudiciais que prestem serviços de registro 
civil das pessoas naturais no Estado do Pará.
o coNsElHo GEstor do fUNdo dE aPoio ao rEGistro ciVil do Es-
tado do Pará, no uso das atribuições legais estabelecidas pelo art. 6º, 
parágrafo único, da lei Estadual nº 6.831, de 13 de fevereiro de 2006, com 
as alterações da lei Estadual nº 7.792, de 14 de janeiro de 2014, e da lei 
Estadual nº 8.923, de 14 de novembro de 2019;
coNsidEraNdo o atraso no envio dos relatórios mensais dos atos gratui-
tos praticados, a cargo dos registradores civis das Pessoas Naturais, o que 
vem dificultando a contabilização tempestiva dos valores de ressarcimento, 
impondo a necessidade de pagamento do montante de compensação sob a 
forma de lotes para cada mês de competência;
coNsidEraNdo o disposto pela resolução nº 001/2021 – frc, de 28 de 
janeiro de 2021, que reajustou o valor do ressarcimento das primeiras e 
segundas vias gratuitas dos registros de nascimento ou assentos de óbito 
a serem compensadas pelo frc;
coNsidEraNdo o disposto pela resolução nº 005/2021 – frc, de 31 de 
maio de 2021, que atualizou o valor da renda mínima às serventias ex-
trajudiciais que prestem serviços de registro civil das pessoas naturais no 
Estado do Pará, em conformidade com a variação acumulada do reajuste 
aplicado na tabela de Emolumentos dos serviços Notariais e de registros, 
editada pelo tribunal de Justiça do Estado do Pará – tJPa;
coNsidEraNdo o disposto pela resolução nº 008/2021 – frc, de 23 de 
junho de 2021, que autorizou a complementação dos valores atuais de 
ressarcimento das primeiras e segundas vias das certidões de nascimento 
e óbito, durante o período de julho/2021 a dezembro/2021, considerando 
a disponibilidade dos recursos financeiros alocados no FRC, proveniente de 
exercícios financeiros encerrados, nos moldes do disposto pelo art. 5º-B, 
parágrafo segundo, da lei Estadual nº 6.831/2006;
coNsidEraNdo o disposto pela resolução nº 009/2021 – frc, de 23 de 
junho de 2021, que autorizou a complementação do valor atual da renda 
mínima, durante o período de julho/2021 a dezembro/2021, considerando 
a disponibilidade de recursos financeiros alocados no FRC, proveniente de 
exercício financeiros encerrados, nos moldes do disposto pelo art. 5º-B, 
parágrafo segundo, da lei Estadual nº 6.831/2006;
coNsidEraNdo, ainda, a deliberação adotada na reunião ordinária virtual 
do conselho Gestor do frc, ocorrida em 05 de outubro de 2021;
rEsolVE:
art.1º aProVar os valores de ressarcimento e de complementação da 
renda mínima relativos às competências de junho/2021 a agosto/2021, a 
serem repassados em favor das serventias extrajudiciais que prestem ser-
viços de registro civil das pessoas naturais no Estado do Pará, informados 
no relatório mensal de atos praticados apresentados pela secretaria de 



128  diário oficial Nº 34.749 Quarta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2021

Planejamento do tribunal de Justiça do Estado – tJPa, na última reunião 
ordinária do conselho Gestor do frc, ocorrida em 05 de outubro de 2021.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Belém (Pa), 05 de outubro de 2021.
MiGUEl lUciValdo alVEs saNtos
Presidente do conselho Gestor do frc
rEsolUÇÃo Nº 012/2021 – frc
Aprova os relatórios bimestrais e quadrimestral de execução orçamentário-fi-
nanceira relativos ao período compreendido entre maio/2021 a agosto/2021.
o coNsElHo GEstor do fUNdo dE aPoio ao rEGistro ciVil do Es-
tado do Pará, no uso das atribuições legais estabelecidas pelo art. 6º, 
parágrafo único, da lei Estadual nº 6.831, de 13 de fevereiro de 2006, com 
as alterações da lei Estadual nº 7.792, de 14 de janeiro de 2014, e da lei 
Estadual nº 8.923, de 14 de novembro de 2019;
coNsidEraNdo a deliberação adotada na reunião ordinária virtual do con-
selho Gestor do frc, ocorrida em 05 de outubro de 2021, que decidiu pela 
aprovação através de resolução única dos relatórios de execução orçamentá-
rio-financeira relativos ao período de maio/2021 a agosto/2021, não tendo 
sido identificada nenhuma inconsistência nos documentos analisados;
rEsolVE:
art.1º aProVar os relatórios bimestrais e quadrimestral de execução orça-
mentário-financeira dos recursos oriundos do Fundo de Apoio ao Registro 
civil do Estado do Pará – frc, referentes ao período compreendido entre 
maio/2021 a agosto/2021, apresentados pela secretaria de Planejamento 
do tribunal de Justiça do Estado do Pará - tJPa.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Belém (Pa), 05 de outubro de 2021.
MiGUEl lUciValdo alVEs saNtos
Presidente do conselho Gestor do frc
Portaria Nº 1082 de 26 de oUtUBro 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 a servidora carMEN sUElY PiNHEiro dE oliVEira, 
Matrícula nº 3199517-1, ocupante do cargo de aUX. tÉcNico, lotado 
na coordENaÇÃo dE ProtEÇÃo social EsPEcial dE MÉdia 
coMPlEXidadE/ cPsE-Mc/ sEastEr, para atuar como fiscal titular 
e a servidora iVoNE do rosário fErrEira, Matrícula nº 5091870-3, 
ocupante do cargo de assistENtE social, lotada na coordENaÇÃo 
dE ProtEÇÃo social EsPEcial dE MÉdia coMPlEXidadE cPsE-
Mc/ sEastEr, para atuar como suplente do contrato administrativo nº 
39/2021/sEastEr, celebrado com a empresa, MoNaco VEÍcUlos ltda, 
cujo objeto é a aquisição de 16 veículos tipo passeio (zero quilômetro), 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
referência, anexo do Edital – Pregão Eletrônico n° 08/2021 – sEastEr, 
em conformidade com o disposto na Portaria nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da secretaria de Estado de assistência social do Estado do 
Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 26 de outubro de 2021.
iNocENcio rENato GasPariM
sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 721225
coNtrato adMiNistratiVo Nº 40/2021/seaster 
Processo Nº 2021/1194779 
objeto: o Presente termo de referência tem Por objetivo contrata-
ção de Empresa Para Execução de infraestrutura E logística operacio-
nal, Necessários a realização das conferências regionais E a Xii con-
ferencia Estadual de assistência social, a ocorrer No Município de 
Belém No Período de 26 E 27 de outubro de 2021, respectivamente. 
Vigência: 22/10/2021 À 21/01/2022 (3 Meses). 
data da assinatura: 22/10/2021 
Unidade orçamentária: 87101 
funcional Programática: 08.244.1505.8402 
Natureza da despesa: 339030/339039 
fontes: 0139002241 
ação detalhada: 203.664 
Valor: r$ 49.374,24 
contratado: idEE aMaZÔNia coMUNicaÇÃo iNtEGrada E ProMoÇÕEs 
ltda-EPP 
cnpj: 00.802.826/0001-74 
Endereço: av. Perimetral da ciência, Km 01, Guamá, Parque de ciência  E tecno-
logia Guamá, Espaço inovação, 3º Piso, sala Nº 16, Bairro Guamá, Belém-Pará 
cep: 66.075-750 
ordenador: inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 721517

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 34/2021-GecoN de 26 de oUtUBro de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcatiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando o teor do processo nº 2021/879728 (protocolo pai);
considerando o despacho do diretor administrativo e financeiro da fasepa, 
sequencial nº 34 do referido protocolo;
 r E s o l V E:
 i – dEsiGNar os servidores alEX coUto GoNÇalVEs, matrícula nº 57196792/1 
e EliaNE fraNco coElHo falcÃo, matrícula 54191511/1, para atuarem em 
comissão para apurar as ocorrências referentes a empresa PolYMEdH EirEli, 
cNPJ nº 63.848.345/0001-10, a qual, em tese, descumpriu as cláusulas estabe-
lecidas no contrato nº 22/2021 firmado com esta Fundação.
Esta Portaria entre em vigor na data de publicação. dÊ- sE ciÊNcia, 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUiZ cElso da silVa/Presidente da fasEPa.

Protocolo: 721274
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 33/2021-GecoN de 21 de oUtUBro de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcatiVo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando o despacho da daf, no protocolo n° 2021/1205137, de 
21/10/2021.
 r E s o l V E:
 i - dEsiGNar o servidor HElYtoN fraNco coElHo
MatrÍcUla: 54191515/ 1, EM sUBstitUiÇÃo ao servidor aNdrÉ lUiZ 
AMARAL BRITO, Mat: 5947246/1, para atuar como fiscal do contrato 
08/2020, firmado com a empresa PRINT SOLUTION SERVIÇOS DE PRO-
cEssaMENto dE docUMENtos ltda –EPP, cNPJ nº 07.928.901/0001-97, 
a contar de 21/10/2021.
ii – dEsiGNar o servidor aUGUsto PiNHo dos saNtos silVa
MatrÍcUla: 57195266/ 1, EM sUBstitUiÇÃo ao servidor HElYtoN fraN-
CO COELHO, para atuar como fiscal suplente do referido contrato.
Esta Portaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ- sE, ciÊNcia, 
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lUiZ cElso da silVa/Presidente da fasEPa

Protocolo: 721272
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 018/2021
Processo n° 2021/688950
objeto: aQUisiÇÃo dE ProdUto dE HiGiENE PEssoal, pelo período de 12 
meses, para atender as necessidades das Unidades operacionais da fasEPa 
de Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém conforme especifica-
ções e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fa-
sepa.pa.gov.br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) 
(UasG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/
compras) (UasG 925609)
data de abertura: 12 de novembro de 2021, às 10h00min (Horário de 
Brasília).
Pregoeiro Oficial: Manolo Portugal
ordenador de despesas: luiz celso da silva

Protocolo: 721273
Pregão eletrônico nº 024/2021
Processo n° 2021/806420
objeto: contratação de empresa para o forNEciMENto dE áGUa MiNE-
ral (sem gás), com coModato dE VasilHaME, para o período de 12 me-
ses, para atender as necessidades das Unidades operacionais da fasEPa 
de Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém conforme especifi-
cações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, anexo I.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://www.
compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fasepa.pa.gov.
br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) (UasG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/
compras) (UasG 925609)
data de abertura: 11 de Novembro de 2021, às 10h00min (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Manolo Portugal Faiad de Macedo Freitas
ordenador de despesas: luiz celso da silva

Protocolo: 721242
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.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

desPacHo de HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2021/ 806420)
o Presidente da fundação de atendimento socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 16/2021 – fasEPa, que tem por objeto a a contratação de 
empresa para o forNEciMENto dE áGUa MiNEral (sem gás), com co-
Modato dE VasilHaME, para o período de 12 meses, para atender as 
necessidades das Unidades operacionais da fasEPa de Belém e região 
Metropolitana, Marabá e Santarém conforme especificações e definições 
mínimas constantes no termo de referência, anexo i, bem como consi-
derando a manifestação da comissão Permanente de licitação, resolve:
i – HoMoloGar, nos termos do art. 13, inciso V do decreto Estadual nº 
534/2020, o cancelamento nos julgamentos do Grupo 01 e itens 3 e 4;
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
iii – autorizo a republicação da presente licitação e determino à comissão 
Permanente de licitação a adoção dos procedimentos necessários. rEGis-
trE-sE, cUMPra-sE e PUBliQUE-sE.
Belém, 26 de outubro de 2021.
lUiZ cElso da silVa
Presidente da fasEPa

Protocolo: 721158
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 529, de 21 de outubro de 2021.
Processo nº 1195919/2021.
oBJEtiVo: custear despesas de consumo emergencial com medicamentos 
que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodiados no cJM.
Programa de trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185537
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – consumo – r$ 200,00
sErVidorEs: JorGEtE aBrEU fiGUEirEdo, GErENtE ii, Matricula 
57206262/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dEsPEsa: 40 (quarenta) dias.
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 721205
.

diÁria
.

Portaria nº 531, de 21 de outubro de 2021.
Processo nº 1195547/2021.
oBJEtiVo: realizar inventário dos materiais de consumo em estoque no 
csEBa e css.
oriGEM: BElÉM/Pa – dEstiNo: saNtarÉM/Pa.
PErÍodo: 22/11/2021 a 26/11/2021. – (4,5) diárias
sErVidorEs: aNdrÉ lUiZ aMaral Brito, coord. dE NÚclEo, Matri-
cula 5947246/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 721210
 Portaria: 532- do dia 22/10/2021
oBJEtiVo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM BElEM, 
para ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial 
(Proc.1197768/2021-Mem 752/2021)
sErVidor: PEdro PEtroNio otoNi oliVEira
carGo: PsicoloGo-  MatricUla: 5725593/ 6
sErVidor: EdiVaNdo BarrEto saNtaNa
carGo: MoNitor-  MatricUla: 5905872/ 2
sErVidor : Bras BorGEs da triNdadE
carGo: Motorista  -  MatricUla: 5956502/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo:GarrafÃo do NortE/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 21/10/2021 -  diárias-0,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silVa

Protocolo: 721207
Portaria nº 534, de 25 de outubro de 2021.
Processo nº 1111420/2021.
oBJEtiVo: transferir adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, em cum-
primento a determinação judicial.
oriGEM: MaraBá/Pa – dEstiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 05/10/2021 a 06/10/2021. – (1,5) diárias
sErVidorEs: MoNalisa PErEira dE MiraNda, assistENtE social, 
Matricula 5956795/1, dioNE solidadE alBUQUErQUE, MoNitor, Matri-
cula 5895906/3, aNtÔNio lUiZ tEiXEira cHaVEs, MoNitor, Matricula 
54188172/3, e adÃo lENNoN dE soUsa fEitosa, Motorista, Matricula 
5956653/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 721221

Portaria 537 – do dia 26/10/2021
oBJEtiVo: realizar monitoramento e assessoramento técnico e elaboração 
do Plano municipal de atendimento socioeducativo nos municípios (Proc. 
1194701/2021-Mem.404/2021-crEaM)
sErVidora: JaNE GarEtE saraiVa tEiXEira
carGo:MoNitor – MatrÍcUla : 54189614/ 1
sErVidora: silVia Maria GaMa foNsEca
carGo:assistENtE social – MatrÍcUla : 3219143/ 1
sErVidor : raiMUNdo EVEraM rodriGUEs
carGo: Motorista  -  MatricUla: 5954012/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa- dEstiNo :caNaÃ dos caraJás E ParaUaPEBas/Pa
PEriodo da ViaGEM: 08 a 12/11/2021 – diaria –4,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silVa

Protocolo: 721222
Portaria nº 533, de 25 de outubro de 2021.
Processo nº 1199547/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jo-
vem, custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa – dEstiNo: sta isaBEl/Pa.
PErÍodo: 03/11/2021 a 03/11/2021. – (0,5) diária
sErVidorEs: KarEN PrÍscila PErdiGÃo cárdias, assistENtE social, 
Matricula 5956504/1, rosEaNE dE castro lEÃo, PsicÓloGa, Matricula 
5899694/2, e sÍlVio dE soUZa soarEs, Motorista, Matricula 5956425/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 721217
Portaria nº 535, de 25 de outubro de 2021.
Processo nº 1205410/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CSEBA, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: saNtarÉM/Pa - dEstiNo: NoVo ProGrEsso/Pa.
PErÍodo: 25/10/2021 a 29/10/2021. – (4,5) diárias
sErVidorEs: KErlaNNY do aMaral soUsa, assistENtE social, 
Matricula 5956403/1, JaNaiNa fErNaNdEs raBElo, PsicÓloGa, Ma-
tricula 8400923/2, e rafaEl caMPos corrÊa, Motorista, Matricula 
5956567/1.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 721226
Portaria nº 536, de 25 de outubro de 2021.
Processo nº 1209505/2021.
oBJEtiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CAS I, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: saNtaNa do araGUaia/Pa.
PErÍodo: 08/11/2021 a 11/11/2021. – (3,5) diárias
sErVidorEs: Mara GaBriEla BarBosa cardoso, assistENtE so-
cial, Matricula 5904247/3, e raiMUNdo oZEas XaViEr oliVEira, Mo-
torista, Matricula 5600766/2.
lUiZ cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 721229
..

oUtras MatÉrias
.

ProrroGaÇÃo No PraZo de recUrso –
a fundação de atendimento socieducativo do Pará – fasEPa, faz a Pror-
roGaÇÃo no período do PraZo da dEsPEsa, contido na Port. 442/2021, 
Publicação 707458, Processo 1030520/2021, ficaNdo 28 (vinte e oito) 
dias para aplicação do recurso e 05 (cinco) dias para prestação de conta, 
conforme  despacho da GPc, PG 21.
lUis cElso da silVa
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 721473
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL nº 545 de 22 de outubro de 2021
o sEcrEtario dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
rEsolVE:
Art. 1º Designar o servidor abaixo indicads para, com observância na legis-
lação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secretaria 
de Estado de Justiça e direitos Humanos e a Empresa cadErodE MÓVEis 
Para EscritÓrio ltda.
coNtrato Nº 05/2020
oBJEto: a aquisição de material permanente e mobiliário em geral, con-
forme especificações e quantitativos estabelecidos no Contrato.
Processo: 2021/981724
fiscal titUlar: roBErto carlos Boa MortE GarcEZ - Matrícula 
5942345/2
Art. 2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
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nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
Art. 3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fis-
cal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, para 
adoção das medidas convenientes.
art. 4. fica revogada a Portaria nº 373/2020, de 27/10/2020 e publicada 
no doE em 05/11/2020.
art. 5. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 6. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 720971
.

errata
.

errata da Portaria N°. 513/2021-GGP/seJUdH de 15/10/2021, 
publicada no doe n°. 34.746 de 25/10/2021.
onde se lê:
técnico em Gestão de direitos Humanos e cidadania – terapeuta ocupacional
Leia-se:
terapeuta ocupacional
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 721098
..

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 536 /2021
1144058/2021
OBJETIVO: Realizar visita fiscalizatória na Entidade: “Fazendo Nova – Cen-
tro Nova Vida” .
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: rondon do Pará/Pa
sErVidor:
1. Maria aParEcida Barros dE oliVEira; carGo: Especialista em 
Educação classe ii; Mat: 57209966/1; PErÍodo: 29/11 a 02/12/2021; 
Quantidade de diárias: 3,5
2. osMar fErrEira GUiMarÃEs; carGo: Motorista; Mat: 57230905/1; 
PErÍodo: 29/11 a 02/12/2021; Quantidade de diárias: 3,5
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 721077
diÁrias
Portaria Nº 535/2021
1144058/2021
OBJETIVO: Realizar visita fiscalizatória na Entidade: “Fazendo Nova – Cen-
tro Nova Vida” .
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: rondon do Pará/Pa
colaboraddora Eventual:
1. EstEr Maria dE oliVEira soUsa; carGo: colaboradora  Eventual; 
PErÍodo: 29/11 a 02/12/2021; Quantidade de diárias: 3,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 721072
diÁrias
Portaria Nº 526/2021
1158831/2021
oBJEtiVo: apoiar enquanto conselheira Estadual da diversidade sexual 
na programação da semana contra lGBti+fobia de Breves/Pa.
fUNdaMENto lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Breves/Pa
colaBorador EVENtUal:
1. caio cÉsar Baia aMoriM; carGo: colaborador Eventual; PErÍodo 
02 a 08/10/2021; Quantidade de diárias: 6,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 721097
diÁrias
Portaria Nº 539/2021
ProcEsso: 1158831/2021
oBJEtiVo: apoiar o evento com formações em direitos Humanos e Prevenção 
à Violência lGBtifóbica enquanto Glos e com auxílio do conselho Estadual da 
diversidade sexual (cEds/sEJUdH) durante a semana contra lGBti+fobia.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Breves/Pa
sErVidor:
1. rafaEl carMo raMos; carGo: Gerente; Mat: 5958689/1; PErÍodo: 
02 a 08/11/2021; Quantidade de diárias: 6,5
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 721103

diÁrias
Portaria Nº 534/2021
1120043/2021
oBJEtiVo: realizar ação de iMPlaNtaÇÃo dE coNsElHos MUNiciPais 
dE dEfEsa dE dirEitos da MUlHEr E orGaNisMo MUNiciPal dE Po-
lÍtica Para MUlHErEs.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Magalhães Barata/Pa
sErVidor:
1. Marcia aNdrEia JorGE dE liMa; carGo: coordenadora/ciPM; Mat: 
57190023/4; dias: 03, 04 e 05/11/2021; Quantidade de diárias: 1,5
2. tElMa Maria MEdEiros dE liMa; carGo: técnica; Mat: 54185843/4; 
dias: 03, 04 e 05/11/2021; Quantidade de diárias: 1,5
3. EVErsoN salEs dos saNtos alMEida; carGo: Motorista; Mat: 
57201730/1; dias: 03, 04 e 05/11/2021; Quantidade de diárias: 1,5
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 721115
diÁrias
Portaria Nº 538/2021
ProcEsso: 1215803/2021
oBJEtiVo : dar continuidade às reuniões com os representantes dos municípios 
(prefeituras), lideranças para promover articulações no intuito de expandir as 
ações de cidadania e direitos humanos da sEJUdH pelo interior do Estado.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: MaraBá/saPUcaia/XiNGUara/saNtaNa/coNcEiÇÃo do araGUai/Pa.
sErVidor:
1 - ValBEtÂNio BarBosa MilHoMEM; carGo: secretário adjunto/sEJUdH; 
Mat: 5958936/1; PErÍodo: 25 a 30/10/2021; Quantidade de diárias: 5,5
2 – JosÉ roBErto GoMEs da costa; carGo: Motorista; Mat: 
5484243/2; PErÍodo: 25 a 30/10/2021; Quantidade de diárias: 5,5
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos

Protocolo: 721169
diÁrias
Portaria Nº 537/2021
1214113/2021
oBJEtiVo: articular com autoridades municipais e acompanhar ação iti-
nerante do Governo do Estado, juntamente com secretário de Estado de 
Justiça e direitos Humanos.
fUNdaMENto lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dEstiNo: Marabá, sapucaia, Xinguara, santana do araguaia, conceição 
do araguaia/Pa.
sErVidor:
1. EliaNdro JosÉ KoGEMPa BarBosa; carGo; diretor/ProcoN; Mat: 
57203852; PErÍodo: 28 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 3,5
2. arNaldo saNtos da crUZ; carGo: coordenador; Mat: 51855894/3; 
PErÍodo: 28 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 3,5.
3. fraNcisco BENtEMillEr MoNtEiro soUsa; carGo: assessor de 
Gabinete; Mat: 5960072/1; PErÍodo: 28 a 31/10/2021; Quantidade de 
diárias: 3,5.
4. claUdio das MErcÊs cordEiro dE castro; carGo: Motorista; 
Mat: 5061288/4; PErÍodo: 28 a 31/10/2021; Quantidade de diárias: 3,5
JosÉ fraNcisco dE JEsUs PaNtoJa PErEira
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 721254
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNôMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 328/2021 – BeLÉM, de 26 de oUtUBro de 2021
Nome: JosÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMEs JUNior/ Matricula: 
5251788/3/ cargo: sEcrEtário dE Estado/ origem: Belém-Pa/destino: 
Marabá e são félix do Xingu -Pa/ Período: de 25/10/2021 a 25/10/2021/ 
diária:0,5(meia)/ objetivo: acompanhar o Governador para a entrega da 
reforma do Grupamento de Bombeiro Militar, entrega de equipamentos de 
Ressonância para o Hospital Regional do município e visita às obras da 
Unidade integrada de segurança do Núcleo são félix.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 329/2021 – BeLÉM, de 26 de oUtUBro de 2021
Nome: JosÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMEs JUNior/ Matricula: 
5251788/3/ cargo: sEcrEtário dE Estado/ origem: Belém-Pa/desti-
no: são Miguel do Guamá e Paragominas -Pa/ Período: de 26/10/2021 a 
26/10/2021/ diária:0,5(meia)/ objetivo: acompanhar o Governador para a 
entrega do Primeiro cadastro ambiental de território coletivo Quilombola à 
comunidade de santa Maria do Muirateua, entrega de Georreferenciamen-
to da área do imóvel da comunidade ao itErPa, assinatura de convênio 
para pavimentação asfáltica e entrega de 25 viaturas para a adEPará no 
município de Paragominas.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 721468
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..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

ata de asseMBLÉia
.

ata da reUNiÃo da asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria da 
coMPaNHia de deseNVoLViMeNto ecoNôMico do ParÁ codec, 
cNPJ Nº 05.416.839/0001-29. Nire Nº 15 3 0000682 1, reaLiZa-
da eM 19.10.2021.
ao décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um 
(2021), às nove horas e trinta minutos, os acionistas da coMPaNHia dE 
dEsENVolViMENto EcoNÔMico do Pará - codEc, inscrita no cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – cNPJ (Mf) sob o nº 05.416.839/0001-29, 
com sede nesta capital, na av. Nazaré, nº 1297, Bairro de Nazaré, cEP: 
66.035-140, reuniram-se na sala de reuniões da codEc em assembleia 
Geral Extraordinária. Estiveram presentes o Presidente da codEc, lUtfa-
la dE castro Bitar - brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da 
carteira de identidade nº 1392889-ssP/Pa-3ª Via e do cPf nº 000.243.172-
68, residente na cidade de Belém, à av. Visconde de souza franco, nº 866, 
apto 2001, reduto, cEP 66053-000, Estado do Pará; o representante do 
Estado do Pará, acionista majoritário, detentor de 99,53 % das ações da 
codEc, sra. lUciaNa BitENcoUrt soarEs, brasileira, em união estável, 
portadora da carteira de identidade nº 3646155 Pc/Pa e do cPf nº 
775.396.642-15, secretária adjunta administrativa da secretaria de de-
senvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará, e o re-
presentante dos acionistas minoritários, sr. JaiME soarEs, brasileiro, em-
presário, portador do carteira de identidade nº 948830 ssP/Pa, inscrito no 
cPf 062.321.322-20, residente na cidade de Belém, Estado do Pará, tendo 
constatado a presença de todos os acionistas, por seus representantes, 
satisfazendo assim, as disposições legais vigentes com relação ao quórum 
para realização da assembleia geral em primeira convocação, dispensando-
se, ainda, a obrigatoriedade de convocação nos termos do art. 124, §4º da 
lei 6.404/76, foram iniciados os trabalhos na hora prevista. a assembleia 
Geral foi instalada pelo sr. lUtfala dE castro Bitar, o Presidente, que 
em seguida designou a mim, EdiMar GoNÇalVEs, para atuar como secre-
tário. o sr. Presidente solicitou que fosse lido o edital de convocação publi-
cado no Diário Oficial do Estado, edição dos dias: 08.10.2021, N°34730, 
13.10.2021, N° 34732 e 14.10.2021 N°: 34734, com o seguinte teor: 
“coMPaNHia dE dEsENVolViMENto EcoNÔMico do Pará–codEc - 
Edital dE coNVocaÇÃo dE aGE. “ficam convocados os senhores acio-
nistas a se reunirem em assembleia Geral Extraordinária, no dia 
19.10.2021, às 09:30h, no novo endereço da sede desta companhia, situ-
ada à av. Nazaré Nº 1297, Bairro de Nazaré, cEP. 66.035-145, nesta capi-
tal, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 1 – Rerratificação da Reso-
lução 01/2018 de ordem do conselho de administração da companhia; 2 
- o que ocorrer.” dando prosseguimento, passando-se a deliberar sobre o 
ITEM 1 - Rerratificação da Resolução 01/2018 de ordem do Conselho de 
administração da companhia, o diretor Jurídico da companhia e secretário 
desta Assembleia, informou a necessidade de retificação e ratificação da 
resolução 01/2018 aprovada em reunião ordinária realizada em 12 de mar-
ço de 2018, que não tenham sidos alterados na presente resolução. Escla-
receu que em 2016 houve alteração das normas das estatais e sociedades 
de economia mista, e para atender à legislação foi editada pelo conselho 
administrativo da codEc a resolução 01/2018 porém, em 2021 a sEPlad 
notificou a CODEC para reajustar a norma em razão de inadequações ao 
sistema geral do Estado, uma vez que a competência para aprovação de 
vantagens aos cargos de diretoria é da assembleia Geral. feitos os escla-
recimentos, colocou o texto da resolução à disposição dos presentes, o 
qual foi lido nos seguintes termos: rEsolUÇÃo Nº 01/2021 – aGE– co-
dEc título i – do adicional de tempo de serviço. art. 1. o adicional por 
tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máxi-
mo de 12 (doze), devendo ser pago a todos os empregados da codEc. § 
1° os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas se-
guintes proporções: i - aos três anos, 5%; ii - aos seis anos, 5% - 10%; 
iii - aos nove anos, 5% - 15%; iV - aos doze anos, 5% - 20%; V - aos 
quinze anos, 5% - 25%; Vi - aos dezoito anos, 5% - 30%; § 2° o servidor 
fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, indepen-
dente de solicitação. art. 2. considera-se como tempo de serviço público o 
exclusivamente prestado à União, Estados, distrito federal, Municípios, 
autarquias, fundações, Empresas Públicas e sociedades de Economia Mis-
ta instituídas ou mantidas pelo Poder Público. § 1° constitui tempo de ser-
viço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o ante-
riormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de ad-
missão ou de pagamento. § 2° Para efeito de aposentadoria e disponibili-
dade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira 
dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. 
art. 3. a apuração do tempo de serviço será feita em dias. § 1° o número 
de dias será convertido em anos, considerados sempre como de 365 (tre-
zentos e sessenta e cinco) dias. § 2° Para efeito de aposentadoria, feita a 
conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondan-
do-se para um ano quando excederem a esse número. art. 4. considera-se 
como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de: 
i - férias; ii - casamento, até 8 (oito) dias; iii - falecimento do cônjuge, 
companheira ou companheiro, pai, mãe, filhos e irmãos, até 8 (oito) dias; 
iV - serviços obrigatórios por lei; V - desempenho de cargo ou emprego em 
órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, distrito 

federal e União, quando colocado regularmente à disposição; Vi - missão 
oficial de qualquer natureza, ainda que sem vencimento, durante o tempo 
da autorização ou designação; Vii - estudo, em área do interesse do ser-
viço público, durante o período da autorização; Viii - processo administra-
tivo, se declarado inocente; iX - desempenho de mandato eletivo, exceto 
para promoção por merecimento; X - participação em congressos ou ou-
tros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos ou sindicais, durante 
o período autorizado. Xi - licença-prêmio; Xii - licença maternidade com a 
duração de cento e oitenta dias; Xiii - licença-paternidade; XiV - licença 
para tratamento de saúde; XV - licença por motivo de doença em pessoa 
da família; XVi - faltas abonadas, no máximo de 3 (três) ao mês; XVii - 
doação de sangue, 1 (um) dia; XViii - desempenho de mandato classista. 
art. 5. É vedada a contagem acumulada de tempo de serviço simultanea-
mente prestado em mais de um cargo, emprego ou função. Parágrafo úni-
co. Em regime de acumulação legal, o Estado não contará o tempo de 
serviço do outro cargo ou emprego, para o reconhecimento de vantagem 
pecuniária. título ii – da diretoria Executiva. art. 6. aos membros da di-
retoria Executiva da codEc, eleitos na forma do artigo 24, §1º do Estatuto 
da Companhia, fica assegurado: I) Gratificação Anual, pelo pleno exercício 
do cargo, em valor correspondente a 1/12 (um doze avos) da remunera-
ção, para cada mês de exercício até dezembro do ano corrente, a ser paga 
até a data de 30 de novembro de cada ano. ii) depósitos em conta-vincu-
lada do fundo de Garantia por tempo de serviço – fGts, na forma, limites 
e condições reguladas na lei 8.036/1990, para cada mês de exercício. iii) 
descanso anual de 30 (trinta) dias, para cada ano de exercício do mandato, 
sem prejuízo da remuneração mensal, a qual será acrescida de adicional no 
valor correspondente a 1/3 (um terço). a) É facultado ao beneficiário par-
celar o gozo do descanso anual, em 2 (dois) períodos de 15 (quinze) dias; 
b) Poderá, o beneficiário, converter 1/3 (um terço) de cada período do 
descanso anual a que tiver direito, em abono pecuniário. Parágrafo único: 
ao término do mandato do membro da diretoria Executiva, havendo dispo-
nibilidade orçamentária na rubrica “despesas com Pessoal”, será concedido 
o valor referente aos 40% (quarenta por cento) dos depósitos atualizados 
do fGts, deduzidos eventuais saques. art. 7. No caso de haver perda de 
mandato, sem que as concessões de que se trata o art. 6, tenham sido 
usufruídas, ser-lhe-ão pagos os mesmo os valores que lhe seriam devidos 
no caso de gozo, respeitada a proporcionalidade ao período de exercício do 
cargo.  art. 8. o deferimento das concessões de que tratam os artigos 6°e 
7° desta resolução, constituem-se em liberalidade da assembleia Geral da 
companhia, não descaracterizando a natureza jurídica do mandato e não 
ensejando aos ocupantes, direitos próprios dos contratos de trabalho. art. 
9. Esta resolução entra em vigor nesta data, produzindo efeitos retroativos 
a partir de 1° de março de 2018, convalidando todos os atos anteriormen-
te praticados na vigência da resolução aprovada pelo conselho de admi-
nistração nº 01/2018. o texto foi aprovado na integralidade, à unanimida-
de. Em seguida o Presidente colocou a palavra ao dispor de quem dela 
quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando e nada mais havendo a tra-
tar, suspendeu-se a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata, sen-
do depois lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes,  e por mim,  
Edimar Gonçalves, que atuei como secretário desta reunião, encerrando-se 
nessa oportunidade a sessão, sendo posteriormente extraída a ata para 
fins de registro na Junta Comercial do Estado do Pará. LUTFALA DE CAS-
tro Bitar - Presidente da codEc; EdiMar dE soUZa GoNÇalVEs - se-
cretário; lUciaNa BitENcoUrt soarEs - representante dos acionistas 
Majoritários e JaiME soarEs - representante dos acionistas Minoritários. 
sala de reuniões da companhia de desenvolvimento Econômico de Pará 
– codEc, 19 de outubro de 2021.

Protocolo: 721004
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 217/2021 - GaB/iMetroParÁ/iNMetro
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
coNsidEraNdo a instrução Normativa aGE nº 06, de 10 de dezembro de 
2020, publicada no Diário Oficial nº 34.433 de 11/12/2020.
rEsolVE:
art. 2º - ciENtificar que, no período de 26/01/2021 a 15/10/2021, a ex-
servidora deste iMEtroPará, carla cristiNa PaNGracio, matrícula n° 
0468, (exonerada através da Portaria nº 204/2021-GaB.iMEtroPará, 
publicada no d.o.E nº 34.736 de 15/10/2021), foi gestora do almoxarifado 
e Patrimônio deste instituto, bem como gestora responsável pelo sistema 
Integrado de Material e Serviço – SIMAS, no âmbito deste Órgão Delegado.
art. 3º - forMaliZar a designação da servidora KaYla saldaNHa 
PEiXoto, matrícula n° 498, ocupante do cargo de Gerente de serviços, 
(nomeada através da Portaria nº 206/2021-GaB.iMEtroPará, 
publicada no d.o.E nº 34.736 de 15/10/2021), para exercer as atribuições 
de responsabilidades de gestora do almoxarifado e Patrimônio deste 
instituto, bem como em conjunto com o servidor saUlo EMÍlio MartiNs 
fiGUEirEdo, matrícula nº 0262, atuar como Gestora responsável para 
alimentar e coordenar o sistema integrado de Material e serviço – siMas, 
no âmbito deste Órgão Delegado.
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art. 4º -  revogam-se todas as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2021 .
rafaela Barata chaves
Presidente – iMEtroPará

Protocolo: 721282
Portaria Nº 214/2021 - GaB/iMetroParÁ/iNMetro
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 991, de 24 de agosto de 2020 no 
capítulo Xii, acerca das disposições para aquisição de combustível, no art. 26º.
coNsidEraNdo a exoneração da servidora carla cristiNa PaNGracio, 
do cargo em comissão de Gerente de serviços, através da Portaria nº 
204/2021-GaB.iMEtroPará/iNMEtro e nomeação para o referido cargo a 
servidora KaYla saldaNHa PEiXoto, através da Portaria n° 205/2021-
GaB.iMEtroPará/iNMEtro, ambas publicadas no doE nº 34.736, de 15 
de outubro de 2021;
rEsolVE:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como 
Gestor de Frota e Equipe de Apoio/Perfil Consulta, junto ao IMETROPARÁ, no 
Sistema de Gestão de Abastecimento de Frota de Veículos Oficiais do Estado.

dados dos sErVidorEs PErfil carGo

Nome completo: KaYla saldaNHa PEiXoto
cPf: 705.170.702-78

Matrícula: 498
E-mail: kayla.saldanha@imetropara.pa.gov.br

telefone comercial: 91- 3217-0553

GEstor dE frota coMissioNado

Nome completo: EMErsoN fáBio lEitE da silVa
cPf: 453.717.412-91

Matrícula: 268
E-mail: emersonleite@gmail.com

telefone comercial: 91- 3217-0529

GEstor dE frota EfEtiVo/
coMissioNado

art. 2º - os efeitos desta Portaria entram em vigor na data da sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 26 de outubro de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente – iMEtroPará

Protocolo: 721276
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico N° 03/2021
eXercÍcio: 2021
Pae N°: 2021/1113144
data dE ratificaÇÃo: 26/10/2021
oBJEto: o PrEsENtE tErMo dE foMENto, dEcorrENtE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 03/2021 tEM Por oBJEto a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria atraVÉs dE tErMo dE foMENto Para o dEsEN-
VolViMENto do ProJEto “sEMaNa da ProtEÇÃo dEfEsa E sEGUraN-
Ça do coNsUMidor”.
fUNdaMENto lEGal: lei federal n° 13.019/14 artiGo 29 caPUt artiGo 
31 e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, a Presidente do 
iNstitUto dE MEtroloGia do Pará rafaEla Barata cHaVEs, no uso 
de suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público N° 03/2021, nos termos do art.29, caput e art. 31 da lei federal 
n° 13.019/2014 visando firmar parceria com o INSTITUTO BRASILEIRO DE 
dEsENVolViMENto E GEstÃo, cNPJ N° 35.281.139/0001-35.

Protocolo: 721351
Protocolo n°202104518
Pae N° 2021/1113144
iNtErEssado: casa ciVil da GoVErNadoria
assUNto: dEMaNda GoVErNaMENtal
ProJEto sEMaNa dE ProtEÇÃo, dEfEsa E sEGUraNÇa do coNsUMidor
ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico
ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENto PÚBlico 
N°03/2021, nos termos do art. 29, da lei no 13019/14, rEcUrsos Pro-
VENIENTES DE DEMANDA GOVERNAMENTAL ratifico a justificativa exarada 
no Parecer Jurídico n° 91/2021-ProJUr/iMEtroPará.
Belém, 26 de outubro de 2021.
rafaela Barata chaves
Presidente iMEtroPará

Protocolo: 721344
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
a PrEsidENtE da JUNta coMErcial do Estado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rEsolVE:
art. 1º dEsiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e suplente de contrato:

contrato / Por-
taria Modalidade licitação fornecedor/objeto fiscal e suplente do contrato

32/2018
255/2021

Pregão Eletronico Nº 
006/2016

Ncli/sEdUc

diaMoNd sErVicE EirEli
- Empresa especializada na prestação de 
serviços de postos de auxiliar de limpeza

f: Geraldo adriano ribeiro 
Gouveia

s: Gil lean silva Borges 

art. 2º rEVoGar a Portaria nº 177/2019, publicada em 25 de junho de 
2019 no d.o.E nº 33.902, protocolo 446870.
Belém, 22 de outubro de 2021
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 720944
desiGNar FiscaL de coNtrato
a PrEsidENtE da JUNta coMErcial do Estado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rEsolVE:
art. 1º dEsiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e suplente de contrato:

contrato / Por-
taria Modalidade licitação fornecedor/objeto fiscal e suplente do contrato

44/2021
238/2021

dispensa de licitação 
20/2021

doNortE coMÉrcio E sErViÇos EirEli
- Empresa especializada em fornecimento de 

água mineral 

f: francinaldo texeira 
da silva

s: Jorge silva dos santos 

assinatura: 21/10/2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 720945
desiGNar FiscaL de coNtrato
a PrEsidENtE da JUNta coMErcial do Estado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rEsolVE:
art. 1º dEsiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e suplente de contrato:

contrato / Por-
taria Modalidade licitação fornecedor/objeto fiscal e suplente do contrato

31/2021
256/2021

Pregão Eletronico Nº 
02/2021 - JUcEPa

stYlE ViGilaNcia E sEGUraNca PriVada 
ltda

- Empresa especializada na prestação de servi-
ços de auxiliar administrativo i e recepcionista 

f: Geraldo adriano ribeiro 
Gouveia

s: daniel ferreira lima 

art. 2º rEVoGar a Portaria nº 144/2021, publicada em 28 de junho de 
2021 no d.o.E nº 34.622, protocolo 672273.
Belém, 21 de outubro de 2021
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 720948
.

errata
.

errata de Portaria nº 266/2021 de 20/10/2021. Processo nº 
2021/1104148  
cEssÃo do servidor sÍlio dE alMEida BarBosa, matrícula nº 
54190572/2, técnico de administração e finanças. onde se lê: secretaria 
Extraordinária de articulação da cidadania – sEac - fUNdaÇÃo ParáPaZ. 
leia-se: fUNdaÇÃo ParaPaZ. cilENE MorEira saBiNo dE oliVEira – 
Presidente.

Protocolo: 721438
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº 271/2021 de 25/10/2021.  
art. 1º caNcElar as férias da servidora rosa Maria rodrigues lopes, 
matricula n° 5889497/1, assistente do registro Mercantil classe a, por 
motivos de necessidade do serviço público, que estava programada para 
16/11/2021 a 25/11/2021, referente ao período aquisitivo 03/05/2020 
a 02/05/2021, conforme processo nº 2021/1201320. cilENE MorEira 
saBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 721020
..

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 270/2021 de 25/10/2021.  
ART. ÚNICO: ARQUIVAR o processo, por não configurar evidência de 
infração disciplinar, conforme processo nº 2021/814701. cilENE MorEira 
saBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 721015
resoLUÇÃo PLeNÁria Nº 0010/2021
coNsidEraNdo a competência prevista no art. 8º, ii da lei 8.934/1994;
coNsidEraNdo a competência prevista no art. 4º, ii da lei 6.063/1997;
coNsidEraNdo o disposto na iN-drEi nº 81, art. 129, §3º;
coNsidEraNdo o parecer jurídico nº 597/2021-Pro;
o PlENário da JUNta coMErcial do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais previstas na lei Estadual nº. 6.063 de 25 de julho de 
1997, combinadas com a lei nº. 8.934 de 18 de novembro de 1994, regu-
lamentada pelo decreto nº. 1.800 de 30 de Janeiro de 1996, e,
rEsolVE:
art. 1º altera-se a resolução Plenária nº 011/2018, nos seguintes termos:
10.5. Nomeação “ad hoc” de tradutor e intérprete comercial: 183,00
18. EXPEdiÇÃo dE cartEira dE EXErcÍcio ProfissioNal: 70,00
24. radar EMPrEsarial
Pessoa física (mensal): 25,00
Pessoa jurídica (mensal): 35,00
* plano semestral: 5% de desconto;
* plano anual: 10% de desconto”
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Plenário da Junta comercial do Estado do Pará em 13 de setembro de 2021.
cilENE MorEira saBiNo dE oliVEira
Presidente da Junta comercial do Estado do Pará
Vogal representante da União
Maria dE fátiMa caValcaNtE VascoNcElos
secretária-Geral da Junta comercial do Estado do Pará
VilsoN JoÃo scHUBEr
Vice-Presidente da Junta comercial do Estado do Pará
Vogal da federação da agricultura e Pecuária do Pará – faEPa
WildEs silVa raMos
Vogal do conselho regional de contabilidade do Pará – crc/Pa
PaBlo daMascENo rEis
Vogal do conselho regional de Economia do Pará – corEcoN/Pa
rEBEca Godoi GUEdEs dE oliVEira
Vogal da ordem dos advogados do Brasil – secção do Pará – oaB/Pa
MaUro dos saNtos lEÔNidas
Vogal do conselho regional de administração do Estado do Pará – cra/Pa
alEXaNdrE da silVa carValHo
]Vogal da associação comercial do Estado do Pará – acP/Pa
aNtÔNio fErrEira filHo
Vogal da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Pará – FCDL/PA
rita dE cássia arÊas dos saNtos
Vogal da federação das indústrias do Pará - fiEPa
JaYME JosÉ PoNtEs filHo
Vogal da federação das associações de Micro e Pequenas Empresas do 
Estado do Pará - faMPEP
JoaQUiM tadEU PErEira
Vogal da federação do comércio de Bens, serviços e turismo do Estado do 
Pará – fEcoMErcio

Protocolo: 721071
resoLUÇÃo PLeNÁria Nº 0003/2021
coNsidEraNdo o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
da coVid- 19, reconhecido pelo decreto Estadual nº 687/2020;
coNsidEraNdo a necessidade de medidas de incentivo a retomada da 
economia;
CONSIDERANDO o estudo de viabilidade financeiro-orçamentária e o pare-
cer jurídico nº 294/2021-Pro;
o PlENário da JUNta coMErcial do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais previstas na lei Estadual nº. 6.063 de 25 de julho de 
1997, combinadas com a lei nº. 8.934 de 18 de novembro de 1994, regu-
lamentada pelo decreto nº. 1.800 de 30 de Janeiro de 1996, e,
rEsolVE:
art. 1º fica isentas do pagamento do preço público, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, os atos de inscrição de empresário, constituição de empresa individual 
de responsabilidade limitada, sociedade empresária e/ou cooperativas.
Art. 2º Esta Resolução passa a viger na data da sua publicação no Diário Oficial.
Plenário da Junta comercial do Estado do Pará em 27 de setembro de 2021.
cilENE MorEira saBiNo dE oliVEira
Presidente da Junta comercial do Estado do Pará Vogal representante da 
União
Maria dE fátiMa caValcaNtE VascoNcElos
secretária-Geral da Junta comercial do Estado do Pará
VilsoN JoÃo scHUBEr
Vice-Presidente da Junta comercial do Estado do Pará
Vogal da federação da agricultura e Pecuária do Pará – faEPa
WildEs silVa raMos
Vogal do conselho regional de contabilidade do Pará - crc/Pa
PaBlo daMascENo rEis
Vogal do conselho regional de Economia do Pará – corEcoN/Pa
rEBEca Godoi GUEdEs dE oliVEira
Vogal da ordem dos advogados do Brasil – secção do Pará – oaB/Pa
MaUro dos saNtos lEÔNidas
Vogal do conselho regional de administração do Estado do Pará – cra/Pa
alEXaNdrE da silVa carValHo
Vogal da associação comercial do Estado do Pará – acP/Pa
aNtÔNio fErrEira filHo
Vogal da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Pará – FCDL/PA
rita dE cássia arÊas dos saNtos
Vogal da federação das indústrias do Pará - fiEPa
JaYME JosÉ PoNtEs filHo
Vogal da federação das associações de Micro e Pequenas Empresas do 
Estado do Pará- faMPEP
JoaQUiM tadEU PErEira
Vogal da federação do comércio de Bens, serviços e turismo do Estado do 
Pará – fEcoMErcio

Protocolo: 721116
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 799/2021, de 26 de oUtUBro de 2021.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2021/1211963, de 22/10/2021 - 
difis/sEdoP.

r E s o l V E:
i - dEsiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENtEs, Matrícula nº 
6718/1, cargo/função de técnico em Gestão de infraestrutura – Engenheiro 
Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato EMPrEsa oBJEto

087/2021 centro sul Engenharia ltda. construção de abatedouro de frango, no Município de 
Barcarena/Pa.

ii – dEsiGNar a servidora MariElZa rodriGUEs Batista caPEloNi, Ma-
trícula nº 51855667/2, cargo/função de técnico em Gestão de obras Públi-
cas- Arquiteto, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 721506
..

errata
.

errata 
Na matéria, protocolo nº 706541, publicada no doE nº 34.705, de 
21/09/2021, referente ao 11º termo aditivo ao contrato nº 14/2014 – cP 
nº 19/2013
oNde se LÊ: Vigência: 21/10/2021 a 21/04/2023
Leia-se Vigência: 21/10/2021 a 18/02/2022
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 721373
errata 
Na matéria, protocolo nº 719298, publicada no doE nº 34.744, de 
22/10/2021, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 08/2017 – cP 
nº 28/2014.
oNde se LÊ: 4º termo aditivo ao contrato nº 08/2017 – cP nº 28/2014.
Leia-se: 7º termo aditivo ao contrato nº 08/2017 – cP nº 28/2014.
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 721124

.

.

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 20/2019 – recuperação da Encosta,Urbanização e drenagem de 
236,00 M da orla da Vila de Marudazinho,no município de Marapanim,nes-
te estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 12,6270%
Período de execução: 01/11/2020 a 31/10/2021
dotação orçamentária: 07101 15.695.1498.7658 449051 0101/0301
data de assinatura: 26/10/2021
contratada: opus construtora Eireli-Me
ordenador: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 720898
.

diÁria
.

Portaria Nº. 793/2021, de 26 de oUtUBro de 2021.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1220488, de 26/10/2021 
– GaB/sEdoP;
r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJEtiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato de assinatura 
da assinatura do convênio para Pavimentação asfáltica no Município de 
são Miguel do Guamá/Pa.
dEstiNo: são Miguel do Guamá/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 26/10/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 721485
Portaria Nº. 794/2021, de 26 de oUtUBro de 2021.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENVolViMENto UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2021/1220543 de 26/10/2021 
– GaB/sEdoP;
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r E s o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJEtiVo: acompanhar o senhor secretário no ato de assinatura do con-
vênio para Pavimentação asfáltica no Município de são Miguel do Guamá/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJEtiVo: conduzir o veículo com o sr. secretário Benedito ruy santos 
cabral e a servidora acima ao referido município.
dEstiNo: são Miguel do Guamá /Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 26/10/2021.
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: 721489
.

FÉrias
.

Portaria Nº. 774/2021, de 19 de oUtUBro de 2021.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENVolViMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/779564, de 15/07/2021-
cosG/sEdoP.
r E s o l V E:
i - coNcEdEr, no período de 18/11/2021 a 02/12/2021, 15 (quinze) dias 
de saldo de férias ao servidor saNdro dE soUsa Barradas, matrícula 
nº. 57199257/1, ocupante do cargo de Motorista, interrompidas através 
da Portaria nº 729/2021, de 05/10/2021, publicada no doE nº. 34.732 
de 13/10/2021, referente ao período aquisitivo 12/06/2020 a 11/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 721358
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – toMada 
de PreÇos tP 026/2021-sedoP
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria, EsPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo da oBra dE PaViMENtaÇÃo EM BloKrEt, no Município 
de DOM ELISEU, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas 
e projetos anexos.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrEsas classificadas:
1ª - Jac ENGENHaria – cNPJ: 40.672.565/0001-30 r$ 1.019.442,18
2ª - 0PÇÃo NortE ENGENHaria EirEli  r$ 1.043.406,31
3ª - asa coNstrUÇÕEs ltda  r$ 1.083.745,20
4ª - M PlaMPloNa coNstrUÇÕEs EirEli EPP r$ 1.121.445,00
5ª - lEst sErViÇos dE ENGENHaria EirEli r$ 1.139.901,78
6ª - stYlUs coNstrUÇÃo cÍVil E sErViÇos EirEli r$ 1.168.491,75
EMPrEsas dEsclassificadas:
1ª -  ENGEMarc ENGENHaria ltda  r$ 1.002.326,84
2ª - fENiX loGÍstica coMÉrcio E locaÇÃo dE MaQUiNas EirEli  r$ 
1.007.191,52
3ª - EstrUtUral coNstrUÇÕEs E sErViÇos ltda  r$ 1.007.343,75
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa JAC ENGE-
NHaria – cNPJ: 40.672.565/0001-30, com o valor de r$ 1.019.442,18 
(Um milhão dezenove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezoito 
centavos).
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 721390
aViso iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo coNcor-
reNcia PUBLica cP 017/2021–cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo dE oBras, sErViÇos coM forNEciMENto dE MatE-
rial E EQUiPaMENtos, Para coNstrUÇÃo das iNstalaÇÕEs da “UNi-
dadE dE MoNitoraMENto dE dEsEMBarQUE dE PEscado No laGo dE 
tUcUrUÍ”, nos Município de  tucuruí, Breu Branco, Novo repartimento, 
Jacundá, Goianésia, itupiranga e Nova ipixuna, neste Estado, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, atra-
vés da comissão Permanente de licitação, torna Público que houve inter-
posição de recurso administrativo contra o resultado de JUlGaMENto dE 
HaBilitaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 721345

aViso de aBertUra das ProPostas coMerciais – coNcor-
reNcia PUBLica iNterNacioNaL cPi 019/2021– cPL/sedoP
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo dos sErViÇos rEfErENtE a iMPlaNtaÇÃo dE NÚclE-
os oPEracioNais Nos MUNicÍPios do Estado do Pará, No aMBito 
do ProJEto MUNicÍPios sUstENtaVEis da caf, conforme termo de re-
ferência e anexos
a comissão Permanente de licitação coNVoca as empresas Habilitadas 
na concorrência Pública internacional cPi 019/2021, para abertura das 
Propostas designada para o dia 28/10/2021 às 10:00 Hs.
EMPrEsa HaBilitada:
1 - M PaMPloNa coNstrUÇÕEs EirEli EPP – cNPJ: 19.578.735/0001-
25- HaBilitada
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 721306
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica iNterNacioNaL 
cPi 027/2021– cPL/sedoP.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dE sErViÇos co-
MUNs dE ENGENHaria Para iMPlaNtaÇÃo dE aBriGos dE EQUiPa-
MENtos E forNEciMENto, MoNtaGEM E iNstalaÇÃo dE torrEs EM 
EstrUtUra MEtálica VErtical tiPo aUtoPortaNtE, Para Uso EM Es-
taÇÕEs dE tElEcoMUNicaÇÕEs Nos MUNicÍPios do Estado do Pará, 
dENtro da aBraNGÊNcia do ProGraMa MUNicÍPios sUstENtáVEis 
da caf, conforme termo de referência e anexos
data de abertura: 29 de novembro de 2021.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: sede da secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sEdoP, localizada na trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da sEdoP, no horário de 
09:00 às 15:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 721257
aViso de JULGaMeNto das ProPostas coMerciais coNcor-
rÊNcia PÚBLica 020/2021– cPL/sedoP.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para coNclUsÃo do sistEMa dE aBastEciMENto dE áGUa, no muni-
cípio de PALESTINA - PA, neste Estado conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
ProPosta classificada: 
1ª - dEsiGNE ENGENHaria E sErViÇos dE coNstrUÇÃo ltda, cNPJ: 
07.709.325/0001-97 r$ 3.993.754,48
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art.109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recursos fica des-
de já declarado VENcEdor do cErtaME a EMPrEsa dEsiGNE ENGENHaria 
E sErViÇos dE coNstrUÇÃo ltda, cNPJ: 07.709.325/0001-97, com o va-
lor total de r$ 3.993.754,48 (três milhões, novecentos e noventa e três mil, 
setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 721498
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

resULtado de JULGaMeNto das ProPostas de PreÇos
Processo Nº 665619/2021
Modalidade tomada de Preços Nº 01/2021-NGtM
a comissão Permanente de licitação do Núcleo de Gerenciamento de 
transporte Metropolitano – NGtM torna público aos interessados que, em 
licitação na modalidade tomada de Preços nº 01/2021-NGtM, tendo como 
objeto a contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Exe-
cução dos serviços de Gerenciamento, supervisão, fiscalização e acom-
panhamento das obras de recuperação e adequação da rua ananin, na 
cidade de ananindeua, Estado do Pará, após a análise das propostas de 
preços das empresas habilitadas na tomada de Preços em epígrafe, teve 
o seguinte resultado, conforme a seguir. ProPosta classificada: Maia 
MElo ENGENHaria ltda - r$ 1.927.327,51 (Hum milhão, novecentos e 
vinte e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos); 
ProPosta dEsclassificada: sYstra ENGENHaria E coNsUltoria - 
r$ 2.088.692,24 (dois milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e 
dois reais e vinte e quatro centavos) por estar em desacordo com o  item  
9.9 do Edital de tomada de Preços 01/2021-NGtM. a partir da publicação 
deste aviso, fica aberto o prazo recursal pra apresentação das possíveis 
razões e contrarrazões, conforme art. 109, alínea “b” da lei 8.666/93.
Belém-Pa, 26 de outubro de 2021.
Marina lúcia Pereira dos reis
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 721113
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 500 de 26 de oUtUBro 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:
dEsiGNar o servidor adlEY dE soUZa carNEiro, identidade funcional 
nº 5800807/1, ocupante do cargo de auxiliar de serviços operacionais, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, para responder pelo 
cargo de Gerente, GEP-das-011.3, no período de 06/12 a 04/01/2022, 
com todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o impedimento 
do titular PaUlo HENriQUE dE soUZa Morais, identidade funcional 
nº 57205891/4, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, que se encontra em gozo de férias, 
no período acima citado, conforme Portaria nº 491, de 21/10/2021, 
publicada no doE nº 34.744, de 22/10/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 26 de outubro de 2021.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 721182
..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 499 de 26 de oUtUBro de 2021
o sEcrEtário dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E  EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE No dEcrEto dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº  2021/726264;
r E s o l V E:
i - dEsiGNar as servidoras odEtE VaNZElEr saBa, identidade funcional 
nº 5434599/7, ocupante do cargo de assessor técnico, e EliEtE saNta-
Na cHaVEs Barroso, identidade funcional nº 57191404/2, ocupante do 
cargo de técnico em Gestão de desenvolvimento, ciência, tecnologia e 
inovação – Engenharia de Produção, lotadas na diretoria de administração 
e finanças – daf, na condição de titular e suplente, respectivamente, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 022/2021 firmado pela 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica - sEctEt com a EMPrEsa cENtro dE iNtEGraÇÃo 
EMPrEsa Escola - ciEE, cNPJ nº 61.600.839/0001-55, que tem como 
objeto a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM PrEstaÇÃo dE 
sErViÇo dE rEcrUtaMENto, sElEÇÃo E acoMPaNHaMENto dE Esta-
GIÁRIOS PARA A SEDE DA SECTET, conforme especificações e quantitati-
vos estabelecidos no termo de referência em anexo no Edital;
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 26 de agosto de 2021.
carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY
secretário de Estado

Protocolo: 721151
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 012/2021
Nº do coNtrato: 012/2021
Nº do tErMo aditiVo: 01
data dE assiNatUra: 26/10/2021
oBJEto do tErMo aditiVo:
o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento as seguintes alterações:
a) alteração da cláUsUla tErcEira - do PrEÇo, tendo em vista o que 
consta nos autos dos processos nº 2021/532329, fica acordado o acrésci-
mo de 01 veículo tipo pick-up no valor de r$ 6.000,00 (seis mil reais). o 
valor mensal do contrato passa de r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 
para r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
b) alteração da cláUsUla tErcEira – da dotaÇÃo orÇaMENtária, 
sendo os recursos para cobrir as despesas do presente termo aditivo cor-
rerão por conta da seguinte classificação orçamentária: Funcional Progra-
mática: 48101.19.122.1297.8338, Elemento de despesa: 339033, ação:  
232902, fonte: 0101006355 e Plano interno:  000.8338c
coNtratada: Empresa atlaNta rENt a car - EPP - EPP, (cNPJ nº. 
01.135.910/0001-44).
ENdErEÇo: rua oliveira Belo, nº 840, Bairro: Umarizal, cEP: 66050-380, 
Belém/Pa
ordENador: carlos EdilsoN dE alMEida MaNEscHY.

Protocolo: 721236

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de cessÃo de Uso de BeM iMÓVeL PÚBLico 
Nº 005/2021 - cEdENtE: Policia ciVil do Estado do Pará - cEs-
sioNária: EMPrEsa dE tEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do Estado do Pará – ProdEPa - oBJEto: cessão de uso do Bem Públi-
co, no município de rondon do Pará na delegacia de Polícia civil - data da 
assiNatUra: 08/10/2021 - ViGÊNcia : 08/10/2021 à  07/10/2031 - or-
denador de despesa – Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa.

Protocolo: 721143
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 380/2021-seeL, de 22 de oUtUBro de 2021.
coNcEdEr, ½ diária ao servidor cláUdio fErNaNdo dE soUZa saNtos, 
matrícula 3348806/4, para deslocamento ao município de castanhal no dia 
14/10/2021 com objetivo de participar de reunião junto a Prefeitura do 
referido município. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 721045
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 538/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1207322; rEsolVE:i – 
conceder suprimento de fundos ao servidor daNilo JorGE costa aB-
doN, Mat. 5907339/6, secretário de Gabinete. ii – o valor do suprimento 
corresponde a: r$ 300,00 (trezentos reais), para atender as despesas 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. ordENador: aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.

Protocolo: 721062
Portaria Nº 540/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1210317; rEsolVE: i 
– conceder suprimento de fundos ao servidor cHarllEs aNdErsoN dE 
aNdradE silVa, Mat. 57230973/3, coord. de Gestão administrativa. ii – 
o valor do suprimento corresponde a: r$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
atender as despesas de classificação: 339030 (Consumo) e 339039 (Servi-
ços Pessoa Jurídica). a utilização do suprimento de fundos será no período 
de 60 (sessenta) dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a pres-
tação de contas no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação. 
ordENador: aNdErsoN oliVEira caValcaNtE.

Protocolo: 721099
.

diÁria
.

Portaria 537/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/1207070; rEsolVE: conce-
der 05 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora iVoNE MitsUsUKo YosHiMa-
rU cUNHa, Mat. 5904512/2, secretária adjunta. oBJ: acompanhar a ação 
do projeto “Praia limpa, Praia linda”. dEstiNo: salinópolis /Pa. PErÍodo: 
29/10 à 03/11/2021. ordENador: aNdErsoN oliVEira caValcaNtE

Protocolo: 721058
Portaria 539/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/1207172; rEsolVE: conce-
der 02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor daNilo JorGE costa aB-
doN, Matrícula Nº 5907339/6, cPf: 935.477.812-72, ocupante do cargo 
de secretário de Gabinete. oBJ: acompanhar o Evento BrallY aMaZoN. 
dEstiNo: soure/Pa. PErÍodo: 27 à 29/10/2021.ordENador: aNdEr-
soN oliVEira caValcaNtE

Protocolo: 721089
Portaria 541/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/1201297; rEsolVE: con-
ceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora cristiaNE dE soUsa 
PiNHo MENdoNÇa, mat. 54197949/1, téc. de Planejamento e Gestão em 
turismo. oBJ: Participação na feira internacional de turismo – fEstU-
ris, visando a promoção dos produtos turísticos do Estado para o mer-
cado nacional e internacional. dEstiNo: Gramado/rs. PErÍodo: 03 a 
07/11/2021.ordENador: aNdErsoN oliVEira caValcaNtE

Protocolo: 721105
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Portaria 542/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/1201235; rEsolVE: conce-
der 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora aNa PaUla farias MacHa-
do Matos, Mat. 57198177/1, téc. de Planejamento e Gestão em turismo.
oBJ: Participação na feira internacional de turismo – fEstUris, visando 
a promoção dos produtos turísticos do Estado para o mercado nacional e 
internacional. dEstiNo: Gramado/rs.PErÍodo: 03 a 07/11/2021.ordE-
Nador: aNdErsoN oliVEira caValcaNtE

Protocolo: 721106
Portaria 543/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
oNsidEraNdo os termos do processo 2021/1207131; rEsolVE: conce-
der 05 e 1/2 (cinco e meia) diária à servidora sHEila cristiNa PiNto dE 
soUZa Mat. 5960417/1, secretária de Gabinete.oBJ: acompanhar a ação 
do projeto “Praia limpa, Praia linda”. dEstiNo: salinópolis /Pa.PErÍodo: 
29/10 a 03/11/2021. ordENador: aNdErsoN oliVEira caValcaNtE

Protocolo: 721109
Portaria 544/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/1204169; rEsolVE: conce-
der 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora alEssaNdra PaMPloNa 
dE aZEVEdo, mat. 54197305/3, diretora de Produtos turísticos. oBJ: Par-
ticipar como expositor na feira internacional de turismo-fEstUris.dEsti-
No: Gramado/rs. PErÍodo: 03 a 07/11/2021. ordENador: aNdErsoN 
oliVEira caValcaNtE

Protocolo: 721110
Portaria 545/GePs/setUr de 26 de oUtUBro de 2021
coNsidEraNdo os termos do processo 2021/1176173; rEsolVE: conce-
der 06 e 1/2 (seis e meia) diária ao servidor alBErt fraNKliN lEal PaN-
toJa, Mat. 55585601/1, assistente de Gestão em turismo. oBJ: acompa-
nhar a realização do curso de Garçom para os Prestadores de serviços tu-
rísticos. dEstiNo: soure/Pa. PErÍodo: 21 a 27/11/2021. ordENador: 
aNdErsoN oliVEira caValcaNtE

Protocolo: 721114
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 528/2021/GGP/dPG, de 14 de seteMBro de 2021.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 054, de 07 de fe-
vereiro de 2006, considerando o que consta no PaE nº 2021/895661, resolve:
art. 1º rEVoGar a Portaria Nº. 020/2020-GaB/dPG, publicada no d.o.E. Nº 
34.106, de 03.02.2020, que designou a defensora pública tÂNia do socorro 
BaNdEira dE soUZa para atuar na 7ª defensoria Pública de fazenda Pública.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 721066
Portaria Nº 579/2021/GGP/dPG, de 20 de oUtUBro de 2021.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, Xi e XXi, da lei complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/1163632; considerando a Portaria Nº 568/2021-
GGP/dPG, publicada no d.o.E. de 18.10.2021, por meio da qual foram 
concedidos 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade à defensora 
pública larissa MacHado silVa NoGUEira, no período de 07.10.2021 
a 04.04.2022, rEsolVE:
designar a defensora pública PaUla Barros PErEira dE farias oliVEira, id. 
funcional nº 5895961, para responder pela coordenação do Núcleo de Prevenção 
e Enfrentamento à Violência de Gênero – NUGEN, no período de 07.10.2021 a 
04.04.2022, correspondente ao período de afastamento da titular.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 720895

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 578/2021/GGP/dPG, de 20 de oUtUBro de 2021.  
considerando o PaE nº. 2021/1194315, de 20/10/2021. rEsolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio a defensora Pública taNia 
Mara dE soUZa losiNa, matrícula nº 3084043/1, referente ao triênio 
(2015/2018), com gozo no período de 03/11/2021 a 02/12/2021. dê-se 
ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 721005
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 586/2021-GGP/dPG de 22/10/2021.
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando Processo nº 2021/1188223 – sEPlad, de 
19/10/2021; rEsolVE: conceder conforme laudo Médico nº 80874, pror-
rogação de licença para tratamento de saúde ao servidor Público lEaN-
dro QUEiroZ alVEs, matrícula nº. 5895359, no período de 29/08/2021 
a 26/11/2021, de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 721185

.

diÁria
.

Portaria 1332/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora MaYaNa Barros JorGE 
Joao, matrícula 5931565, objetivo faZEr atENdiMENto JUrÍdico EM 
MUtirÃo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a BraGaNÇa, período 06/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721000
Portaria 1333/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll silVa 
NasciMENto ElUaN, matrícula 57227857, objetivo atENdiMENto 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPolis. servidor PaUlo HENriQUE 
oliVEira dos saNtos, matrícula 5899743-1, cargo Motorista, objetivo 
coNdUZir o dEfENsor EM atENdiMENto JUrÍdico. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNas a UliaNÓPolis, período 07/10/2021 a 08/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721003
Portaria 1334/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, 2 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) ao defensor 
roGÉrio siQUEira dos saNtos, matrícula 55589169-1, objetivo 
rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de sÃo GEraldo do araGUaia a 
saNtaNa do araGUaia, período 05/10/2021 a 06/10/2021, 13/10/2021 
a 14/10/2021, 19/10/2021 a 21/10/2021, 26/10/2021 a 27/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721007
Portaria 1331/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rilKEr MiKElsoN dE 
oliVEira ViaNa, matrícula 5895993, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. 
servidores silVaNa dE carValHo fErrEira, matrícula 9130, cargo 
aUXiliar adMiNistratiVo, claUdiVaN Barros dos rEis, matrícula 
20463, cargo Motorista, objetivo aUXiliar o dEfENsor No 
atENdiMENto ao PÚBlico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a sÃo doMiNGos do 
araGUaia, período 18/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720988
Portaria 1335/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor KElViN BrENo roWE rodriGUEs, 
matrícula 5957724, objetivo itiNErÂNcia Na dEfENsoria dE 
MElGaÇo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BrEVEs a MElGaÇo, período 18/10/2021 a 22/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721034
Portaria 1216/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 6 + 1\2, diária(s) às servidoras NorMa MiraNda BarBosa, 
matrícula 5573858-3, cargo oUVidora, KYsE dE fatiMa PaNtoJa ViaNa, 
matrícula 59589011, cargo sEcrEtária dE NÚclEo MEtroPolitaNo, 
objetivo cUMPrir MEtas dE PlaNEJaMENto aNUal, faZEr a 
iNtErlocUÇÃo da sociEdadE ciVil E GoVErNaMENtal, coMBatEr as 
sitUaÇÕEs dE ViolaÇÕEs dE dirEitos HUMaNos local. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a PortEl, período 25/10/2021 a 31/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720903
Portaria 1217/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 13 + 1\2, diária(s) ao defensor PliNio tsUJi Barros, matrícula 
55589614, objetivo itiNEraNcia fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de saNtarÉM a rUrÓPolis, 
período 17/10/2021 a 30/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720904
Portaria 1218/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo soUZa da silVa, 
matrícula 5935437, objetivo dEslocara-sE Para atENdiMENto 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE toMÉ-aÇU servidor MaYcoN tErra costa, 
matrícula 1123817, cargo assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, 
objetivo aUXiliar o dEfENsor PÚBlico EM atENdiMENto fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNas a toMÉ-aÇU, período 04/10/2021 a 06/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720906
Portaria 1219/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 6 + 1\2, diária(s) ao defensor HiNdEMBUrGo raBEllo dE 
MoUra JUNior, matrícula 5957717, objetivo itiNEraNcia fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de oriXiMiNá a ÓBidos, período 03/10/2021 a 09/10/2021.
subefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta fur-
tado Belém dias

Protocolo: 720907
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Portaria 1221/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à servidora ciBElE rEGiNa araNHa da 
silVa, matrícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNistratiVo, objetivo 
rEaliZar triaGEM E aUXiliar Nos atENdiMENtos cÍVEis E criMiNais 
EM VitÓria do XiNGU-Pa fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de altaMira a VitÓria do XiNGU, 
período 06/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720912
Portaria 1220/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor JosÉ roGÉrio rodriGUEs 
MENEZEs, matrícula 5935435, objetivo rEaliZar atENdiMENto PENais, 
iNdiVidUaliZados No cENtro dE rEcUPEraÇÃo MascUliNo dE 
VitÓria do XiNGU. servidor WaGNEr silVa dE oliVEira, matrícula 
57175804, cargo Motorista, objetivo coNdUZir o dEfENsor 
PUBlico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de altaMira a VitÓria do XiNGU, período 01/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720910
Portaria 1223/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora BEatriZ fErrEira dos 
rEis, matrícula 80845729/4, objetivo rEaliZar atENdiMENtos EM 
GoiaNÉsia do Pará servidor BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo 
Motorista, objetivo coNdUZir dEfENsora PUBlica. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de tUcUrUÍ 
a GoiaNÉsia do Pará, período 01/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720920
Portaria 1222/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores 
sHaiaNE silVa dE frEitas, matrícula 5925179, cargo sEcrEtaria 
dE NÚclEo do iNtErior, WaGNEr silVa dE oliVEira, matrícula 
57175804, cargo Motorista, objetivo rEaliZar triaGEM E aUXiliar 
Nos atENdiMENtos cÍVEis E criMiNais EM VitÓria do XiNGU-
Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de altaMira a VitÓria do XiNGU, período 13/10/2021, 
20/10/2021, 27/10/2021.
subefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta fur-
tado Belém dias

Protocolo: 720918
Portaria 1224/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor HUGo EdUardo caBral da 
costa, matrícula 95230-1, cargo Motorista, objetivo PEGar MatErial 
dE EXPEdiENtE Na sEdE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de BarcarENa a aBaEtEtUBa, 
período 01/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720922
Portaria 1227/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rENaN fraNÇa cHErMoNt 
rodriGUEs, matrícula 5931566, objetivo ParticiPar EM rEUNiÃo do 
csdP fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de aBaEtEtUBa a BElEM, período 04/10/2021 a 05/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720929
Portaria 1230/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1, diária(s) ao defensor EdGar MorEira alaMar, matrícula 
5558862-7, objetivo coNciliaÇÃo Na ElEiÇÃo do QUiloMBo No 
MUNicÍPio dE BarcarENa. servidor JaYlsoN PErEira diGEr, matrícula 
57234529, cargo Motorista, objetivo coNdUZir o dEfENsor. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM 
a BarcarENa, período 15/10/2021 a 16/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720937
Portaria 1225/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor HUGo EdUardo caBral da 
costa, matrícula 95230-1, cargo Motorista, objetivo traNsPortar 
sErVidorEs QUE ParticiParaM do MUtirÃo da cidadaNia EM 
BarcarENa fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BarcarENa a BElEM, período 03/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720924
Portaria 1226/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor HUGo EdUardo caBral da 
costa, matrícula 95230-1, cargo Motorista, objetivo dEVolUÇÃo dE 
MatEriais PErtENcENtE a sEdE da dP dE aBaEtEtUBa E UtiliZados 
No BalcÃo da cidadaNia EM BarcarENa fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BarcarENa a 
aBaEtEtUBa, período 04/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720926

Portaria 1228/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lUis 
MarcElo MacEdo dE soUZa, matrícula 5938970, objetivo rEaliZar 
itiNErÂNcia. servidor claUdiVaN Barros dos rEis, matrícula 20463, 
cargo Motorista, objetivo coNdUZir o dEfENsor . fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá 
a roNdoN do Pará, período 07/10/2021, 14/10/2021, 21/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720932
Portaria 1229/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVEs lÉdo, matrícula 57193641, objetivo sEssÃo do coNdEGE - 
sÃo PaUlo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a sÃo PaUlo, período 21/10/2021 a 22/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 720933
Portaria 1343/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor claUdiVaN 
Barros dos rEis, matrícula 20463, cargo Motorista, objetivo 
dEVolVEr ProcEsso. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de MaraBá a sÃo doMiNGos do araGUaia, 
itUPiraNGa, período 13/10/2021, 15/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721068
Portaria 1342/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor WaltEr aUGUsto 
BarrEto tEiXEira, matrícula 54191077, objetivo atENdiMENto E ParticiPar 
dE aUdiÊNcias EM VirtUdE dE fÉrias da dEfENsora titUlar fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de aBaEtEtUBa a BarcarENa, período 05/10/2021, 06/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721061
Portaria 1339/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) aos defensores EliaNa MaGNo GoMEs, 
matrícula 57194429, fláVio cÉsar caNcEla fErrEira, matrícula 
80845945-1, objetivo MUtirÃo cÍVEl. servidores Victor dE Barros rEis, 
matrícula 5950970, cargo assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, GaBriEla 
MacHado MoraEs dE soUZa, matrícula 5897040/3, cargo assEssora 
JUrÍdica dE dEfENsoria, MaXiMiaNo soUto aMado NEto, matrícula 
55585587, cargo Motorista, objetivo MUtirÃo cÍVEl. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a 
saNta lUZia do Pará, período 26/10/2021 a 28/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721047
Portaria 1337/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao servidor MarcElo aUGUsto ModEsto 
MariNHo, matrícula 5931283, cargo assEssor JUrÍdico dE 
dEfENsoria, objetivo acoMPaNHar o dEfENsor KElViN rodriGUEs 
Na itiNErÂNcia EM MElGaÇo. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BrEVEs a MElGaÇo, 
período 18/10/2021 a 22/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721043
Portaria 1338/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrEto, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParticiPar dE aUdiÊNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a salVatErra, período 25/10/2021 a 26/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721044
Portaria 1336/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1 (uma), diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrEto, 
matrícula 5895996-1, objetivo rEaliZar atENdiMENtos Na 
coMUNidadE Boa Vista do iriritUia. servidor NilsoN cElio dE 
oliVEira MacHado, matrícula 57205652, cargo Motorista, objetivo 
coNdUZir a dEfENsora PÚBlica fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a cUrUÇá, 
período 05/10/2021 a 06/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721040
Portaria 1340/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao servidor MaXiMiaNo soUto aMado 
NEto, matrícula 55585587, cargo Motorista, objetivo coNdUZir 
EQUiPE da dirEtoria do iNtErior fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a BraGaNÇa, 
período 05/10/2021 a 07/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721051



138  diário oficial Nº 34.749 Quarta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2021

Portaria 1341/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll silVa 
NasciMENto ElUaN, matrícula 57227857, objetivo atENdiMENto 
JUrÍdico À PoPUlaÇÃo dE UliaNÓPolis. servidor PaUlo HENriQUE 
oliVEira dos saNtos, matrícula 5899743-1, cargo Motorista, objetivo 
coNdUZir o dEfENsor EM atENdiMENto JUrÍdico. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNas a UliaNÓPolis, período 14/10/2021 a 15/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721055
Portaria 1347/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor 
saMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, objetivo rEaliZar 
atENdiMENto PENal EM tUcUrUi fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de BrEU BraNco a tUcUrUÍ, 
período 13/10/2021, 14/10/2021, 15/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721095
Portaria 1345/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrEto, 
matrícula 5895996-1, objetivo atENdiMENto Na coMUNidadE Boa 
Vista. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a acará, período 12/10/2021 a 13/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721081
Portaria 1344/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao servidor claUdiVaN Barros dos 
rEis, matrícula 20463, cargo Motorista, objetivo BUscar carro 
aGrário. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de MaraBá a sÃo GEraldo do araGUaia, período 19/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721075
Portaria 1346/2021 - da,22/10/2021.  
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora aNdrEia MacEdo BarrEto, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParticiPar dE aUdiÊNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElEM a BENEVidEs, período 15/10/2021.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 721085

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 587/2021-GGP/dPG de 25/10/2021.
a sUBdEfENsora PÚBlica-GEral do Estado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; considerando Processo nº 2021/1188223- sEPlad- dE 
19/10/2021; RESOLVE: Conceder readaptação funcional definitiva confor-
me laudo Médico nº 12674-2021, à defensora Pública HalliNE Karol 
NocEti sErVilHa rodriGUEs, matrícula nº. 57190930, a contar de 
23/08/2021, de acordo com o artigo. 56, da lei Estadual nº. 5.810/94.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 721175
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

..

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 9º termo aditivo ao contrato nº. 008/2020/tJPa// 
Partes: tJPa e a empresa lidEraNÇa liMPEZa E coNsErVaÇÃo ltda, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº. 00.482.840/0001-38// objeto do contrato: PrEs-
taÇÃo dos sErViÇos dE liMPEZa, coNsErVaÇÃo, HiGiENiZaÇÃo, co-
PEiraGEM E aPoio de encarregados nos prédios deste tribunal de Justiça, 
com fornecimento de uniformes, materiais e o emprego de equipamentos 
necessários e adequados à execução dos serviços//origem: Pregão Eletrônico 
n° 044/2019// objeto do aditivo: o presente termo aditivo tem por obje-

to a supressão de 01 (um) posto de 30 (trinta) horas semanais da função 
servente com insalubridade, no percentual de 0,40%, bem como o acrésci-
mo de 01 (um) posto de 44 (quarenta e quatro) horas semanais da mesma 
função – servente com insalubridade, no percentual de 0,49%, na jurisdi-
ção apoio, para atendimento ao prédio onde funcionam os serviços Médico 
e odontológico do tJPa.// Valor: o presente aditamento importa no novo 
valor mensal de r$ 831.472,08 (oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos 
e setenta e dois reais e oito centavos).//dotação orçamentária: Programas 
de trabalho: 02.122.1421.8659, 02.122.1421.8669 e 02.122.1421.8670; 
Elemento de despesa: 339037- fonte de recursos: 0118//data da assina-
tura: 21/10/2021// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora 
Moraes Gomes – secretária de administração//ordenador responsável: Mi-
guel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 721121
..

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 3º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº 
044/2018 - tJPa //  
Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará e centro Universitário fiBra 
- UNifiBra, cNPJ/Mf 04.236516/0001-90 // objeto: estabelecer a coope-
ração mútua entre os partícipes, no que se refere a realização do Estágio 
supervisionado em Enfermagem, odontologia, serviço social e farmácia, 
bem como a concessão de desconto no valor das mensalidades pela UNi-
fiBra nos cursos de Graduação e Pós-Graduação nas modalidades pre-
sencial e Ead, a serem oferecidos aos servidores e magistrados do tJPa 
e seus dependentes diretos, doravante denominados BENEficiários // 
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do presente instrumento por mais 
12 (doze) meses e a atualização do item J da cláusula terceira, tendo início 
em 27 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2022 // data 
da assinatura: 26/10/2021 // responsável pela assinatura: célia regina de 
lima Pinheiro – desembargadora Presidente do tJPa.

Protocolo: 721428
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
coNtrato Nº 14/2021
data da assiNatUra: 22/10/2021
oBJEto: contratação de pessoa jurídica especializada para renovação da 
licença de suporte, aquisição de subscrição e licenciamento de alta dispo-
nibilidade, serviços de implantação e consultoria para o software f5 Big 
iP atualmente em uso no tribunal de contas do Estado do Pará (tcE-Pa)
oriGEM: Pregão Eletrônico n°06/2021.
coNtratada: GloBal sEc. tEcNoloGia & iNforMaÇÃo EirElli (cNPJ 
nº: 31.862.002/0001-13).
ENdErEÇo: rua QE 38, conj. J, nº 49, Bairro Guará, Brasília – df, cEP: 
71.070-100
Valor GloBal: r$ 700.000,00 (setecentos Mil reais).
ViGÊNcia: 22/10/2021 a 22/10/2022.
UNidadE GEstora:
  Unidade Gestora:
 020101 - tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de trabalho
  01.032.1455 7.628 - implantação de Projetos de tecnologia da informação (ti)
  01.032.1455 8.771 – Manutenção de soluções de tecnologia da infor-
mação (ti)
fontes: 01 - recursos ordinários
  12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
  33.90.40 - serviço de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica
  44.90.40 - serviço de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa Jurídica
contenção de crédito:
  2021Nd00130/00131
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente tcE/Pa

Protocolo: 721117
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.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 07/2021
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, considerando o memorando n°369/2021 da 
coordenadoria de saúde e Qualidade de Vida, o Parecer nº 519/2021 da 
Procuradoria, a Manifestação nº 267/2021 da secretaria de controle inter-
no, fundamentado no art. 2, i c/c art. 3°, iii da lei n° 14.217 de 2021, ra-
tifica a dispensa de licitação para contratação direta da Empresa aMa-
ral costa MEdic diaGNosticas sE ltda, cNPJ n°: 04.572.038/0001-
90, para aquisição de 500 (quinhentos) testes rápidos de coVid-19.
Belém, 26 de outubro de 2021
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 720973
.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 258-a/2021
de ordem da Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor TONY 
fáBio GoNÇalVEs rodriGUEs (cPf: 547.375.911-49), Prefeito à época, 
de que no dia 03.11.2021, às 09h30min, o Plenário deste tribunal julgará 
na sessão Virtual o Processo nº. 517667/2007, que trata da tomada de 
contas instaurada na PrEfEitUra MUNiciPal dE NoVo ProGrEsso, em 
face do convênio sEsPa nº 150/2006, tendo como relator o Excelentíssi-
mo conselheiro Nelson chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a 
c/c o art. 177, § 3º do regimento do tcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do tcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet), no seguinte endereço:
https://www.tce.pa.gov.br/plenariovirtual/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fplenariovirtual%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 26 de outubro de 2021.
JosE tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
art. 177. Nas sessões ordinárias do tribunal Pleno, a apreciação dos pro-
cessos observará a seguinte ordem:
............................................................................................
• 3º Nas sessões realizadas em ambiente virtual, o responsável, o inte-
ressado ou o procurador que tenha interesse em produzir sustentação oral 
deverá, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do tcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet). (ac)
art. 261-a. Nas sessões realizadas em ambiente virtual, o responsável, 
o interessado ou o procurador, devidamente autorizado, poderá produzir 
sustentação oral, observado o previsto no § 3º do art. 177.
• 1º A sustentação oral poderá ser realizada mediante participação online na 
sessão ou pelo envio de arquivo de áudio ou de vídeo, com duração não superior 
a 15 (quinze) minutos, que será reproduzido durante a sessão, observando-se as 
especificações técnicas de formato, de resolução e de tamanho definidas em ato 
da Presidência, bem como os requisitos a seguir, cumulativamente:
i – não será permitido, durante a sustentação oral, o uso de imagens, de 
outras filmagens ou de manifestação de terceiros, sendo deferida a palavra 
somente ao responsável, ao interessado ou ao procurador, devidamente 
autorizado;
II – a filmagem deve permitir a perfeita identificação e audibilidade do 
postulante;
iii – o postulante deve utilizar linguagem adequada e respeitosa, bem 
como se trajar de forma compatível com a ritualística do ambiente do Ple-
nário;
• 2º A inobservância dos requisitos mínimos estabelecidos nos incisos I a 
iii do parágrafo anterior será, previamente, comunicada pela secretaria 
Geral à Presidência da sessão, para a posterior deliberação de providências 
a serem fixadas pelos membros do Tribunal Pleno.
NotificaÇÃo dE JUlGaMENto Nº 262-a/2021
de ordem da Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Espólio do Senhor 
fErNaNdo aNtÔNio loBato taVarEs (cPf: 049.560.602-20), Prefeito à 
época, de que no dia 03.11.2021, às 09h30min, o Plenário deste tribunal 
julgará na sessão Virtual o Processo nº. 516266/2005, que trata da Pres-
tação de contas da PrEfEitUra MUNiciPal dE saNta crUZ do arari, 
em face do convênio sEsPa nº 150/2004, tendo como relator o Excelen-
tíssimo conselheiro Nelson chaves.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- a 
c/c o art. 177, § 3º do regimento do tcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do tcE-Pa, na rede mundial de computadores 

(internet), no seguinte endereço:
https://www.tce.pa.gov.br/plenariovirtual/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fplenariovirtual%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 26 de outubro de 2021.
JosE tUffi saliM JUNior
secretário-Geral
art. 177. Nas sessões ordinárias do tribunal Pleno, a apreciação dos pro-
cessos observará a seguinte ordem:
............................................................................................
• 3º Nas sessões realizadas em ambiente virtual, o responsável, o inte-
ressado ou o procurador que tenha interesse em produzir sustentação oral 
deverá, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do tcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet). (ac)
art. 261-a. Nas sessões realizadas em ambiente virtual, o responsável, 
o interessado ou o procurador, devidamente autorizado, poderá produzir 
sustentação oral, observado o previsto no § 3º do art. 177.
• 1º A sustentação oral poderá ser realizada mediante participação online 
na sessão ou pelo envio de arquivo de áudio ou de vídeo, com duração não 
superior a 15 (quinze) minutos, que será reproduzido durante a sessão, 
observando-se as especificações técnicas de formato, de resolução e de 
tamanho definidas em ato da Presidência, bem como os requisitos a seguir, 
cumulativamente:
i – não será permitido, durante a sustentação oral, o uso de imagens, de 
outras filmagens ou de manifestação de terceiros, sendo deferida a palavra 
somente ao responsável, ao interessado ou ao procurador, devidamente 
autorizado;
II – a filmagem deve permitir a perfeita identificação e audibilidade do 
postulante;
iii – o postulante deve utilizar linguagem adequada e respeitosa, bem 
como se trajar de forma compatível com a ritualística do ambiente do Ple-
nário;
§ 2º A inobservância dos requisitos mínimos estabelecidos nos incisos I a 
iii do parágrafo anterior será, previamente, comunicada pela secretaria 
Geral à Presidência da sessão, para a posterior deliberação de providências 
a serem fixadas pelos membros do Tribunal Pleno.

Protocolo: 721026
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 245/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo que o servidor Gabriel Pontes dos santos, chefe de 
Gabinete da Procuradoria-Geral de contas, estará em gozo de férias no 
período de 17/01 a 06/02/2022, conforme Portaria nº 238/2021/MPc/
Pa, de 18/10/2021;
coNsidEraNdo o Memorando nº 33/2021 – PGc, de 19/10/2021 
(Protocolo PaE n° 2021/1183609), pelo qual o servidor Bruno antony 
dantas de Veiga cabral, ocupante do cargo em comissão de assessor da 
Procuradoria, é indicado para exercer a Chefia de Gabinete da Procuradoria-
Geral de contas no referido período;
coNsidEraNdo a Portaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rEsolVE:
dEsiGNar o servidor BrUNo aNtoNY daNtas dE VEiGa caBral, matrí-
cula n° 200241, para, de 17/01 a 06/02/2022, substituir o servidor Gabriel 
Pontes dos Santos na Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de Contas, 
em razão do afastamento do titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 721287
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 06/2021-MPc/Pa
Processo nº 2021/751350
com fundamento no art. 24, inciso XVii, da lei federal nº 8.666/1993 e 
em consonância com a manifestação da Assessoria Jurídica do MPC/PA, nos 
termos do artigo 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, fica dispensado 
procedimento licitatório para a contratação de serviços de revisão periódica 
em garantia de veículos oficiais, a ser firmada com as empresas:
i – BacaBa VEÍcUlos ltda (tHai), cNPJ nº 07.220.448/0004-02, localizada 
à rodovia Br 316, km 2,5, coqueiro, cEP 67113-000, município de ananin-
deua-Pa, com valor da contratação estimado em r$ 783,00 (setecentos e 
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oitenta e três reais), sendo r$ 445,69 (quatrocentos e quarenta e cinco reais 
e sessenta e nove centavos) em peças e r$ 337,31 (trezentos e trinta e sete 
e trinta e um centavos) em serviços, referente ao veículo toyota corolla (placa 
QVJ-3790) ii – rr coMÉrcio dE VEÍcUlos ltda, cNPJ 08.438.379/0003-
90, localizada à avenida senador lemos nº 3210, sacramenta, cEP 66.120-
000, município de Belém-Pa, com valor da contratação estimado em r$ 
604,14 (seiscentos e quatro reais e quatorze centavos), sendo r$ 304,14 
(trezentos e quatro reais e quatorze centavos) em peças e r$ 300,00 (trezen-
tos reais) em serviços, referente ao veículo chevrolet spin (placa QVH-4d91).
a despesa ora autorizada, no valor total de r$ 1.387,14 (hum mil, trezentos e 
oitenta e sete reais e quatorze centavos), será executada à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 01.032.1493.8515.0000; Na-
tureza da despesa: 33.90.30.00 (r$ 749,83) e 33.90.39.00 (r$ 637,31); 
fonte de recurso/origem do recurso estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
Procurador-Geral de contas do Estado do Pará

Protocolo: 721501
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa: 2020Ne00417
Valor: 3.570,00
data: 22/10/2021
objeto: realização de despesa com inscrições de servidores do Ministério Pú-
blico de contas do Estado do Pará no curso on-line “contratação de bens e ser-
viços de tecnologia da informação e comunicação – tic”, a ser realizado pela 
empresa iNoVE solUÇÕEs EM caPacitaÇÃo E EVENtos ltda ME, cNPJ n.º 
23.880.650/0001-74, no período de 25/10/2021 a 28/10/2021
inexigibilidade: 07/2021/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado (s):
Nome: iNoVE solUÇÕEs EM caPacitaÇÃo E EVENtos ltda ME
cNPJ: 23.880.650/0001-74
Endereço: rua delegado leopoldo Belczak, n.º 2783 – 1º andar – capão 
da imbuia–cEP 82.810-060, curitiba – Paraná
ordenador: GUilHErME da costa sPErrY

Protocolo: 720991
terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos

Processo adMiNistratiVo - Pae Nº 2021/1159089 - MPc/Pa.
ÓrGÃo GereNciador: triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ - tJPa

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2020-tJPa
ata de reGistro de PreÇos Nº 028/2020-tJPa

o MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.054.978/0001-50, estabelecido a av. Nazaré nº. 766, 
Nazaré, cEP. 66.035-170, neste ato representado por Guilherme da costa 
sperry, Procurador-Geral de contas, cPf/Mf nº 003.970.749-05, residente 
e domiciliado em Belém – Pa, em conformidade com o que dispõe o artigo 
15 da lei federal 8.666/1993, o decreto federal n° 7.892/2013 e demais 
alterações; tendo em vista a necessidade de conferir maior celeridade ao 
processo e obter vantagem econômica ao erário, bem como o que cons-
ta nos autos do processo nº 2021/1159089-MPc/Pa, especialmente em 
despacho de 21/10/2021 da secretária de administração do tJPa (sEQ 
17 do processo 2021/1159089 – MPc/Pa), que autoriza a adesão do MPc/
Pa à arP nº 028/2020 – tJPa, na condição de órgão não participante, e 
em e-mail de 22/10/2021 (sEQ 16 do processo 2021/1159089 – MPc/Pa), 
em que o fornecedor beneficiário da referida ARP, formaliza sua anuência 
quanto à adesão deste Parquet de contas,
rEsolVE aderir, na condição de órgão não participante, à ata de re-
gistro de Preços Nº 028/2020-tJPa, oriunda da concorrência Pública nº 
001/2020 – tJPa, promovida pelo tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
nos seguintes termos:
1 – Número da ata de registro de Preços: 028/2020 - tJPa;
2 – Vigência da arP 028/2020 - tJPa: 03/11/2020 a 03/11/2021;
3 – Órgão Gerenciador: tribunal de Justiça do Estado do Pará - tJPa;
4 – Órgão aderente: Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/Pa;
5 – Empresa Fornecedora Beneficiária/CNPJ: Eficácia Projetos e Consultoria 
ltda /cNPJ: 06.301.115/0001-00.
6 – Endereço da Empresa Fornecedora Beneficiária: Rua Dr. Jarbas Vidal 
Gomes, nº 30, conj. 410, Belo Horizonte – MG; tel: (31) 3484-3443/99173-
8341, E-mail: fabricio.lima@eficaciaprojetos.com.br; CEP: 31.170-070.
7 – representante legal da empresa/cPf-Mf: fabrício silva lima/cPf-Mf: 
028.480.086-44.
8 – objeto: Elaboração de projetos de arquitetura e complementares para 
as obras do Ministério Público de contas do Estado do Pará, sendo: Pro-
jetos de comunicação visual e de acessibilidade; Planejamento de obras e 
orçamento geral para áreas edificadas; Levantamentos cadastrais e Proje-
tos de instalações elétricas, eletrônicas e afins; Estudo de viabilidade para 
geração de energia elétrica por sistemas fotovoltáicos; levantamentos ca-
dastrais e projetos Hidrossanitário, Combate à Incêndio, Drenagem e afins 
(conforme Quadro de Necessidades de desenvolvimento de Projetos, que 
constitui o anexo i deste termo de adesão).
9 – dotação orçamentária: Programa de trabalho: 01.032.1493.8753.0000; 
Natureza da despesa: 44.90.51.00; fonte de recurso/ origem do recurso 
Estadual: 0101000000.
10 – Valor total estimado: r$ 46.552,00 (quarenta e seis mil, quinhentos 
e cinquenta e dois reais).
Belém/Pa, 26 outubro de 2021.
GUilHErME da costa sPErrY
Procurador-Geral de contas

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
Processo adMiNistratiVo - Pae Nº 1159089 - MPc/Pa.

aNeXo i
ÓrGÃo GereNciador: triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ - tJPa
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2020-tJPa ata de reGistro 

de PreÇos Nº 028/2020-tJPa

arP nº 028/2020/tJPa

itEM descrição Unidade Qt. da ata Qt. MPc
Preço Un. 

(r$)
Preço

total ata (r$)
Preço total

MPc/Pa (r$)

6

Projeto
arquitetônico - Estudo 

Preliminar m² 8.008,26 1.265,00 5,80 46.447,91 7.337,00

7

Projeto arquitetônico - 
anteprojeto E Projeto 

legal m² 8.008,26 1.265,00 10,00 80.082,60 12.650,00

8
Projeto arquitetônico - 

Projeto Executivo m² 8.008,26 1.265,00 17,50 140.144,55 22.137,50

41 Projeto Hidrossanitário m² 8.008,26 1.265,00 3,50 28.028,91 4.427,50
Valor total da adesão 46.552,00

Protocolo: 721483
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 3606/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E s o l V E:
dEsiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodriGUEs dE 
soUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo administrativo 
nº 089/2021-sGJ-ta, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, 
incluindo o fornecimento e emprego, sem ônus para este Órgão Ministerial, 
de peças, componentes e insumos, em uma Plataforma de elevação vertical 
motorizada (fuso de aço com rosca trapezoidal 150 e bucha alto lubrificante) 
para pessoas com deficiência (PCD), da marca MONTELE, modelo PL 215, 
instalada no Prédio-sede do Ministério Público do Estado do Pará, de acordo 
com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, 
do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de 
fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, 
Vi, e 11 do decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, 
o servidor aNGElo NaZarENo costa BarBosa, 1º suplente, e a servidora 
laYs faVacHo Bastos, 2ª suplente, devendo atuar como membro da Equipe 
de apoio o servidor MarcElo aNtoNio silVa MartiNs e, no seu impedimento 
floriaNo KENJi YoKoYaMa, para análise técnica das propostas e da docu-
mentação de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCAN-
tE dos aNJos, técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém (Pa), 22 de outubro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 720917
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 3607/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício circular n.º 28/2021-ciPM/cEdM/sE-
JUdH, de 01/10/2021, protocolizado no “siP” sob o n.º 14929/2021, em 
06/10/2021,
r E s o l V E:
dEsiGNar a Promotora de Justiça VYllYa costa Barra sErENi, coorde-
nadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher - NÚclEo 
MUlHEr – cao/criminal, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a 
função de representante do Ministério Público do Estado do Pará no Grupo 
de trabalho de revisão do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mu-
lheres, a contar 13/10/2021, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 22 de outubro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 720895
.

errata
.

errata
Núm. do contrato: 081/2020
Núm. do termo aditivo: 1.
Núm. da Publicação: 720421, doE 34.747, 26/10/2021.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa E d f dE ara-
GÃo, tElEcoMUNicaÇÕEs E iNtErNEt EirEli.
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onde se lê:
Vigência do aditamento: 03/01/2021 a 02/12/2022.
Leia-se:
Vigência do aditamento: 03/12/2021 a 02/12/2022.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721380
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 117/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa M.K.r. coMEr-
cio dE EQUiPaMENtos EirEli - EPP.
objeto: aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, com instalação 
do equipamento odontológico completo e do aparelho de raio x odontológico.
data de assinatura: 26/10/2021.
Vigência do contrato: 27/10/2021 a 27/03/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 4490-52
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721134
eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 118/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa PollYaNNa ta-
Mara Morais E silVa MoUra EirEli.
objeto: aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, com instalação 
do equipamento odontológico completo e do aparelho de raio x odontológico.
data de assinatura: 26/10/2021.
Vigência do contrato: 27/10/2021 a 27/03/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 4490-52
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721135
eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 116/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Mf dE alMEida 
E cia ltda - EPP.
objeto: aquisição de equipamentos médicos e odontológicos, com instalação 
do equipamento odontológico completo e do aparelho de raio x odontológico.
data de assinatura: 26/10/2021.
Vigência do contrato: 27/10/2021 a 27/03/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.128.1494.8943
Elemento de despesa: 4490-52
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721129
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 069/2020
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 069/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Hidro fraN-
cHisiNG ltda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviço de higienização 
e desinfecção dos reservatórios prediais de água destinada ao consumo 
humano. Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.
data de assinatura: 26/10/2021.
Vigência do aditamento: 29/10/2021 a 28/10/2022.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.122.1494.8760
Elementos de despesa: 339039
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721033
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 090/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 090/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa sErVicEliNE 
coMÉrcio E sErViÇos EsPEcialiZados ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, no município de Marabá – Polo sudeste i (lote Vi).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 090/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 26/10/2021.
Valor total do Período 01/01/2020 a 31/03/2020: r$ 19.351,68
Valor total do Período 01/04/2020 a 30/06/2020: r$ 19.201,02
Valor total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020: r$ 38.703,36
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721478

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 107/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 107/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa sErVicEliNE 
coMÉrcio E sErViÇos EsPEcialiZados ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público 
do Estado do Pará, no município de altamira – Polo sudoeste i (lote X).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 107/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 26/10/2021.
Valor total do Período 01/01/2020 a 31/03/2020: r$ 19.136,85
Valor total do Período 01/04/2020 a 30/06/2020: r$ 18.987,12
Valor total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020: r$ 38.273,70
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721460
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 108/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 108/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa sErVicEliNE 
coMÉrcio E sErViÇos EsPEcialiZados ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público 
do Estado do Pará, no município de redenção – Polo sudeste ii (lote Vii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 108/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 26/10/2021.
Valor total do Período 01/01/2020 a 31/03/2020: r$ 19.760,01
Valor total do Período 01/04/2020 a 30/06/2020: r$ 19.609,29
Valor total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020: r$ 39.520,02
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721447
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 105/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 105/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa sErVicEliNE 
coMÉrcio E sErViÇos EsPEcialiZados ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de copeiragem, de recepcionista e de telefonista nas dependências 
do Ministério Público do Estado do Pará, no município de Belém e distrito 
de icoaraci – Belém (lote i) .
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 105/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 26/10/2021.
Valor total do Período 01/01/2020 a 31/03/2020 (Belém e icoaraci): r$ 53.893,98
Valor total do Período 01/04/2020 a 30/06/2020 (Belém e icoaraci): r$ 53.487,20
Valor total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020 (Belém e icoaraci): r$ 53.893,98
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721504
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 016/2018
Núm. do termo aditivo: 6º
Núm. do contrato: 016/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa sErVicEliNE 
coMÉrcio E sErViÇos EsPEcialiZados ltda-ME.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de recepcionista nas dependências do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, no município de Parauapebas. Prorrogação do 
prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, cláusula de registro de análise 
de pedido de repactuação e cláusula de custos não renováveis.
data de assinatura: 26/10/2021.
Vigência do aditamento: 01/03/2022 a 28/02/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-37
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721512
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 091/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 091/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa sErVicEliNE 
coMÉrcio E sErViÇos EsPEcialiZados ltda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público do Esta-
do do Pará, no município de santarém – Polo Baixo amazonas (lote Xii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 091/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 26/10/2021.
Valor total do Período 01/01/2020 a 31/03/2020: r$ 28.855,35
Valor total do Período 01/04/2020 a 30/06/2020: r$ 28.630,86
Valor total do Período 01/07/2020 a 31/12/2020: r$ 57.710,70
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dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 721490
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 075/2021 -sGJ-ta
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 067/2021-MP/Pa
objeto: aquisição de licenças de uso do software JetBrains - all Products Pack.
regime de Execução: indireta
tipo de licitação: Menor Preço por item.
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UasG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 12/11/2021
Hora da abertura: 9:00h (NoVE Horas) – Horário dE BrasÍlia
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão.
Elemento: 3390-40 – ser. de tecno da infore comun – Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior

Protocolo: 721416
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNcorrÊNcia Nº 002/2021-MP/Pa
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, por meio da comissão 
Permanente de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase 
de julgamento das propostas financeiras referente à CONCORRÊNCIA Nº 
002/2021-MP/Pa, do Processo administrativo nº 103/2020-sGJ-ta, que 
tem como objeto o registro de Preços para serviços de elaboração de pro-
jetos de arquitetura e projetos complementares:
1) a servidora designada como apoio técnico deste certame, responsável 
pela análise da proposta financeira, indicou não terem sido detectados er-
ros que ensejassem a desclassificação da proposta financeira apresentada 
pela única empresa habilitada na licitação.
2) diante da manifestação do apoio técnico, a comissão Permanente de 
licitação decidiu classificar a proposta da única empresa participante 
desta fase, conforme segue: oMM arQUitEtUra E coNstrUÇÃo ltda, 
com proposta no valor global de r$-1.149.429,50.
Belém, 22 de outubro de 2021.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 721269
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da recoMeNdaÇÃo N° 001/2021-MP/PJU. o MiNistÉ-
rio PÚBLico do estado do ParÁ, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3°, da lei complementar nº 057/06, torna pública a recomendação N° 
001/2021-MP/PJU (ic. siMP nº 000236-086/2021). oriGEM: Promotoria 
de Justiça de Ulianópolis. oBJEtiVo/fiNalidadE: recomenda ao servi-
dor público francisco Wellington dos santos ferreira que realize a opção, 
dentre os cargos que ocupa atualmente, a fim de atender às disposições 
constitucionais. dEstiNatário: servidor Público francisco Wellington dos 
santos ferreira. cYNtHia GraZiEla da silVa cordEiro - Promotora de 
Justiça titular da Promotoria de Ulianópolis.

Protocolo: 721036
extrato de Publicação do iNQUÉrito ciViL nº. 000698-151/2021-
MP/PJ/dPP/Ma o ProMotor dE JUstiÇa do 3º carGo da ProMo-
toria dE dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMi-
NistratiVa, dr. doMiNGos sáVio alVEs dE caMPos, torna pública a 
instauração do iNQUÉrito ciVil nº. 000698-151/2021, que se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro 
da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração n.º 065/2021
data da instauração: 19/10/2021
Objeto: a necessidade de investigar possíveis irregularidades no âmbito 
do Banco do Estado do Pará – BaNPará – em relação ao contrato nº. 
105/2020.
Promotor de Justiça: doMiNGos sáVio alVEs dE caMPos

Protocolo: 721019
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 046/2021-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000468-940/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 046/2021-MP/6PJMaB
Envolvido: conselho regional de Medicina do Estado do Pará (crM/Pa). 
Município de Marabá, Hospital Materno infantil de Marabá (HMi).
Assunto: Acompanhar e fiscalizar políticas públicas relacionadas a vistoria 
realizada pelo crM/Pa no HMi (rV 61/2021-Pa) no município de Marabá.
Mayanna silva de souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 721006

Portaria Nº 0519/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
altErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo aNtErior NoVo PErÍodo

123856/2021 aNa PaUla NoGUEira dE 
araUJo farias 2020/2021 08/09 a 07/10/2021 14/09 a 13/10/2021

102169/2021 aNtoNio carlos liMa 
MiraNda 2020/2021 01 a 30/01/2021 05/07 a 03/08/2021

119106/2021 EliZEU dE PaUla GUiMaraEs 
JUNior 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 12/07 a 10/08/2021

119096/2021 JUlia lUtHiaNY da silVa 
oliVEira torrEs 2020/2021 01 a 30/07/2021 02 a 31/08/2021

114466/2021 Maria rosEMira loBato 
loUrEiro 2020/2021 12/07 a 10/08/2021 02 a 31/08/2021

118595/2021 MaUro caValcaNti siMao 
lUiZ 2020/2021 01 a 30/07/2021 26/07 a 24/08/2021

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 720983
Portaria Nº 0502/2021-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

121833/2020 alEXaNdrE da silVEira 
saMPaio NEto 2019/2020 08/09 a 

07/10/2020 14/09/2020 24

114322/2021 allaN rodriGo dias 
MEsQUita 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30

119140/2021 BrUNo traVassos da 
rosa BraGa 2020/2021 21/06 a 

20/07/2021 28/06/2021 23

132144/2021 carlos alBErto da costa 
solaNo 2020/2021 20/09 a 

19/10/2021 04/10/2021 16

109842/2021 carlos EdUardo cUNHa 
dos saNtos 2020/2021 01 a 30/05/2021 01/05/2021 30

110156/2021 carlos HENriQUE coElHo 
tocaNtiNs 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 03/05/2021 30

117779/2021 dENisE crEsPo soarEs 2020/2021 21/06 a 
20/07/2021 21/06/2021 30

113072/2021 ElENisE NEVEs tEiXEira 2020/2021 24/05 a 
22/06/2021 24/05/2021 30

128376/2020 EVErtoN costa dos 
saNtos 2019/2020 16/11 a 

15/12/2020 01/12/2020 15

118288/2020 faBricio BarrEto Nas-
ciMENto 2019/2020 01 a 30/09/2020 01/09/2020 30

109362/2021 faBricio BarrEto Nas-
ciMENto 2020/2021 01 a 30/04/2021 01/04/2021 30

111167/2021 GaBriElla cristiNa 
soUZa falcao 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 03/05/2021 30

125904/2020 JosE orlaNdo sENa do 
rosario 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

109060/2021 KEllEN cristiNa alVEs dE 
soUZa BarrEiros 2020/2021 01 a 30/04/2021 01/04/2021 30

127066/2020 KilVia Karla sErra cas-
tElo BraNco 2018/2019 09/11 a 

08/12/2020 16/11/2020 23

103038/2021 ladiElsoN NasciMENto 
dos saNtos 2020/2021 01/02 a 

02/03/2021 01/02/2021 30

132221/2021 laYs faVacHo Bastos 2020/2021 03/11 a 
02/12/2021 03/11/2021 30

121987/2021 lUiZ ricardo PiNHo 2020/2021 05/07 a 
03/08/2021 26/07/2021 09

121225/2021 Maria do carMo dos 
saNtos soUto 2020/2021 12/07 a 

10/08/2021 16/07/2021 26

116629/2020 Marli dE fatiMa lEao 
VaNZElEr 2019/2020 10/02 a 

10/03/2020 09/03/2020 02

119725/2021 MaYara tUaNE oliVEira 
dE araUJo 2020/2021 12/07 a 

10/08/2021 12/07/2021 30

131802/2021 MicHElE dE PaUla MaciEl 
tEiXEira 2020/2021 27/09 a 

26/10/2021 05/10/2021 22
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132053/2021 MiltoN rodriGUEs dE 
carValHo 2020/2021 20/09 a 

19/10/2021 07/10/2021 13

114060/2021 Naiara tHais GUrGEl 
MaGalHaEs airEs 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30

118283/2021 NElMa rEGiNa da silVa 
aMaro costa 2020/2021 07/06 a 

06/07/2021 22/06/2021 15

115869/2020 oZilEa soUZa costa 2019/2020 20/07 a 
18/08/2020 29/07/2020 21

119801/2021 rafaEl rodriGUEs dE 
soUZa 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

132139/2021 roGENila BElEM sal-
daNHa 2020/2021 16/09 a 

15/10/2021 07/10/2021 09

109559/2021 saNdra Maria Maia 
saMPaio 2020/2021 01 a 30/04/2021 01/04/2021 30

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 15 de outubro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 720999
Portaria Nº 0517/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
altErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo aNtErior NoVo PErÍodo

119294/2021 caEtaNa carla ViEGas da 
silVa 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 09/08 a 07/09/2021

120190/2021 claUdia EUlalia araUJo torK 
da silVa 2020/2021 01 a 30/11/2021 18/11 a 17/12/2021

112961/2021 EliENai araUJo da silVa 
saNtos 2020/2021 21/06 a 20/07/2021 18/05 a 16/06/2021

119275/2021 EllEN da costa VaZ 2020/2021 12/07 a 10/08/2021 01 a 30/07/2021

108053/2021 KEllE cristiNa fortUNato 
da costa 2020/2021 01 a 30/07/2021 01 a 30/04/2021

116560/2021 larissa PaUliNa soUZa 
PiNHEiro 2020/2021 13/10 a 11/11/2021 03/11 a 02/12/2021

118852/2021 lEaNdro MacHado Mala-
QUias 2020/2021 01 a 30/07/2021 26/07 a 24/08/2021

114448/2021 liVia lEticia saNtos dE 
PaUla 2020/2021 01 a 30/08/2021 10/06 a 09/07/2021

117525/2021 Marcio lUis silVEira 
castaNHo 2020/2021 19/07 a 17/08/2021 24/06 a 23/07/2021

110070/2021 MarGarida Maria saNtaNa 
dE MoUra 2020/2021 07/06 a 06/07/2021 13/09 a 12/10/2021

119262/2021 Maria sYlVia NEGrao rodri-
GUEs oliVia saNtos 2020/2021 01 a 30/07/2021 16/07 a 14/08/2021

103260/2021 PEdro artHUr JorGE dE liMa 2020/2021 22/02 a 23/03/2021 05/07 a 03/08/2021
110898/2021 raQUEl rEal dE oliVEira 2020/2021 05/07 a 03/08/2021 03/05 a 01/06/2021

124902/2021 VErENa cristHiNE aBraNtEs 
silVa 2020/2021 01 a 30/09/2021 22/09 a 21/10/2021

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 720979
Portaria Nº 1037/2021-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a vacância do cargo da promotoria de justiça de Capitão Poço;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Capitão Poço;
r E s o l V E:
dEsiGNar a promotora de justiça ElY soraYa silVa cEZar para exercer 
as atribuições do cargo da promotoria de justiça de capitão Poço, a contar 
de 7/10/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 06 de outubro de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1054/2021-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15254/2021;
r E s o l V E:
dEsiGNar o promotor de justiça saMir tadEU MoraEs daHas Jor-
GE para oficiar em conjunto com a promotora de justiça MAGDALENA 
torrEs tEiXEira na sessão do tribunal do júri, pautada para os dias 
27, 28 e 29/10/2021, referente aos autos do processo nº 0004790-
42.2020.8.14.0040, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de 
Parauapebas, sem prejuízo das demais atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 15 de outubro de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1055/2021-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Igarapé-Miri;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
15170/2021;
r E s o l V E:
dEsiGNar o promotor de justiça JosÉ iltoN MorEira dE liMa 
JÚNIOR para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para 
o dia 18/10/2021, referente aos autos do processo nº 0000150-
87.2011.8.14.0022, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de 
igarapé-Miri, podendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor re-
cursos, sem prejuízo das demais atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 15 de outubro de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1057/2021-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNsiDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de São João de Pirabas;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14583/2021;
r E s o l V E:
dEsiGNar o promotor de justiça MaNoEl adiltoN PErEs dE oliVEi-
RA para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 29/9/2021, 
referente aos autos do processo nº 0001061-32.2020.8.14.1875, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de são João de Pirabas, podendo 
adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das 
demais atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 15 de outubro de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1058/2021-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de Capanema;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
14583/2021;
r E s o l V E:
dEsiGNar o promotor de justiça MaNoEl adiltoN PErEs dE oliVEira para 
oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 6/10/2021, referente 
aos autos do processo nº 0009817-24.2019.8.14.0013, de atribuição do 1º 
cargo da promotoria de justiça de capanema, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 15 de outubro de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 1059/2021-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IX, alínea f, da Lei Orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 14392/2021;
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r E s o l V E:
dEsiGNar o promotor de justiça EricK ricardo dE soUZa fErNaNdEs para 
oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 19/10/2021, referente 
aos autos do processo nº 0003909-41.2015.8.14.0040, de atribuição do 2º car-
go da promotoria de justiça de Parauapebas, podendo adotar medidas pertinen-
tes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal.
Belém, 15 de outubro de 2021.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 720985
Portaria Nº 0498/2021-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

125511/2020 aNdrE ricardo otoNi 
ViEira 2016/2017 17/07 a 

15/08/2017 31/07/2017 16

116422/2021 aNGElo NaZarENo costa 
BarBosa 2020/2021 01 a 30/06/2021 01/06/2021 30

110888/2021 BrUNo faBricio Brasil 
sEriQUE 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

127464/2020 carla Maria carValHo 
Passos 2019/2020 19/11 a 

18/12/2020 19/11/2020 30

121891/2021 carlos alBErto PiNHEiro 
dE oliVEira 2020/2021 01 a 30/07/2021 26/07/2021 05

118461/2021 claUdia isaNa BENtEs 
Batista 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

116172/2020 daNiEla saNtos Barata 
oliVEira 2019/2020 13/07 a 

11/08/2020 03/08/2020 09

127434/2020 dEiVE HENVErsoN BorGEs 
dos saNtos 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 19/11/2020 14

124973/2020 dEodata do carMo rodri-
GUEs MaUEs 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

125602/2020 EliZaBEtH saNtos liMa 
BEMErGUY 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

130845/2021 EMaYra liMa lEitE 2020/2021 13/09 a 
12/10/2021 29/09/2021 14

117838/2021 GlaUcY lUaNa PiNto 
frEitas 2020/2021 14/06 a 

13/07/2021 14/06/2021 30

116019/2021 HElENa Mara NEVEs da 
foNsEca 2020/2021 24/05 a 

07/06/2021 31/05/2021 08

129936/2021 JoZiMo aZEVEdo BotElHo 2020/2021 20/09 a 
19/10/2021 04/10/2021 16

130261/2021 JUarEZ faial dE aQUiNo 
NEto 2020/2021 09/09 a 

08/10/2021 24/09/2021 15

131240/2021 liEGE Maria loPEs Wa-
NdErlEY 2020/2021 08/09 a 

07/10/2021 23/09/2021 15

118626/2021 lUciaNNa lEitE saraiVa 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

131528/2021 Maisa GaBY MUtraN rUsso 
BENdElaK 2020/2021 13/09 a 

12/10/2021 04/10/2021 09

117407/2021 MarcElo da silVa caldas 2020/2021 07/06 a 
06/07/2021 18/06/2021 19

124939/2020 Maria do socorro BraZ 
dE MoUra 2019/2020 02/11 a 

01/12/2020 02/11/2020 30

123137/2021 Maria do socorro BraZ 
dE MoUra 2020/2021 26/07 a 

24/08/2021 02/08/2021 23

129549/2021 MarlUcE dE JEsUs liMa 
E silVa 2020/2021 30/08 a 

28/09/2021 14/09/2021 15

126662/2021 MicHEllE di NaZarEtH 
loUrEiro caValcaNtE 2020/2021 23/08 a 

21/09/2021 31/08/2021 22

118628/2021 NiEllY cristiNE dE carVa-
lHo roMEiro alMEida 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

109011/2021 Priscila NasciMENto 
GoMEs frEirE 2020/2021 22/03 a 

20/04/2021 23/03/2021 29

109351/2021 rosaNE soUsa dE Brito 2020/2021 01 a 30/04/2021 01/04/2021 30

115825/2020 saBriNa BraBo dE araUJo 
carValHo 2019/2020 20/07 a 

12/08/2020 27/07/2020 17

125730/2021 saNdra socorro MoraEs 
da costa 2020/2021 16/08 a 

14/09/2021 31/08/2021 15

118339/2020 soNia lUcia sEaBra BraGa 2019/2020 01 a 30/09/2020 01/09/2020 30

125910/2021 sUZE rEBEca salaZar dE 
araUJo 2020/2021 01 a 30/09/2021 01/09/2021 30

116807/2020 taYssa taVarEs VascoN-
cElos 2019/2020 06/08 a 

04/09/2020 06/08/2020 30

131152/2021 tHaYNara KariNE sarMEN-
to BotElHo 2020/2021 01 a 30/10/2021 01/10/2021 30

131418/2021 tHiaGo carValHaEs PErEs 2020/2021 13/09 a 
12/10/2021 01/10/2021 12

126256/2020 VilMara tHaYGla MoY 
riBEiro 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

130914/2021 VilMara tHaYGla MoY 
riBEiro 2020/2021 13/09 a 

12/10/2021 13/09/2021 30

130696/2021 WaGNEr WilliaMs Nasci-
MENto da silVa 2020/2021 01 a 30/10/2021 01/10/2021 30

131774/2021 WilsoN dE oliVEira 2020/2021 30/09 a 
29/10/2021 05/10/2021 25

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 14 de outubro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 720990
Portaria Nº 0516/2021-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

105878/2021 allEN KENto ariMoto 2020/2021 04/05 a 
02/06/2021 04/05/2021 30

121957/2021 artHUr soUsa dE 
alMEida 2020/2021 02 a 31/08/2021 02/08/2021 30

121920/2021 caMila dos saNtos 
loPEs 2020/2021 02 a 31/08/2021 02/08/2021 30

126855/2020 cristiNa XaViEr dE 
castro 2019/2020 09/11 a 

08/12/2020 09/11/2020 30

118512/2021 fraNcisco JUNior taVa-
rEs PiNto 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

121262/2021 Graca do socorro 
silVa Brito 2020/2021 06/07 a 

04/08/2021 16/07/021 20

121582/2021 JoilMa MartiNs da silVa 2020/2021 01 a 30/07/2021 21/07/2021 10

118222/2021 JorGE Mario daNtas 
BoUtH 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

125448/2020 lorENNa MENdEs 
PacHEco 2019/2020 03/11 a 

02/12/2020 03/11/2020 30

113307/2021 Marcia HElENa ValE dE 
oliVEira 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

118501/2021 osaNa da silVa NUNEs 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

111087/2021 raissa rENEE dE oliVEi-
ra JiMENEZ 2020/2021 03/05 a 

01/06/2021 03/05/2021 30

111265/2021 ricardo Gil castEllo 
BraNco 2020/2021 22/04 a 

21/05/2021 04/05/2021 18

116987/2021 rita cassia da silVa 
rodriGUEs 2020/2021 05/07 a 

03/08/2021 05/07/2021 30

108904/2021 tiaGo cardoso MartiNs 2020/2021 08/03 a 
06/04/2021 19/03/2021 19

118623/2021 WaGNEr da silVa 
saNtos 2020/2021 01 a 30/07/2021 01/07/2021 30

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 720976
Portaria Nº 0515/2021-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

124683/2021 adaUto fErrEira dE aZEVEdo NEto 2019/2020 19 13/09 a 
01/10/2021

119291/2021 fraNcENildo alMEida da silVa 2020/2021 30 09/08 a 
07/09/2021

121986/2021 JEsUiNa carValHo WataNaBE 2020/2021 23 05 a 27/08/2021
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124052/2021 JorGE PErEira salEs JUNior 2020/2021 30 21/09 a 
20/10/2021

124595/2021 MarlUcE dE JEsUs liMa E silVa 2020/2021 30 30/08 a 
28/09/2021

124590/2021 rENata GaBriEllE BarBosa dias 
da silVa 2020/2021 30 08/09 a 

07/10/2021

109741/2021 ricardo Gil castEllo BraNco 20202021 30 22/04 a 
21/05/2021

124420/2021 soNia dE fatiMa dias da silVa 2020/2021 30 22/09 a 
21/10/2021

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 720970
Portaria Nº 0514/2021-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
adMiNistratiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l V E:
coNcEdEr e aUtoriZar férias aos servidores do Ministério Público do 
Estado do Pará, conforme quadro:

Protocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo

118377/2021 dENisio ViEira dE carValHo 2010/2011 12/07 a 10/08/2021

117414/2021 JoilMa MartiNs da silVa 2020/2021 01 a 30/07/2021

124293/2020 MoisEs MacEdo ViEira 2020/2021 18/02 a 19/03/2021

123646/2021 roMUlo crUZ da lUZ 2019/2020 01 a 30/09/2021

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 720967
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 018/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa c E s 
araUJo (cNPJ nº 24.603.073/0001-36)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 22/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:

itEM Especificações Técnicas Marca /
Modelo Unidade Quant.

Estimada
Preço 

Unitário

02
frigobar com capacidade mínima de 75 litros, alimentação: 
bivolt ou 127 volts, com dispenser de bebidas na porta, cor 

branca, selo Procel classe a.
consul / 
crc08

UN 25 940,00

04

refrigerador frost frEE duplex: capacidade mínima do 
refrigerador de 300 litros, capacidade mínima do freezer de 70 

litros, mínimo de 03 prateleiras no refrigerador, gaveta para 
armazenar frutas e legumes, pés niveladores. cor: branca, 

cinza ou inox. alimentação: 127/220 volts, selo Procel classe a.

consul /
crM 39aB UN 20 2.204,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Endereço da contratada: rua Biriba, nº 293,  Bairro do infraero (lotea-
mento Morada das Palmeiras), no município de Macapá – aP, cEP 68908-
784, E-mail alberto1307marques@hotmail.com, telefone (96) 99129-5766

Protocolo: 648736

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 017/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EVaN-
dro GoMEs fErrEira 01619513250 (cNPJ nº 33.884.155/0001-97)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 22/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:

itEM Especificações Técnicas Marca / Modelo Unid. Quant.
Estimada

Preço 
Unitário

03

cafeteira elétrica industrial, de 4 a 5 litros. Volts(v): 110. 
Watts(w): 1300. fase: monofásica. consumo(kwh): 1.3. 
tempo de fervura: 35 min. Volume de caldeira(l): 9,3. 

Volume do depósito(l): 4. depósito(un): 1. Peso bruto(kg): 
4.9. Peso líquido(kg): 3.4. comprimento(w): 26 cm. largu-

ra(d): 30 cm. Altura(h): 54 cm. Certificação do Inmetro.

coNsErcaf/ 
c4

Und 25 765,00

05

Liquidificador com copo em policarbonato/polipropileno/
inox com capacidade útil mínima de 2 litros, 03 velocidades 
no mínimo, função autolimpante e pulsar, alimentação: bi-
volt ou 127 volts, potência mínima de 400w, selo inmetro, 

na cor preto ou branco.

Mondial /
l-99 fB Und 10 130,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Nova Esperança nº 5, Bairro do Murinin, 
no município de Benevides – Pará, cEP 68795-000, E-mail eg.ferreira58@
gmail.com,  telefone (21) 76866989

Protocolo: 648747
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 019/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 007/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa iMPacta 
tElEcoM E sEGUraNÇa ElEtroNica (cNPJ nº 21.977.396/0001-00)
objeto: registro de Preços para aquisições de centrais telefônicas analógicas, 
ramal sem fio com tecnologia digital dEct 6.0 e terminais inteligentes (ti), 
a fim de atender as necessidades do Ministério Público do Estado Do Pará.
data da assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:
GrUPo ii - cota reservada do Grupo i – 25% da sua quantidade original 
– participação exclusiva ME/EPP

itEM dEscriÇÃo do MatErial UNd Qtd Valor 
UNitário 

08

Marca: iNtElBras / ModElo: ModUlarE+2/4
central telefônica analógica, atendendo os seguintes requisitos:

Possuir identificador de chamada DTMF e FSK incorporado e automático, sem a 
necessidade de placa ou programação; Possuir placa de comunicação acoplada; 

Possuir a tecnologia DECT 2 para uso de ramal sem fio; Possuir capacidade 
mínima para: 2 (duas) linhas, 04 (quatro) ramais e 05 (cinco) ramais sem fio 

dEct; Possuir capacidade máxima para: 04 (quatro) linhas, 12 (doze) ramais e 
05 (cinco) ramais sem fio DECT; Possuir suporte para o recurso de atendimento 
automático DISA; Deve suportar os seguintes serviços/configurações: seleção 

automática das linhas incorporadas; programação via teclado telefônico; 
atualização de firmware via pen drive; bilhetagem; chamada de emergência; 
Monitoramento de ambiente; Música de espera (interna e Externa); transfe-

rência; desvio de chamada; senha para os ramais; Bloqueio de ligações locais, 
ddd, ddi e celular; Bloqueio de recebimento de ligações a cobrar;  agenda 
coletiva; agenda individual; rechamada à última ligação dirigida a seu ramal 
(pega trote); rechamada interna; conferencia; Hotline (interna e externa); 

cadeado; siga-me externo; permitir a conexão com até 04 (quatro) terminais 
inteligentes; Possuir alimentação 110/220 V – 50 ou 60 Hz sinalização decádica 

ou multifrequencial; alcances das linhas: troncos 2000 ohms, ramais 1100 
ohms, incluindo o telefone; Possuir proteção elétrica nos troncos e na alimenta-

ção ac contra transientes e oscilações na rede.

UNd 7 807,00

09

Marca: iNtElBras / ModElo: ti 830i
terminal inteligente, atendendo os seguintes parâmetros:

Possuir: display; Viva-voz; Headset e monofone com 03 (três) níveis de ajuste 
de áudio de recepção; Identificação DTMF e FSK; histórico de chamadas; Menu 
bilingue (português e espanhol); tempo de flash programável; Possuir: Ajuste 

do volume da campainha; Modo de discagem dtMf; trava de teclado para 
limpeza do terminal (eletrônica); operação com fone de cabeça; avisos sonoros 
(bips) de alerta; agenda de números telefônicos; agenda de ramais; consulta a 
ligações não atendidas e atendidas; lembrete; Mensagem de aviso; Programa-
ção das facilidades do PaBX. Possuir alimentação 12Vdc; Potência máxima de 
1,76 W; sinalização de linha decádica ou multifrequencial; ser compatível com 

a central telefônica constante do item 08.

UNd 07 551,00

10

Marca: iNtElBras / ModElo: ts 3111
Ramal (telefone) sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, atendendo os 

seguintes parâmetros: Possuir a tecnologia DECT 6.0 para comunicação com 
a central descrita no item 1; Possuir identificação de chamada e acesso rápido 

aos últimos números atendidos ou não, armazenados na memória com a data e 
a hora da ligação; Possuir bloqueio de chamadas originadas para determinados 
tipos de ligação (ddd, ddi, 0800, etc.); Possuir agenda para até 70 (setenta) 

contatos armazenados em sua memória; Possuir discagem rápida; ser compatí-
vel com a central telefônica constante do item 08.

UNd 37 113,00



146  diário oficial Nº 34.749 Quarta-feira, 27 DE OUTUBRO DE 2021

11

Marca: iNtElBras / ModElo: Placa disa ModUlarE+
Placa de auto atendimento disa: Placa para permitir a central constante no 
item 1 o recurso de auto atendimento automático, possibilitando a ligação 

diretamente, sem auxílio de telefonista, ao ramal desejado; ser compatível com 
a central telefônica constante do item 08.

UNd 07 265,13

12

Marca: iNtElBras / ModElo: Placa raMal cEdt 5 rM ModUlarE
Placa de ramal DECT para 05 (cinco) ramais sem fio: Placa para permitir que 

a central constante no item 1 possa se comunicar com os ramais sem fio 
constante no item 3 (tecnologia dEct); a placa deverá vir acompanhada da 

antena; Permitir boa imunidade as interferências externas que operam fora da 
banda de frequência dEct 6.0 (1,91 a 1,92 GHz); ser compatível com a central 

telefônica constante do item 08.

UNd 07 275,11

13

Marca: iNtElBras / ModElo: Placa troNco aNalÓGico ModUlarE+
Placa tronco analógico: Placa tronco com capacidade para recebimento de 01 

(uma) linha por placa a ser acoplada na central descrita no item 1; ser compa-
tível com a central telefônica constante do item 08.

UNd 37 219,72

14

Marca : iNtElBras / ModElo: Placa aNalÓGica ModUlarE+
Placa de ramal analógico: Placa de ramal com capacidade para recebimento de 
04 (quatro) ramais analógicos a ser acoplada na central descrita no item 1; ser 

compatível com a central telefônica constante do item 08.

UNd 25 126,83

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: avenida Barão de Mamanguape, nº 76, loja 03, 
Bairro torre, na cidade de João Pessoa – PB, cEP 58040-330, telefone 
(83) 2107-9610, celular (83) 99369-2633, (83) 99954-4221, (83) 98601-
3003, E-mail impactalicitacao@gmail.com

Protocolo: 648836
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 020/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 007/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa as-
cot tElEcoMUNicacoEs ltda (cNPJ nº 74.428.657/0001-90)
objeto: registro de Preços para aquisições de centrais telefônicas ana-
lógicas, ramal sem fio com tecnologia digital dEct 6.0 e terminais in-
teligentes (TI), a fim de atender as necessidades do Ministério Público do 
Estado do Pará.
data da assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:
GrUPo i - cota Principal – 75% da sua quantidade original – participação aberta

item dEscriÇÃo do MatErial UNd Qtd Valor 
UNitário 

01

Marca: iNtElBras / ModElo: ModUlarE+
central telefônica analógica, atendendo os seguintes requisitos:

Possuir identificador de chamada DTMF e FSK incorporado e automático, 
sem a necessidade de placa ou programação; Possuir placa de comunicação 
acoplada; Possuir a tecnologia DECT 2 para uso de ramal sem fio; Possuir 
capacidade mínima para: 2 (duas) linhas, 04 (quatro) ramais e 05 (cinco) 

ramais sem fio DECT; Possuir capacidade máxima para: 04 (quatro) linhas, 12 
(doze) ramais e 05 (cinco) ramais sem fio DECT; Possuir suporte para o re-

curso de atendimento automático disa; deve suportar os seguintes serviços/
configurações: seleção automática das linhas incorporadas; programação via 

teclado telefônico; atualização de firmware via pen drive; bilhetagem; chama-
da de emergência; Monitoramento de ambiente; Música de espera (interna e 
Externa); transferência; desvio de chamada; senha para os ramais; Bloqueio 
de ligações locais, ddd, ddi e celular; Bloqueio de recebimento de ligações 
a cobrar;  agenda coletiva; agenda individual; rechamada à última ligação 
dirigida a seu ramal (pega trote); rechamada interna; conferencia; Hotline 
(interna e externa); cadeado; siga-me externo; permitir a conexão com até 
04 (quatro) terminais inteligentes; Possuir alimentação 110/220 V – 50 ou 

60 Hz, sinalização decádica ou multifrequencial; alcances das linhas: troncos 
2000 ohms, ramais 1100 ohms, incluindo o telefone; Possuir proteção elétri-
ca nos troncos e na alimentação ac contra transientes e oscilações na rede.

UNd 23 980,00

02

Marca: iNtElBras / ModElo: ti 830i
terminal inteligente, atendendo os seguintes parâmetros:

Possuir: display; Viva-voz; Headset e monofone com 03 (três) níveis de ajus-
te de áudio de recepção; Identificação DTMF e FSK; histórico de chamadas; 
Menu bilingue (português e espanhol); tempo de flash programável; Possuir: 
ajuste do volume da campainha; Modo de discagem dtMf; trava de teclado 
para limpeza do terminal (eletrônica); operação com fone de cabeça; avisos 
sonoros (bips) de alerta; agenda de números telefônicos; agenda de ramais; 

consulta a ligações não atendidas e atendidas; lembrete; Mensagem de 
aviso; Programação das facilidades do PaBX; Possuir alimentação 12Vdc; Po-
tência máxima de 1,76 W; sinalização de linha decádica ou multifrequencial; 

ser compatível com a central telefônica constante do item 01.

UNd 23 550,00

03

Marca: iNtElBras / ModElo: ts 3111
Ramal (telefone) sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, atendendo os 

seguintes parâmetros:
Possuir a tecnologia dEct 6.0 para comunicação com a central descrita no 

item 1; Possuir identificação de chamada e acesso rápido aos últimos números 
atendidos ou não, armazenados na memória com a data e a hora da ligação; 
Possuir bloqueio de chamadas originadas para determinados tipos de ligação 

(ddd, ddi, 0800, etc.); Possuir agenda para até 70 (setenta) contatos 
armazenados em sua memória; Possuir discagem rápida; ser compatível com 

a central telefônica constante do item 01.

UNd 113 150,00

04

Marca: iNtElBras / ModElo: Placa disa ModUlarE+
Placa de auto atendimento disa:

Placa para permitir a central constante no item 1 o recurso de autoatendimen-
to automático, possibilitando a ligação diretamente, sem auxílio de telefonista, 

ao ramal desejado;
ser compatível com a central telefônica constante do item 01.

UNd 23 250,00

05

Marca: iNtElBras / ModElo: Placa raMal cEdt 5 rM ModUlarE
Placa de ramal DECT para 05 (cinco) ramais sem fio:

Placa para permitir que a central constante no item 1 possa se comunicar com 
os ramais sem fio constante no item 3 (tecnologia DECT); A placa deverá vir 
acompanhada da antena; Permitir boa imunidade as interferências externas 
que operam fora da banda de frequência dEct 6.0 (1,91 a 1,92 GHz); ser 

compatível com a central telefônica constante do item 01.

UNd 23 250,00

06

Marca: iNtElBras / ModElo: Placa troNco aNalÓGico ModUlarE+
Placa tronco analógico:

Placa tronco com capacidade para recebimento de 01 (uma) linha por placa 
a ser acoplada na central descrita no item 1; ser compatível com a central 

telefônica constante do item 01.

UNd 113 190,00

07

Marca : iNtElBras / ModElo: Placa aNalÓGica ModUlarE+
Placa de ramal analógico:

Placa de ramal com capacidade para recebimento de 04 (quatro) ramais 
analógicos a ser acoplada na central descrita no item 1; ser compatível com a 

central telefônica constante do item 01.

UNd
 

75 110,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua General severiano, nº 58 - letra a, Bair-
ro Vila invernada, na cidade de são Paulo – sP, cEP 03350-120, tele-
fones (11) 2965-5343 / 99442-3835 filial (81)3096-1446 / 99925-0966 
5343 / 99442-3835, E-mail: contato@newplaytelecom.com.br

Protocolo: 648854
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 022/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa aoM 
coMÉrcio E sErViÇos ltda (cNPJ nº 10.288.115/0001-87)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:

itEM Especificações Técnicas Marca/ Modelo Unidade Quant Preço 
Unitário 

05

cafEtEira ElÉtrica doMÉstica, coM Jarra EM aÇo 
iNoX oU EscoVado, fUNÇÃo corta PiNGos, aliMEN-
taÇÃo: BiVolt oU 127 Volts, Placa dE aQUEciMENto 
coM tErMostato, Porta filtro rEMoVÍVEl, caPaci-
dadE MÍNiMa 1l, sElo iNMEtro, cor PrEta, BraNca, 

ciNZa oU iNoX.

Mondial/dolce 
arome inox Und 20 195,00

11

VENtilador dE colUNa, 40 cM dE diÂMEtro, árEa dE 
VENtilaÇÃo: 40 M2, PotÊNcia: 80 W, rotaÇÃo: 480 

rPM, coNsUMo dE ENErGia: 0,8 KM/H, cor: PrEta oU 
BraNca, NÍVEis dE VElocidadE: MÍN 3, altUra: 130 

cM, coM rEGUlaGEM dE altUra, oscilaÇÃo HoriZoN-
tal, aJUstE dE iNcliNaÇÃo, aliMENtaÇÃo BiVolt oU 

127 Volts.

Mondial /
NV61 Und 20 160,00

12

sUPortE Para MicrooNdas, fiXado EM ParEdE coM 
caPacidadE dE 22 a 25 litros, Para sUPortar carGa 
dE atÉ 40 KG, Na cor PrEta oU BraNca, MatErial: aÇo 
carBoNo coM trataMENto aNticorrosÃo E PiNtUra 
EPÓXi ElEtrostática, diMENsÕEs aProXiMadas do 

ProdUto - cM (aXlXP): 4X37X11cM

aoM / Braço Und 20 46,70
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13

carriNHo Para carGa tiPo arMaZÉM, sEM BaNdEJas 
latErais, caPacidadE dE carGa No MÍN. dE 300 KG, 

EstrUtUra EM aÇo EM forMa dE l, PiNtUra ElEtros-
tática, coM 02 rodas PNEUMáticas, MEdidas aProXi-
Madas: altUra ENtrE 130 E 145 cM, larGUra ENtrE 30 

E 50 cM, coMPriMENto ENtrE 40 E 60 cM.

WM / 300 Und 10 427,45

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua cecília Meireles, Quadra 7-a, lote 11, 1º an-
dar, Cidade Satélite São Luiz, no município de Aparecida de Goiânia – Goi-
ás, cEP 74920-595, E-mail alessandramarquesbrand@gmail.com, celular: 
(62) 99109-0703

Protocolo: 648992
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 021/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa arGs 
distriBUidora dE EQUiPaMENtos ElEtro-ElEtroNicos EirEli (cNPJ 
nº 20.274.219/0001-96)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/04/2022
Preços registrados:

itEM Especificações Técnicas Mínimas Marca /
Modelo Unidade Quant.

Estimada
Preço 

Unitário

15

carrinho transporte de processos e documentos, estrutura 
tubolar em alumínio, em forma de “l”, sem bandejas 

laterais, medidas aproximadas: altura no mín. 95 cm, 
largura da plataforma no mín. 38 cm, comprimento da 

plataforma no mín. 28 cm, capacidade de no mín. 100 kg, 
com 02 rodas de borracha maciça, sustentável com eixo, 
tubolar em ferro, puxador dobrável em 2 níveis, elástico 

de segurança.

rio sUl tools
carriNHo dE 
traNsPortE 

rEf 03 0007 c/
Elastico

UN 30 500,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rodovia augusto Montenegro, conj. Maguari ala-
meda Ns. 07, nº 47, Bairro do coqueiro, no município de Belém - Pa, 
cEP: 66.823-067, telefone/fax (91) 3353-8900, E-mail argsdistribuidora@
gmail.com

Protocolo: 649000
Portaria Nº 3609/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o n.º 
15409/2021, em 18/10/2021,
r E s o l V E:
aUtoriZar a Promotora de Justiça faBia dE MElo-foUrNiEr, sem 
ônus para o Ministério Público do Estado do Pará, e sem prejuízo de suas 
atribuições, a se deslocar desta capital a Brasília-df, no período de 19 a 
20/10/2021, a fim de acompanhar os trabalhos da 15ª Sessão do Conselho 
Nacional do Ministério Público - cNMP, e participar da XVii reunião ordi-
nária do conselho deliberativo da associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público - coNaMP.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 22 de outubro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 720896
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 045/2021-MP/6JMaB
a 6ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000467-940/2021 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 045/2021-MP/6PJMaB
Envolvido: conselho regional de Medicina do Estado do Pará (crM/Pa). 
Município de Marabá, Hospital Municipal de Marabá (HMM).
Assunto: Acompanhar e fiscalizar políticas públicas relacionadas a vistoria 
realizada pelo crM/Pa no HMM (rV 63/2021-Pa) no município de Marabá.
Mayanna silva de souza Queiroz - Promotora de Justiça.

Protocolo: 720921
Portaria Nº 3608/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
14224/2021;
CONSIDERANDO que trata de revezamento da Gratificação do Tempo Integral, 
o que indubitavelmente não implicará em aumento de despesa com pessoal,

coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r E s o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor roNaldo PiMENtEl dE alMEida, ocupante 
do cargo de Oficial de Serviços Auxiliares, lotado na Promotoria de Jus-
tiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Belém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea 
“a”, da lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, no período de 01/11/2021 a 
31/01/2022.
ii - coNcEdEr ao servidor raiMUNdo NoNato NasciMENto filHo, ocu-
pante de Oficial de Serviços Auxiliares, lotado na Promotoria de Justiça de 
defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da 
lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, no período de 01/02 a 30/04/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 22 de outubro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 3630/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E s o l V E:
DELEGAR à Exma. Sra. Promotora de Justiça de 1ª Entrância, CRISTINA 
MARIA DE QUEIROZ COLARES, atribuições específicas para, dar investidura 
no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça 
de Primeira Entrância, MP.CPCP-102.3, ao Sr. MARCOS MATHEUS PINTO 
NasciMENto, nomeado conforme a Portaria nº 3526/2021-MP/PGJ, 
datado de 19/10/2021, publicado no d.o.E em 22/10/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém/Pa, 22 de outubro de 2021.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 720943
Portaria Nº 0513/2021-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

122260/2020 carlos alBErto da costa solaNo 2019/2020 12 13 a 24/10/2020

125798/2020 dEiVE HENVErsoN BorGEs dos 
saNtos 2019/2020 30 03/11 a 

02/12/2020

124693/2021 dEiVE HENVErsoN BorGEs dos 
saNtos 2020/2021 30 13/10 a 

11/11/2021

125319/2020 fraNcENildo alMEida da silVa 2019/2020 27 23/11 a 
19/12/2020

125321/2020 fraNcENildo alMEida da silVa 2015/20216 11 07 a 17/01/2021

105397/2021 liEGE Maria loPEs WaNdErlEY 2019/2020 30 24/03 a 
22/04/2021

125013/2021 liEGE Maria loPEs WaNdErlEY 2020/2021 30 08/09 a 
07/10/2021

124914/2021 osaNa da silVa NUNEs 2019/2020 30 08/09 a 
07/10/2021

123698/2020 rafaEla dE fraNca rodriGUEs 2019/2020 29 15/10 a 
12/11/2020

105819/2021 ricardo JosE caBral dE carValHo 2019/2020 30 05/04 a 
04/05/2021

117706/2020 tHiaGo GUiMaraEs do sacraMENto 2017/2018 09 03 a 11/09/2020
117706/2020 tHiaGo GUiMaraEs do sacraMENto 2018/2019 28 14/09 a 11/10/020
117706/2020 tHiaGo GUiMaraEs do sacraMENto 2019/2020 07 13 a 19/10/2020
114629/2020 tiaGo cardoso MartiNs 2019/2020 17 13 a 29/07/2020

 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMiNistratiVa.
 BElÉM, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda silVa PiMENtEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 720961
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 92/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 002980-040/2021 que en-
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contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 92/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: fraNcisco QUEiroZ da silVa
Polo Passivo: lEtÍcia triNdadE/JosÉ triNdadE
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que o idoso possa 
estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassistenciais 
e de políticas públicas setoriais.
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721087
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 91/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 004185-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 91/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: B.E.s.d.c
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a menor pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais.
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721083
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 89/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001602-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 89/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: cENtro dE rEfErÊNcia E assistÊNcia social - crEas
Polo Passivo: t.E.G.M
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que o menor pos-
sa estar inserido, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais.
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721076
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 90/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001759-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 90/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: c.M.d.s.r
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a menor pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais.
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721078
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 93/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 002368-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 93/2021-MPE-PJ-castaNHal

Polo ativo: roNaldo MElQUidEs MoNtEiro PiMENtEl/rPBsoN MENdEs PiMENtEl
Polo Passivo: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE dE castaNHal
assunto: acompanhar os fatos relativos à tutela do interesse individual, 
qual seja o direito à saúde do idoso ronaldo Melquiades Monteiro Pimentel, 
em realizar possível cirurgia.
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721094
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 86/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi 
da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
iNQUÉrito ciVil siMP Nº 003663-040/2021 que encontra-se a disposição 
na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada na rua avenida Presi-
dente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, castanhal – Pará, 
fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 86/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: s.M.d.s
assunto: apurar suposta irregularidade na conduta da conselheira tutelar de 
castanhal larisse silva r. de oliveira, eleita para o período de 2020 a 2023.
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721060
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 83/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 003002-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 83/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: MiNistÉrio PÚBlico dE saNta catariNa
Polo Passivo: a.M.s.s
assunto: acompanhamento da possível evasão escolar envolvendo a crian-
ça, a qual se encontra com a guarda de fato com o genitor
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721057
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 88/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 002577-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 88/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: GUiNaildEs PiMENtEl PaiXÃo
Polo Passivo: sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE dE castaNHal
assunto: acompanhamento os fatos relativos à tutela do interesse indi-
vidual, qual seja, o direito à saúde do idoso GUiNaildE PiMENtEl da 
PaiXÃo
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721071
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 87/2021-MPe-PJ-castaNHaL
A 7ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude, dos Idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rEsolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENto adMiNistratiVo siMP Nº 001729-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 87/2021-MPE-PJ-castaNHal
Polo ativo: coNsElHo tUtElar dE castaNHal
Polo Passivo: c.d.a.d.s
assunto: acompanhamento da possível situação de risco que a menor pos-
sa estar inserida, bem como inserção desta em programas socioassisten-
ciais e de políticas públicas setoriais.
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 721065
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeita MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de aNULaÇÃo 

a Prefeita Municipal de abaetetuba, estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas rEsolVE aNUlar, o ProcEsso 
adMiNistratiVo Nº 031/2021 que originou o PrEGÃo PrEsENcial Nº 
01/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de limpeza urbana, coleta e transporte de lixo domi-
ciliar e comercial, na zona urbana e rural do Município de abaetetuba/Pa, 
com fulcro nas leis federais nº 8.666/1993 (lei de licitações e contratos 
administrativos) e 10.520/2002 (lei que instituiu a modalidade Pregão), e 
demais alterações posteriores, em especial o “caput” do art. 49, lei federal 
nº 8.666/93. Francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita.

Protocolo: 721322

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtratos de coNtratos 

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: siste-
ma de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Hi-
giene e descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de 
abaetetuba, secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e 
assistência social, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Muni-
cípio de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência 
da secretaria Municipal de assistência social, cNPJ 05.105.127/0001-99.  
contratada: coNtrato Nº 2021/178-PE-PMa - aPs castro comercio Eireli 
- Epp, cNPJ Nº 25.080.014/0001-93,Valor Global de r$ 3.882,00. Vigên-
cia: 22/10/2021 a 31/12/2021. ord. desp.: Josiane da costa Baia.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: siste-
ma de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Hi-
giene e descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de 
abaetetuba, secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e 
assistência social, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Muni-
cípio de abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência 
da secretaria Municipal de assistência social, cNPJ 05.105.127/0001-99.  
contratada: coNtrato Nº 2021/179-PE-PMa -sebastião Q. ferreira- Me, 
cNPJ nº 07.137.759/0001-60, Valor Global de r$ 29.308,30. ViGÊNcia: 
22/10/2021 a 31/12/2021. ord. desp.: Josiane da costa Baia.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: sistema 
de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e 
descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abaetetu-
ba, secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assistência 
social, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de aba-
etetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da secretaria 
Municipal de assistência social, cNPJ 05.105.127/0001-99.  contratada: 
coNtrato Nº 2021/180-PE-PMa -M M d Pinheiro Neto com de Moveis 
Eireli, cNPJ Nº 16.836.634/0001-19, Valor Global de r$ 80.918,20. Vi-
gência: 22/10/2021 a 31/12/2021. ord. desp.: Josiane da costa Baia.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: sistema 
de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e 
descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abae-
tetuba, secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assis-
tência social, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de 
abaetetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da secre-
taria Municipal de assistência social, cnpj 05.105.127/0001-99.  contrata-
da: contrato nº 2021/181-PE-PMa - MaXX Quimica E sistemas de limpeza 
Eireli, cNPJ nº 12.320.177/0001-54, Valor Global de r$ 12.061,50. Vigên-
cia: 22/10/2021 a 31/12/2021. ord. desp. Josiane da costa Baia.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: sistema 
de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e 
descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abae-
tetuba, secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assis-
tência social, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de 
abaetetuba/Pa, cnpj 05.105.127/0001-99, com interveniência da secre-
taria Municipal de Educação e desporto, cnpj 21.763.283/0001-01.  con-
tratada: contrato nº 2021/182-PE-PMa - aPs castro comercio Eireli - Epp, 
cNPJ Nº 25.080.014/0001-93, Valor Global de r$ 24.880,58. Vigência: 
22/10/2021 a 31/12/2021. Ord. Desp. Jefferson Felgueiras de Carvalho.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: sistema 
de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene 
e descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de aba-
etetuba, secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e as-
sistência social, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Municí-
pio de abaetetuba/Pa, cnpj 05.105.127/0001-99, com interveniência da 
secretaria Municipal de Educação e desporto, cnpj 21.763.283/0001-01.  
contratada: contrato Nº 2021/183-PE-PMa - sebastião Q. ferreira- Me, 
cNPJ nº 07.137.759/0001-60, Valor Global de r$ 173.238,85. Vigência: 
22/10/2021 a 31/12/2021. Ord. Desp. Jefferson Felgueiras de Carvalho.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: sistema de 
registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e des-
cartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assistência so-
cial, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de abaete-
tuba/Pa, cnpj 05.105.127/0001-99, com interveniência da secretaria Mu-
nicipal de Educação e desporto, cnpj 21.763.283/0001-01.  contratada: 
contrato nº 2021/184-PE-PMa -M Md Pinheiro Neto com de Moveis Eireli, 
cNPJ nº 16.836.634/0001-19, Valor Global de r$ 709.792,60. Vigência: 
22/10/2021 a 31/12/2021. Ord. Desp.: Jefferson Felgueiras de Carvalho.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: sistema 
de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e des-
cartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assistência social, 
pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de abaetetuba/Pa, 
cnpj 05.105.127/0001-99, com interveniência da secretaria Municipal de 
Educação e desporto, cnpj 21.763.283/0001-01.  contratada: contrato nº 
2021/185-PE-PMa - Maxx Quimica e sistemas de limpeza Eireli, cNPJ Nº 
12.320.177/0001-54, Valor Global de r$ 90.181,00. Vigência: 22/10/2021 a 
31/12/2021. Ord. Desp. Jefferson Felgueiras de carvalho.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: sistema 
de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e 
descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abae-
tetuba, secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assis-
tência social, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de 
abaetetuba/Pa, cnpj 05.105.127/0001-99, com interveniência da secreta-
ria Municipal de Educação E desporto, cnpj 21.763.283/0001-01.  contrata-
da: contrato Nº 2021/186-PE-PMa - aps castro comercio Eireli - Epp, cNPJ 
nº 25.080.014/0001-93, Valor Global de r$ 8.888,64. Vigência: 22/10/2021 
a 31/12/2021. ord. desp: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Processo adMiNistratiVo nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: sistema 
de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e 
descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abaetetu-
ba, secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assistência 
social, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de aba-
etetuba/Pa, cnpj 05.105.127/0001-99, com interveniência da secretaria 
Municipal de Educação e desporto, cnpj 21.763.283/0001-01.  contrata-
da: contrato Nº 2021/187-PE-PMa - sebastião Q. ferreira- Me, cNPJ nº 
07.137.759/0001-60, Valor Global de r$ 61.458,75. Vigência: 22/10/2021 
a 31/12/2021. ord. desp. Francineti Maria rodrigues carvalho.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: siste-
ma de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e 
descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assistência so-
cial, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de abaetetuba/
Pa, cnpj 05.105.127/0001-99, com interveniência da secretaria Municipal 
de Educação e desporto, cnpj 21.763.283/0001-01.  contratada: coNtra-
to Nº 2021/188-PE-PMa -MMd Pinheiro Neto com de Moveis Eireli, cNPJ nº 
16.836.634/0001-19, Valor Global de r$ 268.077,76. Vigência: 22/10/2021 a 
31/12/2021. ord. desp. Francineti Maria rodrigues carvalho.

Processo adMiNistratiVo Nº 076/2021- PMa 
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 020/2021-Pe-PMa. objeto: siste-
ma de registro de Preços para aquisição de Materiais de limpeza, Higiene e 
descartáveis destinados a Manutenção da Prefeitura Municipal de abaetetuba, 
secretarias Vinculadas e fundos Municipais de Educação e assistência so-
cial, pelo período de 12 (doze) meses. contratante: Município de abaetetuba/
Pa, cnpj 05.105.127/0001-99, com interveniência da secretaria Municipal 
de Educação e desporto, cnpj 21.763.283/0001-01.  contratada: contrato 
Nº 2021/189-PE-PMa - Maxx Quimica E sistemas de limpeza Eireli, cNPJ nº 
12.320.177/0001-54, Valor Global de r$ 37.808,00. Vigência: 22/10/2021 a 
31/12/2021. ord. desp. Francineti Maria rodrigues carvalho.

Processo adMiNistratiVo Nº 080/2021- PMa
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 029/2021-Pe-PMa. objeto: sistema 
de registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada em for-
necimento de lanches e refeição, destinados a atender as necessidades da 
secretaria Municipal de assistência social. contratante: Município de aba-
etetuba/Pa, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniência da secretaria 
Municipal de assistência social/fundo Municipal, cNPJ 15.127.231/0001-
38.  contratada: coNtrato Nº 2021/191-PE-PMa - l de J c dos san-
tos, cNPJ 18.502.517/0001-44, Valor Global de r$ 219.400,00. Vigência: 
25/10/2021 à 31/12/2021. ord. desp. Josiane da costa Baia.

Protocolo: 721323

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de aLteraÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 010-2021/srP/sesMaB/FMs. Na publica-
ção do dia 23/08/2021 publicado no d.o.U seção 3, nº 159, pág. 228, 
doE/Pa, nº 34.678, pág. 101, Jornal diário do Pará, caderno economia, 
pág. B8e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Pág. 4, Nº 
2809do Pregão Eletrônico nº 010/2021. iNclUir em Vencedoras do certa-
me a empresa ahcor comercio de Produtos odontologicos ltda, cNPJ Nº 
37.556.213/0001-04, item 06 total Geral: (r$915,00). Maria Francinete 
carvalho Lobato - secretária Municipal de saúde.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
reGistro de PreÇo Nº 027/2021 

PreGÃo eLetrôNico - srP Nº 031-2021/sesMaB/FMs. Processo lici-
tatório nº 066/2021 objeto: registro de preço para futura e eventual con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
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preventiva e corretiva de veículos, para atender a demanda da secretaria Mu-
nicipal de saúde de abaetetuba/Pa. detentora da ata de registro de Preços, 
a empresa: car center comercio de Pneus ltda, cNPJ: 20.717.634/0001-77 
- itens: 1 à 100 - total Geral: r$ 2.489.354,60 (dois milhões, quatrocentos e 
oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos); 
Vigência: 12 meses (26/10/2021 à 26/10/2022). Maria Francinete carva-
lho Lobato - secretaria Municipal de saúde.

Protocolo: 721324

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

Pregão eletrônico sistema de registro de Preços n.º 024/2021-PMB. 
objeto: contratação de empresa especializada para a eventual aquisição de 
material hidráulico e bombas submersas para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal - secretaria Municipal de obras, Viação e infraestru-
tura (sEMoVi). data de abertura: 11/11/2021. Hora: 09h00min (horário 
local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, 
encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.
pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - 
Prefeita Municipal de Benevides-Pa.

Protocolo: 721325

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

Pregão eletrônico sistema de registro de Preços n.º 027/2021-PMB. 
objeto: registro de Preços para a aquisição de móveis e eletrodomésticos 
para atender as necessidades das secretarias e fundos do Município de 
Benevides-Pa. data de abertura: 11/11/2021. Hora: 09h00min (horário 
local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, 
encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.
pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - 
Prefeita Municipal de Benevides-Pa.

Protocolo: 721326

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

Pregão eletrônico sistema de registro de Preços n.º 026/2021-PMB. 
objeto: registro de Preços para eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços continuados de gerenciamento eletrônico, com uti-
lização de cartões de pagamento com disponibilização de software de ge-
renciamento de frota e administração de despesas para aquisição de pro-
dutos e/ou serviços para manutenções preventivas e corretivas, serviços 
de guincho, higienização, fornecimento de óleo, lubrificantes, pneus, peças 
e demais insumos necessários à manutenção de veículos e maquinários 
pertencentes à frota da Prefeitura e secretarias e fundos Municipais de 
Benevides/Pa, bem como dos demais veículos à ela incorporados durante 
a vigência do contrato. data de abertura: 11/11/2021. Hora: 15h00min 
(horário local). local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital, na 
íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites 
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevi-
des.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oli-
veira - Prefeita Municipal de Benevides-Pa.

Protocolo: 721327

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
GaBiNete da PreFeita

decreto Nº 537/2021-GP
dispõe sobre a vinculação dos agentes comunitários de saúde e dos agen-
tes de combate às Endemias aprovados em processo seletivo público de 
provas e dá outras providências.
LUZiaNe de LiMa soLoN oLiVeira, Prefeita constitucional do Mu-
nicípio de Benevides, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 74, 
IX e XIII, da Lei Orgânica Municipal, e,
coNsidEraNdo a realização de processo seletivo público, no qual foram 
aprovados agentes comunitários de saúde - acs e agentes de combate 
às Endemias - acE;
coNsidEraNdo a necessidade de regulamentar a vinculação desses pro-
fissionais de saúde, com observância do art. 198, §4º, da CF/88 e da Lei 
federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006;
CONSIDERANDO, finalmente, que a Lei Federal nº 11.350, de 05 de outu-
bro de 2006, no art. 16, veda a contratação temporárias de acs e acE ao 
dispor que: “É vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes 
comunitários de saúde e de agentes de combate às Endemias, salvo na 
hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável” (reda-
ção dada artigo pela lei nº 12.994, de 17.06.2014, doU de 18.06.2014).
decreta:
art. 1o. ficam efetivamente vinculados para exercer as funções de agente 
comunitário de saúde - acs e agente de combate às Endemias - acE 
no Município de Benevides, nos termos do art. 9º e 10 da lei federal nº 
11.350, de 05 de outubro de 2006, os seguintes servidores:
i  - Nas funções de agente comunitário de saúde - acs:
-  andreza de Nazaré lima Batista, lotação Esf 3ª travessa
-  cleuson da silva carvalho, lotação Esf 3ª travessa

-  Maria Elianeth ferreira dos santos, lotação Esf 3ª travessa
-  luiza antonia silva de lima, lotação Esf. 3ª travessa
-  almir Wagner ribeiro tavares, lotação Esf canutama
-  Marneide de Nazaré Monteiro Câncio, lotação ESF Canutama
-  sandra Maria das chagas silva, lotação Esf canutama
-  sueli cristina do Nascimento souza, lotação Esf. canutama
-  almir Wagner ribeiro tavares, lotacão. Esf. canutama
-  diane de Jesus da silva correa, lotação. Esf. campestre
-  Helena Martins teixeira, lotação. Esf campestre
-  luiz Wagner de oliveira teixeira, lotação Esf. campestre
-  cristiane Maciel Palheta, lotação Esf. campestre
-  Eliza fernandes torres de freitas, lotação Esf. campestre
-  Pamela suellen de souza costa, lotação Esf. Novo Brasil
-  alessandra do rosário de lima, lotação Esf. Novo Brasil
-  Waléria costa Monteiro, lotação. Esf. Novo Brasil
-  Eliane de almeida rodrigues, lotação. Esf. Novo Brasil
-  ailton José lisboa de souza, lotação Esf. Paricatuba
-  Joelson albuquerque da silva, lotação Esf. Paricatuba
-  Elizabeth francisca farias da trindade, lotação Esf. Paricatuba
-  alcinéia ferreira de Paula, lotação Esf. taiassui
-  darlene Passos de Miranda, lotação Esf. taiassui
-  thiago de Jesus Maia, lotação Esf. taiassui
-  iris José lemos rabelo, lotação Esf. flores
-  angelica cristiane da luz aviz, lotação Esf. flores
-  diana Vieira da costa, lotação Esf. flores
-  Maria do socorro lopes de Moraes, lotação Esf. flores
-  Viviane Michele furtado Brandão, lotação Esf. flores
-  Maria dinalva da silva santos, lotação Esf. renascer
-  raquel Pereira de almeida Barros, lotação Esf. renascer
-  sueli cristina Batista soares, lotação Esf. renascer
-  cione Gomes farias, lotação Esf. renascer
-  antônia francisca rodrigues de souza, lotação Esf. renascer
-  ruth silva Mescouto, lotação Esf. santos dumont i
-  Maria do carmo ferreira sena, lotação Esf. santos dumont i
-  Karla luciana Mourão da silva, lotação Esf. santos dumont i
-  Edileuza ribeiro de sousa, lotação Esf. santos dumont i
-  luciane de oliveira leal, lotação Esf. santos dumonti
-  cláudia Pereira da silva, lotação Esf. santos dumont i
-  débora da silva cardoso oliveira, lotação Esf. santos dumont ii
-  ivaneide do socorro de souza Marinho, lotação Esf. santos dumont ii
-  david sousa costa, lotação Esf. santos dumont ii
-  francilene costa Martins, lotação Esf. santos dumont ii
-  rosiana Machado Maia Botelho, lotação Esf. santos dumont ii
-  Maria de Nazaré silva do Nascimento, lotação Esf. santos dumont ii
-  ivan da silva Gurjão, lotação Esf, liberdade
-  ruti costa da silva, lotação Esf. liberdade
-  diolene rocha Gomes, lotação Esf. liberdade
-  Goreth do socorro ramos de andrade, lotação Esf. liberdade
-  Marilene Brito da rocha, lotação Esf. liberdade
-  Eliana das chagas ramos, lotação Esf. Maguary
-  Valeria santos de araújo, lotação Esf. Maguary
-  rosana alexandra torres Gentil, lotação Esf. Maguary
-  fernanda Pinheiro ferreira, lotação Esf. Maguary
-  liliam cristina rodrigues Machado, lotação Esf. Maguary
-  Elisangela cristina alves da silva, lotação Esf. Maguary
-  Maria de Nazaré dos santos Pinheiro, lotação Esf. Maguary
-  luciana Nazaré silva santos, lotação Esf. Maguary
-  rosangela Maria silva sousa, lotação Esf> Maguary
-  andré luiz Noronha ferreira, lotação Esf. coHaB
-  Josineide corrêa de Brito dax, lotação Esf. coHaB
-  antônia Elizethe lima, lotação Esf. coHaB
-  Maria cleonice Monteiro Mendes, lotação Esf. coHaB
-  rosimary Maia da silva, lotação Esf. coHaB
-  leila do socorro dax, lotação Esf. centro
-  thaliany silva de Moraes, lotação Esf. centro
-  Maria claudia Monteiro Mendes, lotação Esf. centro
-  alda Margarete de sousa frança, lotação Esf. centro
-  luciene Pereira da silva, lotação Esf. Médice
-  ana rita das Mercês Estumano assunção, lotação Esf. Médice
-  soraya Beleza lima, lotação Esf, Médice
-  Elizângela do Socorro Amorim Padilha, Lotação ESF. Médice
-  fabrício oliveira de Jesus, lotação Esf. Médice
-  Kath farias Machado, lotação Esf. Begozão
-  Heloana rodrigues de souza, lotação Esf. Begozão
-  Maria do socorro Vale de Jesus, lotação Begozão
-  Maria Edicleia de sousa chabunas, lotação Esf. Begozão
-  ana cristiane de souza oliveira, lotação Esf. independente
-  conceição suely dassunção cordovil, lotação Esf. independente
-  Valéria raquel Medeiros de Melo, lotação Esf. independente
-  Janice silva freitas antonietti, lotação Esf. independente
-  Zeferino Pires Barbosa Junior, lotação Esf. independente
-  Edna Maria dos santos almeida, lotação Esf. Belo Jardim
-  antonio Marcos rosa Braga, lotação Esf. Belo Jardim
-  suzilene Garcia Mendes, lotação Esf. Belo Jardim
-  adriana de Jesus costa Patana, lotação Esf. Belo Jardim
-  ana Gabriela da silva Monteiro, lotação Esf. santa Maria
-  celia da silva de azevedo, lotação Esf. santa Maria
-  dioléia do socorro farias cruz, lotação Esf. santa Maria
-  Elizangela conceição Bezerra, lotação Esf. santa Maria
-  flaviane dax dos santos, lotação Esf. santa Maria
-  Jackeline cavalcante ferreira, lotação Esf. santa Maria
-  lenita silva Monteiro, lotação Esf. santa Maria
-  Marcicléia da silva Nascimento, lotação Esf. santa Maria
-  Maria Edvaneide da silva franco, lotação Esf. santa Maria
-  suelen lúcia trindade Gonçalves, lotação Esf. santa Maria
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-  thamyres rayanne cardoso alves da silva, lotação Esf. santa Maria
-  cynthia Kátia de Nazaré Barata launé, lotação Esf. Piçarreira
-  daniele dos santos sepeda, lotação Esf. Piçarreira
-  Heloise silva dos santos, lotação Esf. Piçarreira
-  Maria do carmo de araújo costa, lotação Esf Piçarreira
-  Nilzedte de sousa Barros, lotação Esf Piçarreira
-  Waldege do Monte silva, lotação Esf Piçarreira
-  adriana Maria de oliveira Miranda, lotação Esf Paraíso i
-  douglas Marcus Monteiro de Jesus, lotação Esf Paraíso i
-  Eric rodrigues teles, lotação Esf Paraíso i
-  rosenilda almeida Pinheiro, lotação Esf Paraíso i
-  Maria do socorro oliveira Palheta da cruz, lotação Esf Paraíso i
-  Eliane cristina dos santos reis, lotação Esf Paraíso ii
-  Elizangela lopes trindade, lotação Esf Paraíso ii
-  Karina chaves da conceição, lotação Esf Paraíso i
-  flávia amaral da Motta oliveira, lotação Esf Paraíso i
-  luciano Barros, lotação Paraíso ii
-  Patrícia santiago Monteiro, lotação Esf Paraíso ii
-  laudeci ribeiro do Nascimento, lotação Esf Paraíso ii
-  Andrea do Socorro Silva dos Santos, lotação ESF Benfica
-  Keila Silva Oliveira Ramos, lotação ESF Benfica
-  Marcela Sousa do Amaral, lotação ESF Benfica
-  Maria do Parto Viana da Silva, lotação ESF Benfica
-  Nilcilene Correa Oliveira, lotação ESF Benfica
-  Zandra Conceição do Rosário, lotação ESF Benfica
ii  - Nas funções de agente de combate às Endemias- acE:
-  Hosana Míria sampaio do Nascimento, lotação Esf flores
-  felipe fideralino ferreira, lotação Esf Piçarreira
-  francisco carlos dos anjos Martins, lotação Esf centro
-  laurinéia da silva Medeiros, lotação Esf Maguari
-  Maria do socorro Barros chaves Marinho, lotação Esf centro
-  tiago rodrigo do carmo de carvalho, lotação Esf centro
§1º a data da vinculação dos agentes comunitários de saúde - acs e 
Agentes de Combate às Endemias - ACE, é aquela em que estes profissio-
nais de saúde efetivamente entraram em exercício na função.
§2º será entregue a cada agente comunitário de saúde e agente de com-
bate às Endemias, individualmente, termo de nomeação e vinculação es-
tatutária ao Município de Benevides, conforme modelo constante do anexo 
Único deste decreto.

Gabinete da Prefeita, 04 de outubro de 2021.
LUZiaNe de LiMa soLoN oLiVeira

Prefeita Municipal
Protocolo: 721482

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico srP Nº 044/2021-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Para fornecimento de cadeira de rodas Para adulto, infantil, obeso e Para 
Banho, Visando atender às necessidades da Unidade de Pronto atendimen-
to, Programa Melhor em casa, centro integral a saúde da Mulher e da 
criança (crismic), centro de reabilitação e fisioterapia, centro de atenção 
Psicossocial (CAPS) e Demandas Judiciais, conforme especificações e de-
finições mínimas constantes no Termo de Referência, anexo I ao Edital. O 
edital completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefei-
turadecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de 
licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 10 de Novem-
bro de 2021 às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletro-
nicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 721329

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 2º termo aditivo da inexigibilidade nº 032-2020. segundo ter-
mo aditivo de contrato nº 0209001-2020. inexigibilidade nº 06/2020-032. 
objeto: consultas e Exames especializados na área cardiológica para aten-
der as necessidades da secretaria Municipal de saúde. contratado: clinica 
cardiologica integrada ltda cNPJ nº 14.124.601/0001-10. Vigência: 04 
(quatro) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assi-
natura: 31/04/2021. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 3º termo aditivo da inexigibilidade nº 032-2020. terceiro termo 
aditivo de contrato nº 0209001-2020. inexigibilidade nº 06/2020-032. ob-
jeto: consultas e Exames especializados na área cardiológica para atender 
as necessidades da secretaria Municipal de saúde. contratado: clinica car-
diologica integrada ltda cNPJ nº 14.124.601/0001-10. Vigência: 04 (qua-
tro) meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 
03/09/2021. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 721331

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtratos de coNtratos 

adesao ata reGistro de PreÇo decorreNtes do PreGÃo 
nº 9/0142021PP-srP-PMi, conforme saldo da ata de registro de Preço nº 
014/2021. objeto dos contratos: aquisição de Material de construção desti-
nados ao Atendimento da Administração Municipal Conforme Especificações 
dos itens constantes nos autos.  coNtrato nº 2021141001. contratan-
te: fundo Municipal saúde. contratado: J a lopes de araujo Eireli, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ Nº 27.140.566/0001-75. Valor 
global r$ 214.853,17 (duzentos e quatorze mil oitocentos e cinquenta três 
reais e dezessete centavos). Vigência14/10/2021 a 14/01/2022; coNtrato 
nº 2021141002. contratante: fundo Municipal de Educação contratado: J 
a lopes de araujo Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
Nº 27.140.566/0001-75. Valor global r$ 345.690,68 (trezentos e quarenta 
e cinco mil seiscentos e noventa reais e sessenta e oito centavos). Vigência 
14/10/2021 a 14/01/2022; coNtrato nº 2021141003. contratante: fUN-
dEB. contratado: J a lopes de araujo Eireli, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ Nº 27.140.566/0001-75. Valor global r$ 355.430,18 (trezen-
tos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e dezoito centavos). Vi-
gência 14/10/2021 a 14/01/2022; coNtrato nº 2021141004. contratante: 
Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: J a lopes de araujo Eireli, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ Nº 27.140.566/0001-75. 
Valor global r$ 752.745,34 (setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos 
e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Vigência14/10/2021 
a 14/01/2022; coNtrato nº2021141005. contratante: fundo Municipal 
de saúde. contratado: Pravaluz comercio Eirelli - Epp, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ Nº 27.140.566/0001-75. Valor global r$ 
21.183,60(vinte e um mil cento e oitenta e três mil reais sessenta centavos). 
Vigência14/10/2021 a 14/01/2022; coNtrato nº 2021141006. contratan-
te: fundo Municipal de Educação. contratado: Pravaluz comercio Eirelli - Epp, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ Nº 27.140.566/0001-75. 
Valor global r$55.362,85 (cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e dois 
reais e oitenta e cinco). Vigência14/10/2021 a 14/01/2022; coNtrato Nº 
22021141007. contratante: fUNdEB. contratado: Pravaluz comercio Eirelli - 
Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ Nº 27.140.566/0001-
75. Valor global r$ 46.885,15 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e 
cinco reais e quinze centavos). 14/10/2021 a 14/01/2022; coNtrato Nº 
2021141008 contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contratado: Pra-
valuz comercio Eirelli - Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ 
Nº 27.140.566/0001-75 Valor global r$166.935,00(cento e sessenta e seis mil e 
novecentos e trinta e cinco reais). Vigência14/10/2021 a 14/01/2022.

eXtrato de adesÃo ao reGistro de PreÇos. 
o Município de capitão Poço/Pa, através da Prefeitura Municipal, comuni-
ca aos interessados que aderiu à ata de registro de Preços, originária do Pre-
gão Presencial nº 014/2021 (srP) conforme os seguintes dados: Processo: 
registro de Preços de outro Órgão nº 014/2021. Processo licitatório de ori-
gem: Pregão Presencial nº 014/2021. Órgão Gerenciador prefeitura Municipal 
de irituia/Pa - objeto:registro de Preço que objetiva a aquisição de Materiais 
de construção, conforme as descrições contidas No Edital e termo de refe-
rência originário. registro de Preços: ata de registro de Preços nº 014/2021, 
publicada no Diário Oficial de Belém/Pa, no dia 23/09/2021 Edição ANO 181| 
Nº 3. detendora da ata: Pravaluz comercio Eirelli - Epp, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ Nº 27.140.566/0001-75. Valor da adesão 
r$259.740,00(duzentos e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta re-
ais), EJ a lopes de araujo Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ Nº 27.140.566/0001-75; Valor da adesão r$1.708.800,00(um milhão 
setecentos e oito mil e oitocentos reais). Vigência da ata de registro de preços: 
12 meses. data da adesão: 14/10/2021. Vigência da adesão: 14/10/2021 a 
14/01/2022. Valor da adesão total: r$ 1.968.540,00 (um milhão novecentos 
e sessenta e oito mil quinhentos e quarenta reais).

eXtrato de terMo aditiVo PraZo
esPÉcie: 2º aditivo. Número do contrato: 2020.271001, referente a tP nº 
007/2020- PMcP. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço/Pa. con-
tratado: H de a Mendonça comercio e serviços, cNPJ nº 17.539.314/0001-
60. o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato de 27 de outubro de 2021 até 27 de outubro de 2022, nos termos 
do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.

Protocolo: 721333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo 
de cUrioNÓPoLis

reaViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 021/2021 - tiPo: Maior Per-
centual de desconto lote Único-oBJEto: registro de preços para eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de 
viagens que compreendem a reserva, emissão, marcação, remarcação e 
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cancelamento de bilhetes de passagens terrestres interestaduais e inter-
municipais, no território nacional, atendendo as necessidades da secreta-
ria Municipal de administração, saúde e desenvolvimento social do muni-
cípio de curionópolis-data rEcEBiMENto ProPostas: 11 de novembro 
de 2021. Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interessados pelo 
site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br–
26 de outubro de 2021 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro

Protocolo: 721090

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrôNico N° 030/2021 
objeto: aquisição de cimento, areia e seixo para pavimentação em blo-
quetes sextavados nas Vilas ametista, Bom Jesus l e Juassama, conforme 
Convênio nº 013/2021/SEDOP, firmado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas - sEdoP e o Município de flo-
resta do araguaia/Pa. Homologado em: 22/10/2021. Vencedor(es): adserv 
casa E construcao ltda, cNPJ: 40.543.108/0001- 45. Valor r$ 461.880,00; 
f r comercio e serviços Eireli, cNPJ: 32.184.457/0001-90, valor r$ 684.500,29. 
Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita.

PreGÃo eLetrôNico N° 027/2021
objeto: aquisição de óleo diesel s10, para atender as necessidades da se-
cretaria Municipal de obras e transportes, na recuperação de estradas vici-
nais, conforme Convênio nº 011/2021/SETRAN, firmado entre a Secretaria 
de Estado de transporte - sEtraN e o Município de floresta do araguaia/
Pa. Homologado em: 22/10/2021. Vencedor(es): comercial de combustí-
veis floresta ltda, cNPJ: 01.653.068/0001-32, valor r$ 823.350,90. 
Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita.

Protocolo: 721336

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 2º termo aditivo de prazo de 28/08/2021 a 25/04/2022, ao con-
trato nº 3/001/2020-cPl/sEMs, decorrente da carta convite nº 3/001/2020-
cPl/sMs.  Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 721338

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 015/2021-srP/cPL/seMsa. 
tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro de pre-
ço para eventual aQUisiÇÃo dE UNiforMEs E EQUiPaMENtos Para os 
aGENtEs coMUNitários dE saÚdE E aGENtEs dE coMBatE a ENdE-
Mias, vinculados a secretaria Municipal de saúde. abertura: 11/02/2021 
às 09h. informações: pregoeiroigarapemiri@outlook.com. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
secretaria Municipal de saúde.

Protocolo: 721340

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 016/2021-srP/cPL/seMsa. 
tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro de preço 
para eventual aQUisiÇÃo roUParia HosPitalar E UNiforMEs Para os 
sErVidorEs, Para atENdEr as NEcEssidadE da sEcrEtaria MUNi-
cPal dE saÚdE dE iGaraPÉ-Miri. abertura: 12/02/2021 às 09h. infor-
mações: pregoeiroigarapemiri@outlook.com. Edital disponível em: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena
secretaria Municipal de saúde

Protocolo: 721347

secretaria MUNiciPaL saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 

Nº 001/2021-PMi-cPL/seMas
reconheço a dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso iV da lei 
8.666/93 e alterações posteriores e Ratifico o referido processo licitatório 

de acordo com o relatório da comissão Permanente de licitação. con-
tratado: PHarMaGas coMÉrcio sErViÇos iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo 
ltda. Valor Global: r$ 148.320,00. ordenador: NaZiaNNe BarBosa 
PeNa - secretária Municipal de saúde.

Protocolo: 721348

secretaria MUNiciPaL saÚde de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 2021/001-PMi-cPL/seMsa-d. origem: dispensa de li-
citação nº 001/2021-PMi-cPl/sEMas. objeto: locaÇÃo dE UsiNa coN-
cENtradora dE oXiGÊNio MEdiciNal Para ProdUÇÃo MENsaldE 
5.760 M3 (8 m3/h). contratado: PHarMaGas coMÉrcio sErViÇos iM-
PortaÇÃo E EXPortaÇÃo ltda, cNPJ Nº 18.791.322/0001-61. Valor Glo-
bal: r$ 148.320,00. Vigência: 20/09/2021 à 20/03/2021.

Protocolo: 721349

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 20210408. contratante: Município de irituia - Pá - cNPJ nº 
05.193.123/0001-00. contratada: Provalle Projetos e construções civis ltda, 
inscrita no cNPJ (Mf) cNPJ 03.636.328/0001-97. Procedimento licitatório: 
tomada de Preço nº 2/2021-001 - objeto: a contratação de empresa espe-
cializada na conclusão das obras da orla do município de irituia- Pará. Valor 
r$ 1.908.564,50 (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e sessenta e 
quatro reais e cinquenta centavos). Vigência: 20 de outubro de 2021 a 20 de 
outubro de 2022. data de assinatura: 20/10/2021.

Protocolo: 721352

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

  
PreGÃo PreseNciaL Nº 006/2021-PP

Processo adMiNistratiVo Nº 104/2021
objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de ornamentação com fornecimento de materiais natalino no distrito de 
Miritituba e cidade de itaituba. tipo: Menor preço por item. data de aber-
tura: 09/11/2021, as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.
br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações de editais: dicoM; 
e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada na rod. transamazônica c/ 
10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. ronison aguiar Ho-
landa, Pregoeiro.

Protocolo: 721353

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº 009/2021/PMJ/srP/PP

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interessa-
dos que realizará no dia 12/11/2021, às 09:00h (horário de Brasília), licita-
ção sob modalidade pregão presencial nº 009/2021/PMJ/srP/PP, tipo me-
nor preço por item, objeto: registro de Preço para a eventual contratação 
de pessoa jurídica especializada para a aquisição de material elétrico para 
iluminaçao pública em geral destinado a atender as necessidades da secre-
taria municipal de urbanização, transporte e limpeza urbana do município 
de Jacareacanga - Pa. o edital estará disponível nos sites do município, 
https://jacareacanga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações 
do tcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGao PreseNciaL Nº 010/2021/PMJ/srP/PP

a Prefeitura Municipal de Jacareacanga-Pa, comunica aos interes-
sados que realizará no dia 12/11/2021, às 15:00h (horário de Brasília), 
licitação sob modalidade pregão presencial nº 010/2021/PMJ/srP/PP, tipo 
menor preço por item, objeto: registro de preço para a eventual contrata-
ção de pessoa jurídica especializada para a aquisição de material elétrico 
em geral destinado a atender as necessidades da secretaria municipal de 
urbanização, transporte e limpeza urbana do município de Jacareacanga 
- Pa.. o edital estará disponível nos sites do município, https://jacareacan-
ga.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licitações do tcM-Pa e pelo 
e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

athos célio o. souza
Pregoeiro

Protocolo: 721354
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
coNVite Nº 019/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 23.524/2021-PMM, tipo Menor Preço Global. data da 
sessão: 17/11/2021 - 09:00h (horário local). objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dos sErViÇos dE rEforMa 
do PrÉdio da dEfEsa ciVil, localiZado Na traVEssa carlos lEi-
tÃo 290, MaraBá PioNEira - MaraBá/Pa. integra do Edital e informa-
ções: sala da cEl/sEVoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de obras 
- sEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 
08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. Franklin car-
neiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMMl.

Protocolo: 721359

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 060/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 24.117/2021-PMM - tipo Menor 
Preço por item. data da sessão: 11/nov/2021 - 14h00min (horário local). 
objeto: rEGistro dE PrEÇo Para EVENtUal aQUisiÇÃo dE MatErial 
PEdra dE MÃo (PEdra caBEÇa dE JacarÉ), Para atENdEr as NEcEs-
sidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras E ViaÇÃo PUBlica - 
sEVoP - PMM. recursos: Próprios - integra do Edital e informações: sala 
da cEl/sEVoP/PMM - Prédio da sEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, 
ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/
Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. ass.: Higo duarte Nogueira 
- Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 721360

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia (srP) Nº 009/2021-
ceL/PMM, Processo n° 15.000/2021-PMM, objeto: rEGistro dE PrEÇos 
Para EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dos sErVi-
Ços dE PEQUENos rEParos dos PrÉdios PÚBlicos do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a em-
presa: Md sErViÇos E ENGENHaria ltda, cNPJ: 19.969.637/0001-19, ven-
cedora com o valor GloBal r$ 2.386.486,46. assinatura: em 26/10/2021, 
secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 075/2021/ceL/seVoP/PMM 

origem: coNcorrÊNcia (srP) Nº 009/2021-cEl/PMM, Processo n° 
15.000/2021-PMM, objeto: rEGistro dE PrEÇos Para EVENtUal coN-
trataÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dos sErViÇos dE PEQUENos 
rEParos dos PrÉdios PÚBlicos do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, a 
empresa: Md sErViÇos E ENGENHaria ltda, cNPJ: 19.969.637/0001-
19, vencedora com o valor GloBal r$ 2.386.486,46. assinatura: em 
26/10/2021, secretário Municipal de obras - FÁBio cardoso Morei-
ra - secretário.

Protocolo: 721361

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo 
a FUNdaÇÃo casa da cULtUra de MaraBÁ 

Vanda régia américo Gomes, Presidente da FccM HoMoLoGa e ad-
JUdica a decisão do Presidente da ceL, contratação de empresa de 
Engenharia para construção de uma cabine de medição/proteção/transfor-
mação entrada área para o cine teatro, localizado na folha 16, Nova Marabá 
Vencedora: s&s coNstrUtora E MEtarlUGica solUcÇÕEs E sErViÇos 
EirEli, cNPJ 31.593.964/0001-14, totalizando o valor de r$ 140.312,36 
(cento e quarenta mil trezentos e doze reais e trinta e seis centavos) ass: 
20/10/2021. conforme consta nos autos do Processo administrativo Nº 
13.576/2021-PMM, cV -n° 007/2021/cEl/sEVoP/PMM.

Protocolo: 721362

eXtrato da os 03/2021 
ao contrato de salvaguarda de material espeleológico vigência vai até o 
dia 30/12/2022, valor total da OS é de R$ 964.765,68, firmado entre a 
fundação casa da cultura de Marabá e a ValE as.Vanda régia américo 
Gomes - Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 721363

PreseNciaL - srP Nº 13/2021
Processo N.º 22875/2021/ceL/FccM/PMM 

objeto: registro de preço para Eventual contratação de empresa para 
aquisição de equipamentos (câmeras de filmagens, DVR’s, fonte de ali-
mentação, Hd’s, cabo de comunicação, caixa de proteção, rack, Monitor, 
catracas, climatizador e relógio de ponto) e empresa especializada em 
prestação de serviços em manutenção e instalação (câmeras de filmagens, 
catracas, ponto eletrônico, climatizador, elevador, portas eletrônicas, can-
cela, e portão elétrico) para atender as necessidades da fundação casa da 
cultura de Marabá e suas extensões.

a coMissÃo esPeciaL de LicitaÇÃo 
torna público que decide sUsPENdEr o certame referente ao Edital do 
Pregão Presencial - SRP nº 13/2021 para revisão e retificação do Termo de 
referência e Edital. a nova data de abertura será divulgada na forma da 
lei. telefone: 94.3322-2325. Endereço: folha 31, quadra Especial lote 01, 
Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.507-670, Marabá, Pará.

Protocolo: 721364

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico Nº 118/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 20.742/2021-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aBErto/fEcHado. data do certame: 12/11/2021. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto aQUisiÇÃo dE JoGos EdUcati-
Vos, BriNQUEdos E liVros iNfaNtis Para atUaÇÃo dos Profissio-
Nais foNaUdiÓloGos QUE atUaM Nas UNidadEs Básicas dE saÚdE. 
UasG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada 
na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova 
Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: lici-
tacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 26/10/2021.

aNtoNia Barroso Mota GoMes
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 721356

aViso de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 010/2021- ceL/seVoP/PMM

Ratificação e Homologação do Processo n° 23.498/2021 - PMM. 
objeto: coNtrataÇÃo da EMPrEsa BrasilEira dE corrEios E tElÉ-
Grafos (Ect) Para oBtENÇÃo dE ProdUtos E PrEstaÇÃo dE sErVi-
Ços Postais, Para atENdEr as NEcEssidadEs da adMiNistraÇÃo 
MUNiciPal dE MaraBá, por meio da empresa: EMPrEsa BrasilEira dE 
corrEios E tElÉGrafos, cNPJ sob nº 34.028.316/0018-51. Valor: r$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). conforme consta nos autos do processo.

Marabá - Pa, 26 de outubro de 2021.
José Nilton de Medeiros

secretário Municipal de administração
Protocolo: 721357

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 57/2021 
objeto: contratação de Empresa Para Prestação de serviço de transporte 
de 08 caminhões Novos, Porta a Porta, incluindo todas as despesas, para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. tipo: 
Menor preço global. data da abertura: 10/11/2021 ás 07h30min. 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 La-
vall - Pregoeira.

Protocolo: 721365

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de ratiFicaÇÃo
cHaMada PÚBLica c.P. 002-2021

o secretário Municipal de educação, sr. MarK JoNNY saNtos siLVa, 
com base na lei nº. 8.666/93, e legislações correlatas, após constatar a 
regularidade dos atos procedimentais da comissão Permanente de lici-
tação, rEcoNHEÇo a dispensa de licitação fundamentada no art. 14, § 
1º (chamada Pública), da lei n.º 11.947 de 16 de junho de 2009, e suas 
atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado 
aos autos, para a contratação da, associaÇÃo dos PEQUENos ProdU-
torEs rUrais dE altaMira E rEGiÃo; P.c. da silVa saNtos E cia 
ltda; laticÍNio sÃo fraNcisco ltda; t.B. corrEia E cooPEratiVa  
dE ProdUtorEs faMiliarEs rUrais dE PacaJá ltda. referente à cHa-
Mada PÚBlica, VisaNdo o oBJEto: aQUisiÇÃo dE GÊNEros aliMEN-
tÍcios da aGricUltUra faMiliar E do EMPrEENdEdor faMiliar rU-
ral, Para atENdEr as NEcEssidadEs das  Escolas da rEdE PÚBlica 
dE ENsiNo dE acordo coM as dirEtriZEs  do ProGraMa  NacioNal 
dE aliMENtaÇÃo Escolar PNaE, atENdENdo assiM as NEcEssidadEs 
da  sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo.
ratiFico, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das licitações, o 
despacho do ilmo. sr. JoZiMar dos saNtos silVa, Presidente da co-
missão de licitação, determinando que se proceda a publicação da devida 
ratificação.

PacaJá - Pa, 25 de outubro de 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa
secretário Municipal de Educação

Protocolo: 721367
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PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇos N° 002/2021-seMed

o secretário Municipal de educação, sr. MarK JoNNY saNtos siLVa, 
com base na lei nº. 8.666/93, e legislações correlatas, após constatar a re-
gularidade dos atos procedimentais da comissão Permanente de licitação, 
HoMoloGoU a toMada dE PrEÇos N° 002/2021-sEMEd, e adJUdicoU 
o objeto a proponente vencedor litHiUM coNstrUÇÕEs & sErViÇos 
ltda. cNPJ N° 18.301.334/0001-60, com o valor total de r$ 885.107,11 
(oitocentos e oitenta e cinco Mil, cento e sete reais e onze centavos).
oBJEto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para coNstrUÇÃo dE 04 salas dE aUla “EMEf aMiGo ValtEr Ga-
lHardi”.

PacaJá - Pa, 25 de outubro de 2021.
MarK JoNNY saNtos siLVa
secretário Municipal de Educação

Protocolo: 721369

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo 
Por coNVeNiÊNcia da adMiNistraÇÃo 

Fica sUsPeNso o Processo LicitatÓrio 
toMada de PreÇos n° 2/2021-00007 

cujo o objeto é “contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços oftalmológicos para realização de cirurgias de catarata (facoemul-
sificação com implante de lente intra-ocular dobrável), obedecendo aos 
critérios e preço do sistema Único de saúde (sUs). informamos ainda que 
a publicação da suspensão e a data da nova abertura acontecerá nos meios 
de comunicação utilizados anteriormente. Paragominas/Pa, 22 de outubro 
de 2021. thiago Gonçalves da Mota - Presidente da cPL - Portaria 
062/2021-GPP

Protocolo: 721371

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 0059/2021, para rEGistro dE PrE-
Ços Para fUtUra E EVENtUal aQUisiÇÃo dE MatErial dE aParElHos 
E UtENsilios doMEsticos, Para atENdEr as NEcEssidadEs da PrE-
fEitUra, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais dE saNta BárBara do 
Pará. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
no dia 11 de Novembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UasG: 980369, às 14:00hs. Edital e ane-
xos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.
br, UasG: 980369; Portal tcM/Pa; setor de licitações: rodovia augusto 
Meira filho, KM 17, s/Nº, sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, 
cplsantabarbara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 721372

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 0058/2021, para rEGistro dE PrEÇos 
Para fUtUra E EVENtUal aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE aUdio E 
VidEo, Para atENdEr as NEcEssidadEs da PrEfEitUra, sEcrEta-
rias E fUNdos MUNiciPais dE saNta BárBara do Pará/Pa. a sessão 
de recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 11 de No-
vembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgover-
namentais.gov.br, UasG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://
santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UasG: 
980369; Portal tcM/Pa; setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, 
KM 17, s/Nº, sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabar-
bara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 721375

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 0060/2021, para rEGistro dE PrE-
Ços Para fUtUra E EVENtUal aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE Pro-
cEssaMENto dE dados E afiNs, Para atENdEr as NEcEssidadEs da 
PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUNdos MUNiciPais dE saNta BárBara 

do Pará/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 12 de Novembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, UasG: 980369, às 09:00hs. Edital 
e anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.
gov.br, UasG: 980369; Portal tcM/Pa; setor de licitações: rodovia au-
gusto Meira filho, KM 17, s/Nº, sala de licitações, horário 09:00hs às 
12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.

revelino Lopes de sousa
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 721376

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

errata ao aViso de HoMoLoGaÇÃo Pe N°003.2021 PMsiP
reF. a PUBLicaÇÃo do dia 25/05/2021, PÁG 102 N°34.594
oNde se LÊ: Valor global: r$263.900,00 (duzentos sessenta e três mil, 
novecentos reais)
Leia-se: Valor global: r$253.00,00 (duzentos cinquenta e três mil reais)

rosiNaLdo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro cPl.

Protocolo: 720954

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 023/2021-PMsiP- sMs

oBJeto: aQUisiÇÃo dE iNsUMo odoNtoloGico Para atENdEr a 
dEMaNda do ProGraMa saÚdE Na Escola – PsE/sMs, EMPrEsa Ho-
MoloGada: PolYMEdH EirEli com cNPJ Nº 63.848.345/0001-10; Valor 
global: r$ 78.570,00 (setenta e oito mil, quinhentos e setenta reais); data 
da Homologação: 21/10/2021; ordenador: eVaNdro Barros Wata-
NaBe, Prefeito Municipal de santa izabel do Pará.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEGoEiro/PMsiP.

Protocolo: 721297

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de cULtUra

ato de aViso do editaL da
cHaMada PUBLica N° 003/2021 -seMc

objeto: reconhecer e Premiar coletivos de artistas e demais fazedores de 
cultura, por seu histórico de realizações e que, de alguma forma, contribuí-
ram e contribuem para a promoção, fruição, formação, capacitação e aces-
so aos bens culturais no Município de santarem/Pa, por meio do ambiente 
virtual. Habilitação: 28 de outubro de 2021 até 10 de novembro de 2021 
até ás 23h59 (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos), horário de 
Brasília, do ultimo dia estabelecido para as inscrições. o edital e informa-
ções poderão ser obtidos no site WWW.santarem.pa.gov.br

Luis alberto Mota Figueira
Presidente do comitê Gestor Municipal da lei aldir Blanc

Protocolo: 721378

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 065/2021-seMaP

o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe.
Art. 1º - Designar o servidor abaixo indicado para, com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a 
secretaria Municipal de agricultura e Pesca e a(s) empresa(s) contrata-
da(s) para fornecimento de materiais diversos, como: material de cons-
trução, hidráulico, elétrico, jardinagem, ferramentas e acessórios para os 
equipamentos, para atender as necessidades da secretaria Municipal de 
agricultura e Pesca. fábio adriano lopes dos santos - Matrícula nº 89159.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Domingos Ferreira 
Pereira - Matricula nº 64014.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e termos aditivos de contratos em execução. 
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do secre-
tário Municipal de agricultura e Pesca aos vinte e seis dias de outubro de 
dois mil e vinte e um. Bruno da silva costa. secretário Municipal de 
agricultura e Pesca. decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 721383
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de cULtUra

ato de aViso do editaL da
cHaMada PUBLica N° 002/2021 -seMc

objeto: credenciar Pessoas físicas, brasileiros (as), natos(as), ou natura-
lizados(as), residentes e domiciliados(as), prioritariamente no Município de 
santarém, ou no Estado do Pará, para subsidiar o comitê Gestor Municipal 
da lei aldir Blanc na analise e parecer técnico do conteúdo das propostas 
culturais habilitadas nos Editais/Prêmios. Habilitação: 28 de outubro de 
2021 até 03 de novembro de 2021 até ás 23h59 (vinte e três horas e 
cinqüenta e nove minutos), horário de Brasília, do ultimo dia estabeleci-
do para as inscrições. o edital e informações poderão ser obtidos no site 
WWW.santarem.pa.gov.br

Luis alberto Mota Figueira
Presidente do comitê Gestor Municipal da lei aldir Blanc

Protocolo: 721381

PreFeitUraMUNiciPaLdesaNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 173/2021

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto 
nº 744/2021 - GaP/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como fiscais convenen-
tes, para acompanhamento e fiscalização dos contratos celebrados para 
aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes Para Ubs, centro de 
saúde e Postos de saúde da secretaria Municipal de saúde de santarém. 
Titular: Antônia Sueleide Bezerra Bonfim - Matrícula 22063; RG: 4229056 
e cPf: 457.907.602-87, servidora da sEMsa; suplente: leidiane Gentil 
sousa - Matrícula 80907, rG: 5669141 e cPf: 946.662.452-00, servidora 
da sEMsa;
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. santarém/Pa, de 22 de outubro de 2021. Vânia Maria aze-
vedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 
- GaP/PMs.

PreFeitUraMUNiciPaLdesaNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 168/2021

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decre-
tonº744/2021-GaB/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao 
disposto no art.67 da lei nº 8.666/93e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscaliza-
dores do contrato de locação do imóvel do centro de referência do idoso, 
da secretaria Municipal de saúde de santarém. titular: Yngrit carla Pôjo 
de araújo, Matrícula: 90611, rG: 891686, cPf: 529437982-15, assisten-
te social. suplente: soelia ivana Novoa do Nascimento cota, Matrícula: 
83181, rG: 3047919, cPf:625503732-00, auxiliar administrativo.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se,dê-se ciência 
e cumpra-se. santarém/Pa, 22 de outubro de 2021. Vânia Maria azeve-
do Portela - secretaria Municipal de saúde/decreto nº 744/2021-
GaP/PMs de 22/03/2021.

PreFeitUraMUNiciPaLdesaNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 178/2021

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto 
nº 153/2018 - sEMGof, de 1º de Junho de 2018  e em cumprimento ao 
disposto no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear as servidoras abaixo designadas como agentes fiscalizado-
ras dos contratos referente a contratação de Empresa Especializada, Para 
o Transporte Via Terrestre de Pacientes em Ambulância Básica Tipo a no 
trecho santarém/itaituba, Para atender as Necessidades do setor de tfd 
da secretaria Municipal de saúde de santarém. titular: rosa Maria lima 
da silva  - Matrícula 30257, cPf 403216302-20, rG 2755709 - ssP/Pa, 
servidora temporária da sEMsa.
suplente: regimara lobato araújo - Matrícula 52879, cPf 801216242-34, 
rG 3878102 ssP/Pa, servidor temporário da sEMsa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. re-
gistre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. santarém/Pa, 26 de 
outubro de 2021. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal 
de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 721384

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-003-Pe-PMsat

a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Permanente de licitação, torna público que às 10h00min (dez 
horas) do dia 11 (onze) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), rea-

lizará sessão pública no procedimento Pregão Eletrônico Nº 9/2021-003-PE
-PMsat, visando a coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE iN-
sUMos aGrÍcolas Para distriBUiÇÃo aos aGricUltorEs locais do 
MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio do taUá, EM atENdiMENto ao coNVÊ-
Nio 003566/2020, cElEBrado ENtrE o MUNicÍPio dE saNto aNtÔNio 
do taUá E o MiNistÉrio da aGricUltUra, PEcUária E aBastEciMEN-
TO, conforme Termo de Convênio, mediante especificações do edital e seus 
anexos e de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
através do sítio http://www.portaldecompraspublicas.com.br.
aBErtUra: 11/11/2021 Às 10:00H
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Pa-
ranhos, Nº 17, (altos)- centro - santo antônio do tauá no horário das 
8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior 
aquela estipulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou 
retirado no Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará - tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 721387

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo PreseNciaL 

Para reGistro de PreÇos Nº 9/2021-00038
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo licitatório do tipo Menor Preço por item que versa so-
bre o rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra E EVENtUal aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENtos aGricolas, MatErial PErMaNENtE, VisaNdo atEN-
dEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria dE aGricUltUra do MUNicÍPio 
dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. a abertura será no dia 12/11/2021 às 
09:00hs, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, 
situada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro centro, nesta cidade, cEP: 
68.635-000. o edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura 
Municipal das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira no portal 
da transparência desta municipalidade e no mural de licitações do tcM.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

data 27/10/2021
Protocolo: 721391

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo PreGao 
eLetroNico Nº 0050/2021

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor 
Preço por item, que versa sobre aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE iN-
forMática, Para iNforMatiZaÇÃo das EQUiPEs dE saÚdE da faMÍ-
lia E dE atENÇÃo PriMária, EM atENdiMENto as NEcEssidadEs da 
sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. a 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 11/11/2021 ás 08:00h, no sistema comprasnet, o edital esta-
rá disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitaçoes/ e www.comprasnet.gov.br e no email: licitacaosdc2021@gmail.
com, e também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura Municipal, sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na av. dr. lauro sodré, 
nº 206, bairro centro, das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta, a 
partir da data da publicação.

aViso de LicitaÇÃo PreGao 
eLetroNico Nº 0047/2021

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletronico do tipo 
Menor Preço por item, que versa sobre aQUisiÇÃo dE VEÍcUlo tiPo 
Micro-ÔNiBUs UrBaNo dE traNsPortE saNitário, tENdo EM Vis-
ta a ProPosta dE aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENto / MatErial PErMa-
NENtE Nº 13885.840000/1210-05 E EMENda ParlaMENtar 33390005, 
dE acordo coM as EsPEcificaÇÕEs EM atENdiMENto a sEcrEtaria 
MUNiciPal dE saÚdE dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. a data do rece-
bimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 
11/11/2021 ás 11:00h, no sistema comprasnet,. o edital estará disponível 
nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitaçoes/ e 
www.comprasnet.gov.br e no email: licitacaosdc2021@gmail.com, e tam-
bém poderá ser obtido no prédio da Prefeitura Municipal, sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro 
centro, das 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta, a partir da data 
da publicação.

aViso de LicitaÇÃo PreGao 
eLetroNico srP Nº 0049/2021

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna públi-
co o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico srP do tipo Me-
nor Preço por item, que versa sobre rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra 
E EVENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para forNEciMENto dE MEdi-
caMENtos do coMPoNENtE Básico da assistÊNcia farMacÊUtica 
Para sUPriMENto dos sErViÇos MUNiciPais da atENÇÃo Básica da 
rEdE PÚBlica MUNiciPal E saÚdE. a data do recebimento e abertura das 
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propostas e documentos de habilitação será no dia 12/11/2021 ás 08:00h, 
no sistema comprasnet,. o edital estará disponível nos sites: https://sao-
domingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitaçoes/ e www.comprasnet.gov.
br e no email: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido 
no prédio da Prefeitura Municipal, sala da comissão Permanente de licita-
ção, localizada na av. dr. lauro sodré, nº 206, bairro centro, das 08h00min 
às 13h00min, de segunda a sexta, a partir da data da publicação.

aViso de LicitaÇÃo PreGao 
eLetroNico srP Nº 0051/2021

o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico srP do tipo 
Menor Preço por item, que versa sobre rEGistro dE PrEÇos Para fU-
tUra E EVENtUal aQUisiÇÃo dE cEstas Básicas Para forNEciMEN-
to as faMÍlias EM sitUaÇÃo dE VUlNEraBilidadE social atENdi-
das PElo cras - cENtro dE rEfErÊNcia da assistÊNcia social, dE 
acordo coM a lEi fEdEral Nº 8.842/93,EM atENdiMENto a sEcrE-
taria dE assistÊNcia social do MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do 
caPiM/Pa.a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 11/11/2021 ás 14:00h, no sistema comprasnet,. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.
br/categoria/licitaçoes/ e www.comprasnet.gov.br e no email: licitacaos-
dc2021@gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura 
Municipal, sala da comissão Permanente de licitação, localizada na av. 
dr. lauro sodré, nº 206, bairro centro, das 08h00min às 13h00min, de 
segunda a sexta, a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 721389

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo deserto 

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-00038
o Município de são domingos do capim através da Pregoeira, tor-
na público que o processo administrativo de licitação, na modalidade de 
Pregão Presencial que versa sobre o rEGistro dE PrEÇos Para fUtU-
ra E EVENtUal aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos aGricolas, MatErial 
PErMaNENtE, VisaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria dE 
aGricUltUra do MUNicÍPio dE sÃo doMiNGos do caPiM/Pa. cujo a 
abertura ocorreu no dia 25/10/2021 às 10:00hs, na sala de reunião da 
comissão Permanente de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro sodré, 
nº 206, bairro centro, nesta cidade, cEP: 68.635-000. foi declarado dE-
sErto pela falta de interessados em participar do certame.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

data 27/10/2021
Protocolo: 721393

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20210344 - toMada de PreÇos Nº Pe 005/2021 - 
contratante: PrEfEitUra MUNiciPal dE sÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: odair HaHN ltda objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
coNstrUÇÃo dE PoNtE EstaQUEada dE MadEira EM diVErsas rE-
GiÕEs da ZoNa rUral do MUNicÍPio dE sÃo fEliX do XiNGU- Pa. 
Vigência: 25/10/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 3.178.281,11 (três 
milhões, cento e setenta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e onze 
centavos) - data da assinatura: 25/10/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 721395
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo deserta

PreGÃo PreseNciaL srP N. 9/2021-029, com data de abertura mar-
cada para o dia 15.10.2021 às 09:00hs, objeto: rEGistro dE PrEÇos 
para futura e eventual contratação de empresa para prestação dos serviços 
de transporte escolar. foi declarada deserta por não acudirem interessados 
em participar do certame. são Geraldo do araguaia - Pa, 15 de outubro de 
2021. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 721396

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar 
em favor da Empresa: delta Maquinas ltda, cNPJ: 04.550.434/0001-16, 
valor total de r$ 1.185.000,00 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil 
reais) referente ao Pregão Eletrônico srP Nº 024/2021, Processo admi-
nistrativo Nº 00000156/21 que tem por objeto: aquisição de 01 (uma) 
motoniveladora para atender as necessidades da secretaria municipal de 
infraestrutura do município de são Miguel do Guamá, de acordo com o 
convênio nº 892005/2019 celebrado entre superintendência do desen-
volvimento da amazônia-sUdaM e Prefeitura municipal de são Miguel do 
Guamá/Pa. data da Homologação 01/10/2021.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº  20210331

oriGeM: PreGÃo Nº 024/2021 
contratante: Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá
contratada(o): delta Máquinas ltda. objeto: aquisição de 01 (uma) moto-
niveladora para atender as necessidades da secretaria municipal de infra-
estrutura do município de são Miguel do Guamá, de acordo com o convênio 
nº 892005/2019 celebrado entre superintendência do desenvolvimento 
da amazônia-sUdaM e Prefeitura municipal de são Miguel do Guamá/Pa. 
Valor total: r$ 1.185.000,00 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil re-
ais). Programa de trabalho: Exercício 2021 Projeto 0801.267820015.1.041 
Aquisição de Veículos. , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamen-
tos e material permanente, subelemento 4.4.90.52.48, no valor de r$ 
1.185.000,00. Vigência: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 
2021; data da assinatura: 01 de outubro de 2021. eduardo sampaio 
Gomes Leite - Prefeito Municipal.

Protocolo: 721398

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
retiFicaÇÃo 

Na publicação do extrato da dispensa de Licitação; origem disPEN-
sa 7/2021-012, na publicação circulada em 25/10/2021 no diário do Pará 
(pág. B10 economia), d.o.U (pag. 284, seção 03, edição 201) e doE/Pa 
(diário n° 34.746, pág. 106), oNde se LÊ- r$ 715.244,64 (setecentos e 
quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centa-
vos), Leia-se r$ 687.558.96 (seiscentos e oitenta e sete mil quinhentos 
e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos ), oNde se LÊ- r$ 
754.477,68 (setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e 
sete reais e sessenta e oito centavos), Leia-se  r$ 720,614,40 (setecen-
tos e vinte mil seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos).

eXtratos de coNtrato
origem: disPeNsa Nº 7/2021-012 

objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de transpor-
te Escolar fluvial em caráter de urgência para atender da rede de ensino 
do Município de são sebastião da Boa Vista- Pa.  data da assinatura: 26 de 
outubro de 2021. Vigência do contrato: 26 de outubro a 31 de novembro 
de 2021. contratante: fundo Municipal de Educação de são sebastião 
da Boa Vista, cNPJ nº 13.304.304/0001-94.  contrato nº 2610001-2021. 
contratada: W. G rodrigues Eireli, cNPJ nº 24.712.494/0001-03. Valor: r$ 
532.821,96 (quinhentos e trinta e dois mil oitocentos e vinte e um reais e 
noventa e seis centavos). contrato nº 2610002-2021. contratada: rafael P 
Monteiro, cNPJ nº 41.697.346/0001-78. Valor: r$ 541.549,60 (quinhentos 
e quarenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centa-
vos). contratante: fundo Municipal Para Gestão da Movimentação dos re-
cursos do fUNdEB, cNPJ nº 31.039.841/0001-36. contrato nº 2610003-
2021. contratada: W. G rodrigues Eireli, cNPJ nº 24.712.494/0001-03. 
Valor: r$ 154.737,00 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta 
e sete reais). contrato nº 2610004-2021. contratada: rafael P Monteiro, 
cNPJ nº 41.697.346/0001-78. Valor: r$ 179.064,60 (cento e setenta e 
nove mil sessenta e quatro reais e sessenta centavos)

oriGeM: PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-004 
Vigência dos contratos: de 26 de outubro a 31 de dezembro de 2021. assi-
naturas: 26 de outubro de 2021. coNtrato Nº 2610005-2021. contratan-
te: Município de são sebastião da Boa Vista, cNPJ: 05.105.143/0001-81. 
contratado: J a Mendo combustível Eireli, cNPJ nº 07.160.747/0006-60. 
oBJEto: contratação de pessoa jurídica para aquisição de combustíveis e 
derivados para atender as necessidades da Prefeitura e secretarias Muni-
cípio de são sebastião da Boa Vista/Pa. Valor: r$ 300.390,41 (trezentos 
mil trezentos e noventa reais e quarenta e um centavos); coNtrato Nº 
2610006-2021. contratante: fundo Municipal de Educação de são sebas-
tião da Boa Vista, cNPJ nº 13.304.304/0001-94. contratado: J a Mendo 
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combustível Eireli, cNPJ nº 07.160.747/0006-60. objeto: contratação de 
pessoa jurídica para aquisição de combustíveis e derivados para atender 
as necessidades do fundo Municipal de Educação de são sebastião da Boa 
Vista-Pa. Valor: r$ 136.876,36(cento e trinta e seis mil oitocentos e se-
tenta e seis reais e trinta e seis centavos); coNtrato Nº 2610007-2021. 
contratante: fundo Municipal Para Gestão da Movimentação dos recur-
sos do fUNdEB, cNPJ nº 31.039.841/0001-36. contratado: J a Mendo 
combustível Eireli, cNPJ nº 07.160.747/0006-60. objeto: contratação de 
pessoa jurídica para aquisição de combustíveis e derivados para atender 
as necessidades do fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos re-
cursos do fundeb de são sebastião da Boa Vista-Pa. Valor: r$ 221.582,04 
(duzentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e dois reais e quatro cen-
tavos); coNtrato Nº 2610008-2021. contratante: fundo Municipal de 
saúde de são sebastião da Boa Vista, cNPJ Nº 11.506.487/0001-03. con-
tratado: J a Mendo combustível Eireli, cNPJ nº 07.160.747/0006-60. ob-
jeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição de combustíveis e de-
rivados para atender as necessidades do fundo Municipal de saúde de são 
sebastião da Boa Vista-Pa. Valor: r$ 332.994,24 (trezentos e trinta e dois 
mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos); coN-
trato Nº 2610009-2021. contratante: fundo Municipal de assistência so-
cial - fMas de são sebastião da Boa Vista, cNPJ nº 17.650.278/0001-07. 
contratado: J a Mendo combustível Eireli, cNPJ nº 07.160.747/0006-60. 
objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição de combustíveis e 
derivados para atender as necessidades do fundo Municipal de assistência 
social de são sebastião da Boa Vista-Pa. Valor: r$ 193.969,79 (cento e 
noventa e três mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e nove 
centavos). coNtrato Nº 26100010-2021. contratante: fundo Municipal 
de Meio ambiente - fMMa, cNPJ: 25.264.697/0001-39. contratado: J a 
Mendo combustível Eireli, cNPJ nº 07.160.747/0006-60. objeto: contra-
tação de pessoa jurídica para aquisição de combustíveis e derivados para 
atender as necessidades do fundo Municipal de Meio ambiente de são 
sebastião da Boa Vista-Pa. Valor: r$126.864,25 (cento e vinte e seis mil 
oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Protocolo: 721399

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 001/2021-tP

Na Publicação circulada no dia 14/10/2021
aonde se lê: a abertura será dia 02/11/2021 as 08:30
Leia-se: a abertura será dia 03/11/2021 as 08:30

retiFicaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 046/2021-Pe/srP

Na Publicação circulada no dia 21/09/2021
coNtrato Nº..............: 20210350
aonde se lê: Valor total................: r$ 15.081,11 (quinze mil, oitenta 
e um reais e
onze centavos).
Leia-se: Valor total................: r$ 31.740,21 (trinta e um mil, sete-
centos e quarenta reais e vinte e um centavos)
coNtrato Nº...........: 20210351
aonde se lê: Valor total................: r$ 17.311,48 (dezessete mil, tre-
zentos e onze reais e quarenta e oito centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 36.278,41 (trinta e seis mil, duzen-
tos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos)
coNtrato Nº...........: 20210352
aonde se lê: Valor total................: r$ 19.001,73 (dezenove mil, um 
reais e setenta e três centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 35.482,80 (trinta e cinco mil, qua-
trocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
coNtrato Nº...........: 20210353
aonde se lê: Valor total................: r$ 20.125,60 (vinte mil, cento e 
vinte e cinco reais e sessenta centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 42.494,18 (quarenta e dois mil, 
quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos)
coNtrato Nº...........: 20210354
aonde se lê: Valor total................: r$ 16.798,84 (dezesseis mil, se-
tecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 35.425,56 (trinta e cinco mil, qua-
trocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
coNtrato Nº...........: 20210355
aonde se lê: Valor total................: r$ 17.169,86 (dezessete mil, 
cento e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 35.961,71 (trinta e cinco mil, nove-
centos e sessenta e um reais e setenta e um centavos)
coNtrato Nº...........: 20210356
aonde se lê: Valor total................: r$ 17.392,58 (dezessete mil, tre-
zentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 35.423,01 (trinta e cinco mil, qua-
trocentos e vinte e três reais e um centavo)
coNtrato Nº...........: 20210357
aonde se lê: Valor total................: r$ 227.636,55 (duzentos e vinte 
e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 460.530,15 (quatrocentos e ses-
senta mil, quinhentos e trinta reais e quinze centavos)

coNtrato Nº...........: 20210358
aonde se lê: Valor total................: r$ 176.856,06 (cento e setenta e 
seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 364.218,83 (trezentos e sessenta e 
quatro mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e três centavos)
coNtrato Nº...........: 20210359
aonde se lê: Valor total................: r$ 20.494,90 (vinte mil, quatro-
centos e noventa e quatro reais e noventa centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 41.047,19 (quarenta e um mil, 
quarenta e sete reais e dezenove centavos)
coNtrato Nº...........: 20210385
aonde se lê: Valor total................: r$ 362.385,12 (trezentos e ses-
senta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 727.357,95 (setecentos e vinte e 
sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos)
coNtrato Nº...........: 20210386
aonde se lê: Valor total................: r$ 21.430,58 (vinte e um mil, 
quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 44.075,20 (quarenta e quatro mil, 
setenta e cinco reais e vinte centavos)
coNtrato Nº...........: 20210387
aonde se lê: Valor total................: r$ 21.704,66 (vinte e um mil, 
setecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 44.216,41 (quarenta e quatro mil, 
duzentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos)
coNtrato Nº...........: 20210388
aonde se lê: Valor total................: r$ 21.362,24 (vinte e um mil, 
trezentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 43.812,54 (quarenta e três mil, 
oitocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos)
coNtrato Nº...........: 20210389
aonde se lê: Valor total................: r$ 24.284,23 (vinte e quatro mil, 
duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos)
Leia-se: Valor total................: r$ 49.005,60 (quarenta e nove mil, 
cinco reais e sessenta centavos)

Protocolo: 721400

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

aViso de LicitaÇÃo
o MUNicÍPio de toMÉ aÇU, torna público aos interessados que às 
10:00 horas, do dia 10 de Novembro de 2021, realizará sessão pública na 
modalidade Pregão nº 9/2021-1910001-srP, na forma ElEtrÔNica pelo 
sistema de registro de Preços, cujo objeto consiste em rEGistro dE PrE-
Ços Para EVENtUal E fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcia-
liZada Para aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos dE iNforMática oBJEti-
VaNdo a iNforMatiZaÇÃo das EQUiPEs dE saÚdE da faMilia E EQUi-
PEs dE atENÇÃo PriMaria, do MUNiciPio dE toMÉ-aÇU, Por MEio da 
iMPlaNtaÇÃo dE ProNtUário ElEtrÔNico, coMforME Portaria do 
MiNistÉrio da saÚdE Nº 3.393 dE 11 dEZEMBro dE 2020 (item 01 - 
item fracassado do rEGistro dE PrEÇos para PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 
9/2021-1708001-srP). o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação, localizada 
na Praça três Poderes nº 738, Bairro: centro, tomé açu/Pa, de segunda a 
sexta feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste 
aviso, bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal dos Jurisdi-
cionados do tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - tcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br e no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

aLZira LiNo soares oLiVeira
secretária Municipal de saúde

Protocolo: 721402

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 9/2021-085PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEitUra MUNiciPal dE tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 11 de novembro de 2021, na modalidade 
PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 9/2021-085PMt, tipo menor preço por itEM, 
cujo rEGistro dE PrEÇos Para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa do raMo 
PErtiNENtE, Para aQUisiÇÃo dE VEÍcUlo tiPo PicaPE 4X4, 0KM, 
a/M:2021/2022, Para atENdEr a dEMaNda da PrEfEitUra MUNici-
Pal dE tUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompras-
publicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do 
café, s/Nº, setor alto Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 19 
de outubro de 2021. NadieLY soUsa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 721405
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais 
vem através de seu pregoeiro deivide da silva cruz tornar público os ex-
tratos de edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrôNico (srP) 
N° 050/2021PMt-Pe-srP 

tipo Maior desconto por item, Modo de disputa aberto e fechado. objeto: 
rEGistro dE PrEÇos Para fUtUra coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
PrEstaÇÃo dE sErViÇos dE MaNUtENÇÃo PrEVENtiVa E corrEtiVa 
EM VEÍcUlos lEVEs E PEsados, dEstiNados a atENdEr sEcrEtaria 
MUNiciPal dE adMiNistraÇÃo, sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras E 
sEcrEtaria MUNiciPal dE aGricUltUra, aQUicUltUra E PEsca. data 
da abertura: 09/11/2021 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 721406

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº: 20219015. oriGEM: Pregão 
Eletrônico nº 9/2020-00037. OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro 
conforme cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, 
inc. d. Valor r$: do aditivo é de r$ 60.768,91 (sessenta Mil setecentos 
e sessenta e oito Mil e Noventa e Um centavos), passando o contrato do 
valor de r$ 896.707,74 (oitocentos e Noventa e seis Mil setecentos e sete 
reais e setenta e Quatro centavos) para o montante de r$ 957.476,65 
(Novecentos e cinquenta e sete Mil Quatrocentos e setenta e seis reais 
e sessenta e cinco centavos). coNtrataNtE: fundo Municipal de saúde. 
coNtratada: rodrigues lobo comercio de combustíveis Eireli.
esPÉcie: 2º termo aditivo aos contratos nºs: 20219016, 20219058 e 
20219121. oriGEM: Pregão Eletrônico nº 9/2020-00037. oBJEto: ree-
quilíbrio econômico financeiro conforme cláusula Nona do contrato e Lei 
federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, inc. d. contrato nº 20219016 Valor de 
r$: 12.595,25 (doze Mil Quinhentos e Noventa e cinco reais e Vinte e 
cinco centavos), passando o contrato do valor de r$ 638.123,00 (seiscen-
tos e trinta e oito Mil cento e Vinte e três reais) para o montante de r$ 
650.718,25 (seiscentos e cinquenta Mil setecentos e dezoito reais e Vinte 
e cinco centavos), contrato nº 20219058 valor de r$: 12.249,35 (doze Mil 
duzentos e Quarenta e Nove reais e trinta e cinco centavos), passando 
o contrato do valor de r$ 239.483,40 (duzentos e trinta e Nove Mil Qua-
trocentos e oitenta e três reais e Quarenta centavos) para o montante de 
r$ 251.732,75 (duzentos e cinquenta e Um Mil setecentos e trinta e dois 
reais e setenta e cinco centavos) e contrato nº 20219121, valor de r$: 
16.760,00 (dezesseis Mil setecentos e sessenta reais), passando o con-
trato do valor de r$ 709.295,00 (setecentos e Nove Mil duzentos e Noven-
ta e cinco reais) para o montante de r$ 726.055,00 (setecentos e Vinte e 
seis Mil e cinquenta e cinco reais). coNtrataNtE: Prefeitura Municipal de 
Uruará. coNtratada: rodrigues lobo comercio de combustíveis Eireli.
esPÉcie: 2º termo aditivo aos contratos nºs: 20219041. oriGEM: Pre-
gão Eletrônico nº 9/2020-00037. OBJETO: reequilíbrio econômico financei-
ro conforme cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 
& ii, inc. d. Valor r$: do aditivo é de r$ 6.330,31 (seis Mil trezentos e 
trinta reais e trinta e Um centavos), passando o contrato do valor de r$ 
r$ 78.127,45 (setenta e oito Mil cento e Vinte e sete reais e Quarenta e 
cinco centavos), para o montante de r$ 84.457,76 (oitenta e Quatro Mil 
Quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) e con-
trato nº 20219122 Valor de r$ 7.884,00 (sete Mil oitocentos e oitenta e 
Quatro reais), passando o contrato do valor de r$ r$ 157.835,00 (setenta 
e oito Mil cento e Vinte e sete reais e Quarenta e cinco centavos), para 
o montante de r$ 165.719,00 (cento e sessenta e cinco Mil setecentos e 
dezenove Mil reais). coNtrataNtE: fundo Municipal de Educação. coN-
tratada: rodrigues lobo comercio de combustíveis Eireli.
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº: 20219057. oriGEM: Pregão 
Eletrônico nº 9/2020-00037. OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro 
conforme cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, 
inc. d. contrato nº 20219057 Valor de r$: 22.696,49 (Vinte  e dois Mil 
seiscentos e Noventa e seis reais e Quarenta e Nove centavos), passando 
o contrato do valor de r$ 230.929,61 (duzentos e trinta Mil Novecentos 
e Vinte e Nove reais e sessenta e Um centavos) para o montante de r$ 
253.626,10 (duzentos e cinquenta e três Mil seiscentos e Vinte e seis reais 

e dez centavos) coNtrataNtE: fundo de desenvolvimento Educação Bási-
ca - fundeb. coNtratada: rodrigues lobo comercio de combustíveis Eireli
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº: 20219059. oriGEM: Pregão 
Eletrônico nº 9/2020-00037. OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro 
conforme cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, 
inc. d. Valor r$: do aditivo é de r$ 28.656,14 (Vinte e oito Mil seiscentos 
e cinquenta e seis reais e Quatorze centavos), passando o contrato do va-
lor r$ 295.695,40 (duzentos e Noventa e cinco Mil seiscentos e Noventa e 
cinco reais e Quarenta centavos) para o montante de r$ 324.351,57 (tre-
zentos e Vinte e Quatro Mil trezentos e cinquenta e Um reais e cinquenta 
e sete centavos). coNtrataNtE: fundo Municipal de assistência social. 
coNtratada: rodrigues lobo comercio de combustíveis Eireli

eXtrato de coNtratos
contrato nº 20219163; oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2020-00036-srP; 
coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBras; contrata-
da: so Pesados comercio de Pecas e acessórios ltda; oBJEto: aquisição 
de peças para veículos a serem utilizadas na manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos pertencentes a frota da secretaria Municipal de Via-
ção e obras; Valor total: r$ - 53.141,42 (cinquenta e três Mil, cento e 
Quarenta e Um reais e Quarenta e dois centavos). ViGÊNcia: 18/10/2021 
á 31/12/2021.
contrato nº 20219164; oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2020-00019-srP; 
coNtrataNtE: sEcrEtaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBras; coNtra-
tada: iluminar distribuidora de Materiais Elétricos Eireli; oBJEto: aquisi-
ção de material elétrico e equipamentos de segurança para manutenção da 
iluminação Pública; Valor total: r$ 170.805,00 (cento e setenta Mil e 
oitocentos e cinco reais). ViGÊNcia: 18/10/2021 á 31/12/2021.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-00045

Processo adMistratiVo Nº 920210045 
oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual prestação de serviços de instalação, manutenção pre-
ventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado e centrais de ar 
para suprir a demanda das secretarias e fundos Municipais da Prefeitura 
de Uruará. data da aBErtUra: 10 de Novembro de 2021. Horário: 09 
horas. local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se 
disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no 
horário das 08às 12 horas e portal do tcM/Pa.

PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-00047 
Processo adMistratiVo Nº 920210047

oBJeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos 
e materiais de limpeza para suprir a demanda das secretarias e fundos 
Municipais da Prefeitura de Uruará. 
data da aBertUra: 11 de Novembro de 2021 Horário: 09 horas.
local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponí-
vel no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 
08 às 12 horas e portal do tcM/Pa.

Protocolo: 721408

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 2/2021-095-PMVX 

oBJeto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços para a perfuração e instalação de poços artesiano, para 
contratações futuras. aBErtUra: 12/11/2021, às 09:00 horas. Vitória do 
Xingu/Pa, 26/10/2021. cleonice da silva soares - Pregoeira.

PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 2/2021-098-PMVX 
oBJeto: contratação de empresa com o objetivo de formar o sistema de re-
gistro de Preços para a prestação de serviços de lavagem de veículos diversos, 
para contratações futuras. aBErtUra: 12/11/2021, às 09:00 horas. 
LocaL P/ retirada e iNForMaÇÕes: todos os Editais estarão disponi-
bilizados, 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, 26/10/2021. Joaquim dos santos Mendes 
- Pregoeiro.

Protocolo: 721409

.

.

eMPresariaL
.

derQUiaN BUsNeLLo 
cPF: 839.311.630-91 

Proprietário da FaZeNda aLto UrUGUai 
localizada no município de Nova Esperança do Piriá, torna público que 
recebeu da SEMAS a LAR sob n° 13715/2021 para atividade de refloresta-
mento/agricultura/pecuária em área alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 721418
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daiaNe PiN BUsNeLLo 
cPF: 010.377.400-92 

Proprietário da FaZeNda YasMiN 
localizada no município de Nova Esperança do Piriá, torna público que 
recebeu da SEMAS a LAR sob n° 13422/2021 para atividade de refloresta-
mento/agricultura/pecuária em área alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 721421

HeLoisa da siLVeira BUeNo costa 
cPF: 424.365.402-48

Proprietária da FaZeNda MarUPiara 
Localizada no município de Tailândia, torna público que recebeu da SEMAS 
a lar sob n° 13503/2021 para atividade de pecuária em área alterada e/
ou sub-utilizada.

Protocolo: 721423

Posto de coMBUstÍVeis aLMeida caMeLo Ltda 
cNPJ N°. 16.714.777/0001-58 

torna público que requereu a licença de operação sob Processo N° 
2021/0000025834, na sEMas/Pa, para atividade de transporte de subs-
tância e Produtos Perigosos, em Almeirim/PA.

Protocolo: 721429

assoc de caridade saNta casa 
de Misericordia de oBidos 
cNPJ N°. 10.217.271/0001-57 

torna público que requereu a licença de operação sob Processo N° 560/2021 
na sEMa/ÓBidos, para atividade de atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-
socorro e Unidades para atendimento a Urgências, em Óbidos/Pa.

Protocolo: 721430

NorFiBras iNdÚstria e coMercio Ltda - ePP 
cNPJ: 04.377.707/0001-72 

localização na Estrada do Parque de Exposições, n° 01/10, Bairro Getat, 
tucuruí/Pá, torna público que recebeu junto a sEMMa - tucuruí/Pa, no dia 
25/10/2021 a licença de operação - lo, N° 089/2021, para a atividade de 
fabricação de Produtos à Base de fibra de Vidro e resina.

Protocolo: 721477

a cooPeratiVa dos eXtratiVistas de ProdUtos 
MiNerais e FLorestais da FLoNa do aMaNa - cooPerGraM 

inscrita no cNPJ 19.155.402/0001-93 
Neste ato representada por seu presidente José Vieira Barros, no uso de 
suas atribuições convoca os senhores cooperados para que participem da 
assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre as atividades da 
cooperativa e de seus cooperados conforme ordem do dia.
local: instituto salomão ribeiro, localizado na rua Engenheiro fernando 
Guilhon, n° 259. Bairro Bela Vista, itaituba-Pa, cEP 68.180-110.
data: 11 de novembro de 2021
Hora: Primeira chamada 18:00, segunda chamada 18:30, terceira cha-
mada 19:00 hs.
PaUtas
1 - rEatiVaÇÃo da cooPErtiVa
2 - altEraÇÃo do EstatUto
3 - iNGrEsso dE sÓcio cooPErado
4 - ElEiÇÃo
5 - MUdaNÇa dE ENdErEÇo.

José Vieira Barros
Presidente da cooPErGraM

Protocolo: 721474

GoLd FLora iNd coM e traNsPortes de carGas  eireLi
cNPJ  30.998.727/0001-70

torna público que recebeu da a sEMati - secretaria Municipal de Meio am-
biente turismo e industria  - licENÇa dE oPEraÇÃo  nr 195892674/2019. 
para a atividade de serraria desdobramento de Madeira em toras para 
Madeira serrada/laminada/faqueada , localizada no Município de tucumã, 
Estado do Pará.

Protocolo: 721475

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna pú-
blico que requereu em 14/10/2021 (sob documento Nº 34297/2021), à 
secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas/Pa), a 
solicitação de outorga de direito de Uso de recursos Hídricos para capta-
ção de Água Superficial, cuja vazão é de 56.440,0 m³/dia, distribuídos em 
06 corpos d’água, para dar suporte na manutenção preventiva de 36 km do 
mineroduto da MPsa (Km 175 ao KM 211) sentido Paragominas/Barcarena.

Protocolo: 721476

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

tomada de Preços n.º 004/2021-seMed. objeto: contratação de em-
presa especializada para reforma e ampliação de Escolas Municipais. data 
de abertura: 12/11/2021. Hora: 10h00min (horário local). local: casa dos 
conselhos, localizada na rua costa e silva, n.º 442, Médici, Benevides-Pa. 
o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta e download 
nos sites www.benevides.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br. ordenadora de 
despesa: Maria do socorro Fernandes de oliveira - secretária Mu-
nicipal de educação de Benevides-Pa.

Protocolo: 721470

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico sisteMa de reGistro 
de PreÇos N.º 029/2021-seMed 

Objeto: serviço de material gráfico para atender a Rede Municipal de Ensi-
no - rME, sEMEd e cME durante o exercício de 2021/2022. data de aber-
tura: 11/11/2021. Hora: 15h00min (horário local). local: www.portalde-
compraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição 
para consulta e download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. ordenadora de despe-
sa: Maria do socorro Fernandes de oliveira - secretária Municipal 
de educação de Benevides-Pa.

Protocolo: 721472

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico sisteMa de reGistro 
de PreÇos N.º 028/2021-seMed

objeto: contratação de empresa especializada para a eventual aquisição de 
Móveis para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação 
- sEMEd/fundo Municipal de Educação no Município de Benevides-Pa. data 
de abertura: 11/11/2021. Hora: 15h00min (horário local). local: www.
portaldecompraspublicas.com.br. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à 
disposição para consulta e download nos sites www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.benevides.pa.gov.br. ordenadora 
de despesa: Maria do socorro Fernandes de oliveira - secretária 
Municipal de educação de Benevides-Pa.

Protocolo: 721467

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrôNico N.º 025/2021-seMed
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo do MUNicÍPio de BeNeVides-Pa 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada 
para os serviços de confecção de uniformes para atender as necessidades 
da secretaria Municipal de Educação - sEMEd/fUNdo MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE BENEVidEs-Pa. data de abertura: 11/11/2021. 
Hora: 09h00min (horário local). local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. o edital, na íntegra, encontrar-se-á à disposição para consulta 
e download nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.
gov.br e www.benevides.pa.gov.br. ordenadora de despesa: Maria do 
socorro Fernandes de oliveira - secretária Municipal de educação 
de Benevides-Pa.

Protocolo: 721465

aUXiLiares da JUstiÇa JUrisdiÇÃo PriVada 
ProNUcoN do BrasiL UNid. i Pa. 

FiLeNZo editaL coNVocaÇÃo 
Proc. 32021000032-Ui/Pa, 22 de outubro, 2021. ass. do dia: trata-se 
de aÇÃo dE PartilHa E sUcEssÃo PossEssoria HErEditaria oNE-
rosa. interessados: a parte requerente onerosa sr.ª ana Paula silveira 
de sousa e requerido sr. Edivan da silva coelho, testemunhas e outros, 
inclusive o Ministério Público Pa, via ofício 007/2021/Ui-Pa, se tiver in-
teresse fica intimado Art.178 III CPC. Conv. Todos a comparecer a Rua 
Monte sião Q10, N°14 distrito de Vitória da conquista de carajás, Novo 
repartimento Pa. cEP: 68473- 000; P/sessão extraord. dia 27 de outubro 
de 2021, Quarta- feira, 10h00min, 1a chamada (Horário do df). os que 
se acharem presentes para participar da sessão de conciliação previam 
conforme art. 3°e 4° da lei federal 9.307/96, e 13.129/2015 para sobre o 
proc. 32021000032 - Ui/Pa.

Protocolo: 721454

castaNHa coMercio de coMBUstÍVeL eireLi 
inscrita no cNPJ: 33.427.703/0001-50 

situada na Br 163, KM 1082, Zona rural, Novo Progresso, torna públi-
co que recebeu da sEMMa/NP a lP N°049/2021, li N°050/2021 e loP 
N°051/2021, para sua atividade.

Protocolo: 721451

M. NardiNo eireLi 
inscrita no cNPJ: 35.518.719/0001-01 

situada na rua altamira, sN, cristo rei, Novo Progresso, torna público 
que requereu junto a sEMas o licenciamento ambiental sob o protocolo 
34651/2021, para emissão da lo para a sua atividade.

Protocolo: 721452

FUNdo MUNiciPaL de saÚde de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N.º 005/2021-seMsa 
objeto: reforma e construção de Unidades Básicas de saúde do Município 
de Benevides-Pa. data de abertura: 12/11/2021. Hora: 10h00 (horário lo-
cal). local: auditório do centro integrado de conhecimento (cic), situado 
na rua da constituinte, s/n.º, centro, Benevides-Pa. o edital, na íntegra, 
encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos sites www.bene-
vides.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br. ordenador de despesa: rodrigo 
Batista Balieiro - secretário Municipal de saúde de Benevides-Pa.

Protocolo: 721461
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GeÁsio Ferreira dos saNtos
cPF: 048.124.012-83
sÍtio asa BraNca ii

torna-se público que recebeu junto a secretaria Municipal de Meio ambiente 
e turismo de rurópolis a licença de atividade rural - lar nº 0021/2021 com 
validade até 22/09/2023, para a atividade de bovinocultura, no lote rural 
denominado sítio asa Branca ii, localizado no município de rurópolis-Pa.

Protocolo: 721456

GraForMULa - 
iNdÚstria, coMÉrcio e serViÇos Ltda 

torna público que requereu junto a sEMMa/stM, a licença Previa - lP e 
licença de instalação - li, sob protocolo nº 2021.lP/li.0000883, para ati-
vidade de Parcelamento do solo/loteamento/desmembramento, sem fra-
cionamento, em santarém/Pa.

Protocolo: 721458

M M WadaUe - ePP 
cNPJ nº 01248346/0001-76 

torna público que recebeu da sEMMa-iNHaNGaPi/Pa a sua licença de ins-
talação e de operação nº 006/2021 com validade até 21/10/2023, para 
desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu 
beneficiamento/secagem de 4.419,888m3/ano e de instalação portuária 
de pequeno porte para apoio no embarque e desembarque de produtos 
florestais de 8000 toneladas/mês com sede à Rod. PA-140, Gleba Pernam-
buco Km-13, s/Nº, Zona rural, no Município de inhangapi/Pa.

Protocolo: 721459

Posto de coMBUstÍVeL aLMeida caMeLo Ltda  
Posto aLMeida 

cNPJ N°. 16.714.777/0001-58 
torna público que recebeu a licença de instalação N° 3118/2021, da sE-
Mas/Pa, para atividade de Posto revendedor, em almeirim/Pa.

Protocolo: 721425

tiM s.a. 
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de 
cachoeira do Piriá, a licença de operação de nº 002/2021 de processo 
de nº 005/2021 com validade 14/10/2022 para atividade de oPEraÇÃo 
dE EstaÇÃo dE rádio BasE E MicrooNdas - ErB (site PaccH002_4s
-Pas018) tipologia - 36.01 - telefonia Móvel celular, localizada rua fran-
cisco Martins, s/n° - Vila Enche-concha - cachoeira do Piriá/Pa.

Protocolo: 721432

tiM s.a. 
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente - 
sEMMa de cametá, a licença de operação de nº 009/2021 de processo de 
nº 076/2021 para atividade de oPEraÇÃo dE EstaÇÃo dE rádio BasE 
E MicrooNdas - ErB (site PacMt004_4s-Pas022) tipologia - 36.01 - 
telefonia Móvel celular, localizada rua Benedito rodrigues, s/n° - distrito 
curuçambaba - cametá/Pa.

Protocolo: 721435

a tiM s.a. 
inscrita no cNPJ/MF 

sob o nº 02.421.421/0011-93 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Bragança a licença de operação n°074/2021 para atividade de torre de 
telefonia celular, conforme o processo nº 064/2021, situado na (Pa 108), 
Vila do cacoal, s/N, Zona rural - BraGaNÇa/Pa (PaVsX004).

Protocolo: 721436

a iHs BrasiL 
cessÃo de iNFraestrUtUras s.a. 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente, ci-
ência e tecnologia - sEMMact, a licença de instalação com validade de 
26/09/2023 para torre de telefonia celular a ser instalada na avenida Ge-
túlio Vargas, nº 261, Mocajubinha, Zona rural em terra alta - Pa.

Protocolo: 721437

a iHs BrasiL 
cessÃo de iNFraestrUtUras s.a. 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente, ciên-
cia e tecnologia - sEMMact, a licença Prévia com validade de 26/09/2022 
para torre de telefonia celular a ser instalada na avenida Getúlio Vargas, 
nº 261, Mocajubinha, Zona rural em terra alta - Pa.

Protocolo: 721439

a Pessoa FÍsica riVeLiNo LUiZ de soUZa 
cPF nº 462.970.222-91 

torna público que obteve da secretaria de Estado de Meio ambiente e susten-
tabilidade - sEMas, a licenças ambiental rural nº 13.709/2021 com validade 
até 21/09/2026, solicitada através do protocolo de Processo nº 13.244/2020 
para a atividade de Bovinocultura na fazenda água azul, localizada na Zona 
rural do município de Brejo Grande do araguaia-Pa.

Protocolo: 721440

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
coNtrato nº. 028/2021 - adesÃo a ata de reGistro de 
PreÇos Nº 943/2021 - PMP, caroNa Nº a/2021-00001 - aGÊN-
cia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas/JM PoZZer eireLi. 
objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais Para MaNUtENÇÃo dE BENs iMÓ-
VEis, ProtEÇÃo, sEGUraNÇa, liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo, ElÉtrico, 
ElEtrÔNico E fErraMENtas Para sErEM UtiliZados Nas atiVida-
dEs oPEracioNais dEsENVolVidas PEla aGÊNcia dE saNEaMENto 
dE ParaGoMiNas. Valor global: 46.988,36 (quarenta e seis mil, novecen-
tos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos). Vigência: 20/10/2021 
a 20/10/2022. fonte de recurso: Próprio. ordenador de despesa: ro-
silene Gomes costa-superintendente Geral. Paragominas, 27 de 
outubro de 2021.

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
coNtrato nº. 029/2021 - adesÃo a ata de reGistro de PreÇos 
Nº 943/2021 - PMP, caroNa Nº a/2021-00001 - aGÊNcia de sa-
NeaMeNto de ParaGoMiNas/BeLParÁ coMerciaL Ltda ePP. 
objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais PErMaNENtEs (EQUiPaMENtos E 
UtENsÍlios HidráUlicos E ElÉtricos) Para sErEM UtiliZados Nas 
atiVidadEs oPEracioNais dEsENVolVidas PEla aGÊNcia dE saNE-
aMENto dE ParaGoMiNas. Valor global: r$ 40.833,30 (Quarenta mil, 
oitocentos e trinta e três reais e trinta centavos). Vigência: 20/10/2021 
a 20/10/2022. fonte de recurso: Próprio. ordenador de despesa: ro-
silene Gomes costa-superintendente Geral. Paragominas, 27 de 
outubro de 2021.

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
coNtrato nº. 030/2021 - adesÃo a ata de reGistro de PreÇos 
Nº 943/2021 - PMP, caroNa Nº a/2021-00001 - aGÊNcia de saNea-
MeNto de ParaGoMiNas/ Js da siLVa coMÉrcio e serViÇos eireLi. 
objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais Para MaNUtENÇÃo dE BENs iMÓVEis 
Para sErEM UtiliZados Nas atiVidadEs oPEracioNais dEsENVolVi-
das PEla aGÊNcia dE saNEaMENto dE ParaGoMiNas. Valor global: r$ 
133.026,50 (cento e trinta e três mil, vinte e seis reais e cinquenta centavos). 
Vigência: 20/10/2021 a 20/10/2022. fonte de recurso: Próprio. ordenador 
de despesa: rosilene Gomes costa-superintendente Geral. Parago-
minas, 27 de outubro de 2021.

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas 
coNtrato nº. 031/2021 - adesÃo a ata de reGistro de PreÇos 
Nº 943/2021 - PMP, caroNa Nº a/2021-00001 - aGÊNcia de saNea-
MeNto de ParaGoMiNas/ PreGÃo Materiais de coNtrUÇÃo Ltda. 
objeto: aQUisiÇÃo dE MatEriais Para MaNUtENÇÃo dE BENs iMÓ-
VEis, ProtEÇÃo, sEGUraNÇa, liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo, ElÉtrico, 
ElEtrÔNico E fErraMENtas Para sErEM UtiliZados Nas atiVida-
dEs oPEracioNais dEsENVolVidas PEla aGÊNcia dE saNEaMENto 
dE ParaGoMiNas. Valor global: r$ 1.008,395,62 (Um milhão, oito mil, 
trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos). Vigência: 
20/10/2021 a 20/10/2022. fonte de recurso: Próprio. ordenador de 
despesa: rosilene Gomes costa-superintendente Geral. Paragomi-
nas, 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 721442

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
torNar seM eFeito

tornar sem efeito a Portaria nº 020/2021, ato de designação de fiscal de 
contrato, referente a inexigibilidade de licitação nº 002/2021, contrato 
nº 005/2021, publicada no doE nº 34.509 de 05/03/2021. ordenador de 
despesa: rosilene Gomes costa-superintendente Geral. Paragomi-
nas, 27 de outubro de 2021.

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas 
torNar seM eFeito

tornar sem efeito a Portaria nº 022/2021, ato de designação de fiscal de 
contrato, referente a inexigibilidade de licitação nº 004/2021, contrato nº 
007/2021, publicada no doE nº 34.509 de 05/03/2021.  ordenador de 
despesa: rosilene Gomes costa-superintendente Geral. Paragomi-
nas, 27 de outubro de 2021.

Protocolo: 721444

tiM s.a.
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de 
cachoeira do Piriá, a licença de operação de nº 003/2021 de processo 
de nº 004/2021 com validade 14/10/2022 para atividade de oPEraÇÃo 
dE EstaÇÃo dE rádio BasE E MicrooNdas - ErB (site PaccH001_4s
-Pas017) tipologia - 36.01 - telefonia Móvel celular, localizada Vila rua 
Nova, s/n° - cachoeira do Piriá/Pa.

Protocolo: 721445
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