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C hegar aos 130 anos com um layout moderno e com 
garana de acesso rápido, seguro e de qualidade aos seus 
usuários são algumas das metas do Diário Oficial do 

Estado (DOE), que faz aniversário de criação nesta sexta-feira, 11 
de junho. 

O presidente da Imprensa Oficial do Estado 
do Pará (Ioepa), Jorge Panzera, ressaltou a 
importância do DOE para a salvaguarda da 
memória do Pará e da cultura do povo 
paraense. “São 130 anos documentando a 
história do nosso Estado, os atos 
governamentais, editais públicos e 
privados, os balanços comerciais das 
empresas, ou seja, tudo o que se passou 
pelo Estado do Pará nesses 130 anos está 
documentado nas páginas do DOE”, relatou 
Panzera, e complementou: “É um 
momento para celebrar a história, a 
memória do Pará, mas também para 
preparar o futuro de um Diário Oficial cada 
vez mais forte e presente na vida do povo 
paraense”.

Panzera fez questão de destacar que com toda essa bagagem de 
guardar a memória e a história do Pará, a publicação da Ioepa se 
prepara para connuar exercendo suas funções em um futuro 
que se mostra cada vez mais tecnológico e digital: “Ao se tornar 
100% digital, o DOE avança rumo ao futuro ajudando na 
implantação de diários oficiais em outros municípios paraenses; 
abrindo parcerias para fortalecer ainda mais o controle junto 
com instuições públicas, como a Auditoria Geral do Estado 
(AGE), entre outras”, informou o presidente da autarquia.

Diário Oficial do Estado completa 130 anos

NOVA FASE – Helena Nahum lembrou que a 
autarquia está passando por um novo salto 
tecnológico para atender as atuais necessidades da 
sociedade, do Governo e da própria instuição, que 
tem como meta melhorar e resolver a acessibilidade, 
jurisprudência, segurança da informação, agilidade 

do governo, novas ferramentas de disponibilização, atualização de 
modelo de cobrança e readequação às leis tais como a Lei de 
Acesso à Informação (LAI) e a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). “Estamos fazendo  tudo isso dentro de um 
projeto inovador”, disse a diretora da DDT.

Entre as matérias da administração estadual da estreia do Doe foi 
publicada a Portaria nº 1, tratando do regulamento da própria 
Imprensa Oficial do Estado. A história 
completa do podem ser DOE e da Ioepa 
encontradas no site da autarquia 
(www.ioepa.com.br), assim como 
todos os serviços oferecidos à 
sociedade pela , que vão Ioepa
desde a Cerficação Digital, 
publicação de livros, venda de 
obras do acervo da Imprensa 
Oficial, entre outros.

HISTÓRIA – O DOE surge como "Diario Official" e teve a sua 
primeira edição circulando no dia 11 de junho de 1891. A Ioepa já 
havia sido fundada no dia 14 de abril de 1890, um ano antes, pelo 
Decreto nº 137 assinado pelo governador Justo Leite Chermont. 
Somente no ano seguinte circulou o primeiro número do Diário 
Oficial, já no governo do capitão de mar-e-guerra Duarte Huet de 
Bacellar Pinto Guedes.

AÇÕES EM CURSO – Helena Nahum, da Diretoria de 
Documentação e Tecnologia (DDT), destacou as parcerias 
instucionais com órgãos como o Ministério Público do Estado 
(MPE), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado (TCM/PA) e Auditoria Geral do Estado (AGE). 

“Estamos elaborando e assinando termos de 
cooperação técnica com esses órgãos para que eles 
possam ter acesso ao banco de dados do DOE, com 
vistas a tornar mais ágil a pesquisa de documentos 
por parte dessas instuições e, com isso o Estado vai 
agilizar processos, recursos, pedidos e ações da 
sociedade. Além da expansão do sistema eDiário 
para outros municípios, como Parauapebas, já em 
fase de treinamento dos servidores que ficarão 
responsáveis pela publicação do Diário Oficial 
daquele município; e de Ananindeua e Alepa, ainda em 
fase inicial de negociação”, observou Helena Nahum.
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Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
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Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
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Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
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DO BAIXO AMAZÔNAS 
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Tel.: 3342-0351/0352/0363 
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  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: ivete gadelha vaz
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Alfredo de Souza Verdelho Neto
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: jamir junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: Lana Roberta Reis dos Santos
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente: Marcelo Lima Guedes 
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

SEcREtARiA DE EStADo 
DE ADMiNiStRAção PENitENciÁRiA - SEAP
Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Úrsula Vidal Santiago de Mendonça
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: Tercio Junior Sousa Nogueira
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: José Francisco de Jesus Pantoja Pereira
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Cintya Silene de Lima Simões 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: José Antonio Scaff Filho
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Arlindo Penha da Silva 
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

SEcREtARiA DE EStADo DE tuRiSMo - SEtuR
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000
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ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

D E c R E t o   Nº 1.640, DE 10 DE JuNHo DE 2021
regulamenta o Programa creches por todo Pará, instituído, no âmbito da 
secretaria de estado de educação, pela lei estadual nº 9.256, de 13 de 
abril de 2021.
o goverNador do estado do Pará, no uso de suas atribuições confe-
ridas pelo art. 135, inciso v, da constituição estadual, e
considerando a promulgação da lei estadual nº 9.256, de 13 de abril de 
2021, que instituiu o Programa creches por todo Pará, no âmbito da se-
cretaria de estado de educação,
d e c r e t a:
art. 1º o Programa creches por todo Pará, instituído pela lei estadual nº 
9.256, de 13 de abril de 2021, será implementado de acordo com a regu-
lamentação estabelecida neste decreto.
art. 2º a solicitação de ingresso no Programa ocorrerá mediante apre-
sentação do termo de adesão pelo Município à secretaria de estado de 
educação - sedUc.
art. 3º em conjunto com o termo de adesão, o Município deverá apresentar:
i - indicação completa do imóvel onde será construída a creche, juntamen-
te com cópia da respectiva documentação de propriedade;
II - relatório fotográfico do imóvel indicado no inciso I;
iii - declaração assinada pelo gestor municipal de que possui capacidade 
orçamentária para garantir o regular funcionamento da creche durante o 
período de vigência da adesão ao Programa.
§ 1º caso o Município não possua o registro formal de propriedade lavrado 
pelo órgão competente, nos termos do inciso i, deverá demonstrar docu-
mentalmente que está em plena posse do imóvel, comprometendo-se a re-
gularizá-la até o momento da entrega da obra, sob pena de ressarcimento 
integral dos recursos estaduais empregados na obra.
§ 2º caso o Município não disponha de imediato dos documentos indicados 
nos incisos I e II, a solicitação de adesão ao Programa fica condicionada à 
apresentação posterior destes à secretaria de estado de educação - se-
dUc, no prazo de 30 (trinta) dias.
art. 4º a secretaria de estado de educação - sedUc poderá, a qualquer tem-
po, realizar vistorias e diligências necessárias para comprovar o cumprimento 
dos requisitos previstos no art. 3º deste decreto, podendo solicitar esclareci-
mentos e documentos complementares ao Município solicitante.
art. 5º o termo de adesão será analisado pela secretaria de estado de 
educação - sedUc, nos termos do § 3º do art. 3º da lei nº 9.256, de 2021, 
que poderá negar o ingresso do Município caso:
i - o imóvel não esteja apto à construção, considerando suas condições estruturais;
ii - o imóvel não possua as medidas mínimas de 60 (sessenta) metros de 
largura por 60 (sessenta) metros de comprimento;
iii - a documentação apresentada nos termos do § 1º do art. 3º deste 
Decreto seja considerada insuficiente para comprovar a posse mansa e 
pacífica do imóvel;
iv - a localização do imóvel seja considerada inadequada, considerando o 
número reduzido de crianças a serem atendidas pela creche; ou
v - outro motivo técnico, desde que devidamente fundamentado pela au-
toridade competente.
Art. 6º Enquanto não finalizada a análise acerca do ingresso no Programa, 
o Município não poderá realizar qualquer intervenção no imóvel indicado no 
termo de adesão, salvo para manutenção de suas condições estruturais e 
de segurança, sob pena de revisão de eventual deferimento.
art. 7º o ingresso do Município no Programa será deliberado pelo(a) secre-
tário(a) de estado de educação, após análise técnica por parte dos setores 
competentes da secretaria de estado de educação - sedUc.
Parágrafo único.  da decisão do(a) secretário(a) de estado de educação 
que indeferir o ingresso do Município no Programa caberá pedido de recon-
sideração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
art. 8º o procedimento de ressarcimento ao estado, na forma do § 5º do 
art. 3º da lei nº 9.256, de 2021, e demais hipóteses legais, observará as 
seguintes regras:
i - o procedimento poderá ser provocado por qualquer servidor que cons-
tate indícios de irregularidades, indicando os fatos e fundamentos que o 
motivaram, devendo o processo ser encaminhado ao secretário(a) de es-
tado de educação para deliberar acerca da necessidade de instauração;
ii - sendo instaurado procedimento e colhidas as manifestações dos seto-
res técnicos, o Município será notificado, sendo-lhe assegurado o exercício 
do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis;
iii - com ou sem manifestação do Município, a decisão caberá ao(à) secre-
tário(a) de estado de educação, que deverá proferi-la motivadamente; e
IV - o Município será notificado da decisão e, em caso de necessidade de 
ressarcimento, lhe será concedido prazo de 30 (trinta) dias úteis para com-
provação do recolhimento dos valores em favor do estado.
Parágrafo único.  caso o Município não efetue o ressarcimento dentro do 
prazo, será formalizada sua inscrição em dívida ativa, bem como restrição 
no siafeM, sem prejuízo do encaminhamento do processo à Procuradoria-
geral do estado para cobrança judicial.
art. 9º a prestação de informações falsas no termo de adesão gera res-
ponsabilidade civil, administrativa e criminal do Município e do gestor, sem 
prejuízo de ressarcimento ao tesouro estadual.
art. 10. a secretaria de estado de educação - sedUc poderá editar atos 

complementares a este decreto, em especial para padronizar os documen-
tos indicados nos arts. 2º e 3º.
art. 11. este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 10 de junho de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

Protocolo: 666150

DEcREto DE 31 DE MAio DE 2021
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art.135, incisos iii e xx, in fine, da constituição estadual, e
considerando a conclusão do Processo administrativo disciplinar, instaura-
do pela Portaria nº. 01/2019-cgd/Pad, de 7 de janeiro de 2019, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº. 33.778, de 11 de janeiro de 2019;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2017/118794;
r e s o l v e:
art. 1º coNverter a exoneração do ex-servidor claUdioMar de olivei-
ra fUrtado, do cargo de gerente da ciretraN “a” de santarém – efe-
tivada pela Portaria nº. 528/2017-DG/CGP, publicada no Diário Oficial do 
estado nº. 33.320, de 22 de fevereiro de 2017 – em destituição do cargo 
em comissão, “a bem do serviço público”, com base nos arts. 177, vi, art. 
178, xiv c/c 190, iv e xix, art. 192 e arts. 193 e 194, todos do rjU.
2º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 31 de Maio de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

DEcREto
o goverNador do estado resolve:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com art. 20, § 2º, da lei nº. 9.049, de 29 de 
abril de 2020, agatHa dias ferreira araújo para exercer o cargo em 
comissão de supervisor de operação, código geP-das-011.3, com lotação 
na agência de transporte Metropolitano – agtraN/Pa.
Palácio do goverNo, 10 de jUNHo de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

Protocolo: 666151

D E c R E t o  Nº 1637, DE 10 DE JuNHo 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$ 750.423,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 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$ 750.423,00 (setecentos e cinquen-
ta Mil, quatrocentos e vinte e três reais), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdigo foNte NatUreza da 
desPesa valor

151011339215038841 - secUlt 0301 334041 45.000,00

792011854114978370 - ideflor-bio 0656 339040 705.423,00

total 750.423,00

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, 10 de junho 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 1638, DE 10 DE JuNHo 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$ 8.806,26 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$ 8.806,26 (oito Mil, oitocentos e seis 
reais e vinte e seis centavos), para atender à programação abaixo:
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r$

cÓdigo foNte NatUreza da 
desPesa valor

081012781114997659 - seel 6101 449052 8.806,26
total 8.806,26

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

r$

cÓdigo foNte NatUreza da 
desPesa valor

911010412215088240 - sePlad 0101 339039 8.806,26
total 8.806,26

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 10 de junho de 2021.

HELDER BARBALHo
governador do estado

HANA SAMPAio GHASSAN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 666142

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PoRtARiA Nº 976/2021-ccG DE 10 DE JuNHo DE 2021
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2021/619647,
r e s o l v e:
autorizar josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida, secretário de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade, a viajar para brasília – df, nos dias 23 
e 24 de junho de 2021, a fim de participar da Reunião Ordinária do Fórum 
de secretários do Meio ambiente da amazônia legal, devendo responder 
pelo expediente do órgão, na ausência do titular, rodolPHo zaHlUtH 
bastos, secretário adjunto de gestão e regularidade ambiental.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº 977/2021-ccG DE 10 DE JuNHo DE 2021
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2021/362130,
r e s o l v e:
tornar sem efeito o item ii da Portaria nº 3.913/2019-ccg, de 13 de junho 
de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.896, de 14 de junho 
de 2019, que nomeou edilsoN filgUeira liMa filHo para exercer o car-
go em comissão de chefe de centro, código geP-das-011.2, com lotação 
na Polícia civil.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº 978/2021-ccG DE 10 DE JuNHo 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. 2021/618620,
r e s o l v e:
exonerar rodrigo veNoso zaMbardiNo do cargo em comissão de di-
retor de seccional, código geP-das-011.3, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 1º de junho de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº 979/2021-ccG DE 10 DE JuNHo 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. 2021/618661,
r e s o l v e:
exonerar joÃo ricardo de soUza iNácio do cargo em comissão de 
corregedor regional, código geP-das-011.3, com lotação na Polícia civil, 
a contar de 1º de junho de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº 980/2021-ccG DE 10 DE JuNHo 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. 2021/618782,
r e s o l v e:
nomear eUgeNia aNdrea rebelo de aNdrade triNdade para exercer 
o cargo em comissão de assessor, código geP-das-012.4, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 1º de fevereiro de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº 981/2021-ccG DE 10 DE JuNHo 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. 2021/618719,
r e s o l v e:
nomear rogÉrio lUz Morais para exercer o cargo em comissão de cor-
regedor regional, código geP-das-011.3, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 1º de junho de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA Nº 982/2021-ccG DE 10 DE JuNHo 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. 2021/618753,
r e s o l v e:
nomear joÃo ricardo de soUza iNácio para exercer o cargo em comis-
são de diretor de seccional, código geP-das-011.3, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 1º de junho de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
iraN ataide de liMa
chefe da casa civil da governadoria do estado

Protocolo: 666152

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 388/2021 – 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o processo n° 2021/549879, de 24 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária com-
plementar para o município de saliNÓPolis/Pa, ao servidor lUiz otavio 
Pires da PeNHa, matrícula funcional nº 5424216/ 3, cPf 10475788249, 
ocupante do cargo de assistente operacional ii, lotado na diretoria de 
gestão de logística, no dia 23 de maio de 2021, concedida através da 
portaria n°351/2021-crg de 24/05/2021, publicada no doe n° 34.594 de 
25/05/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 09 de junho de 2021.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
PoRtARiA Nº 389/2021-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° 2021/617182, de 9 de junho de 2021;
resolve:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caPaNeMa/Pa, no período de 10 a 11/06/2021.

servidor objetivo

Patriccia HeitMaNN eleres, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do governo do estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 10 de junho de 2021.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
PoRtARiA Nº 390/2021-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 1.436/2020-ccg, de 
10/07/2020, publicado no doe nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
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coNsideraNdo o processo n° 2021/617267, de 9 de junho de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPaNeMa/Pa, no período de 10 a 11/06/2021.

servidor objetivo

elissaNdro goMes de farias, cPf 832.410.274-49, matrícula  
funcional  nº 5946370/ 1, ocupante do cargo de assessor admi-

nistrativo iii, lotado na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial da gover-
nadoria, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 10 de junho de 2021.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 666008

féRiAS
.

PoRtARiA N°. 391/2021-cRG, de 10 de Junho 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. 2021/624466, de 10/06/2021;
resolve:
coNceder, 15 (qUiNze) dias de férias regulamentares, a servidora tHais 
cristiNa da silva gasPar, id. funcional nº. 73504227/2, para gozo no 
período de 05/07/2021 a 19/07/2021, interrompidas através da Portaria 
nº. 2.298/2020, publicada no doe nº. 34.390, de 29/10/2020, referente 
ao período aquisitivo 2019/2020.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria, 10 de junho de 2021.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 666048

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 051/2021 – 
cMG, DE 10 DE JuNHo DE 2021

o cHefe da casa Militar da goverNadoria do estado, no uso de 
suas atribuições legais,
coNsideraNdo as informações constantes nos Processos nº 2020/802459, 
2020/802452, 2020/802446, 2021/617860 e 2021/621281;
resolve:
i – conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 
2020/2021, no período de 15 a 29/07/2021, ao sd PM rg 41880 jonas 
vilhena cardoso.
ii - conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao bi-
ênio 2020/2021, no período de 01/07 a 30/07/2021, aos militares: cel 
qoPM rg 13827 Marco antonio sirotheau corrêa rodrigues, teN cel PM 
rg 29208 antonio Maria albuquerque Monteiro junior, sUb teN PM r/r rg 
13099 Humberto dias da silva, 2º sgt PM rg 14843 jayme Menezes da 
silva de lima, 2º sgt PM rg 23172 silas josé Monteiro cardoso e cb PM 
rg 38867 aldo vandamme silva Pessoa.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
osMar vieira da costa júNior - cel qoPM rg 9916
chefe da casa Militar da governadoria do estado

Protocolo: 666001
PoRtARiA Nº 052/2021 – cMG, DE 10 DE JuNHo DE 2021
o cHefe da casa Militar da goverNadoria do estado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNsideraNdo as informações constantes nos Processos nº 2020/802451 
e 2020/877573;
resolve:
i – conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 
2020/2021, aos servidores jacqueline do socorro fontes bentes, Mf nº 
5009049/1 e Marcelo cavalcante Melo amaral, Mf nº 6403414/1, respec-
tivamente nos períodos de 05/07/2021 a 04/08/2021 e 01 a 30/07/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da goverNadoria do estado, 10 de jUNHo de 2021.
osMar vieira da costa júNior - cel qoPM rg 9916
chefe da casa Militar da governadoria do estado

Protocolo: 666003

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 277/2021-PGE.G., de 07 de junho de 2021
o Procurador-geral do estado, no uso das suas atribuições legais,
coNsideraNdo os termos do expediente de 31.05.2021, oriundo da 
Presidente do Pad instaurado pela Portaria Nº 124/2020-Pge.g., 
de 12.03.2020, publicada no doe 34142 de 16.03.2020, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNsideraNdo que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção; e
coNsideraNdo que por conta da pandemia mundial causada pelo corona 
vírus, os prazos dos processos administrativos disciplinares na adminis-
tração Pública estadual foram suspensos pelo decreto estadual nº 800, de 
31.05.2020 em alguns períodos.
resolve:
i- redesigNar, a comissão composta pelos servidores camila farinha 
velasco dos santos cavalcante, identidade funcional nº 5902999/2 (pre-
sidente); alessandra Maria Mendonça de oliveira, identidade funcional nº 
54183008/2 (membro titular), edson guilherme lamarão correa, identi-
dade funcional nº 3082962/1 (membro titular); guiomarlene lopes cas-
tro, identidade funcional nº 353132/1 (membro suplente) e gabriela rosa, 
identidade funcional nº 54197038/4 (membro suplente), em face do Pro-
cesso administrativo disciplinar de i. de M. c., auxiliar de administração, 
identidade funcional nº 3152731/1.
ii- o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 (sessenta) dias, a con-
tar da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período.
iii- coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante até a presente data.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se
ricardo Nasser sefer
Procurador-geral do estado

Protocolo: 666047

outRAS MAtéRiAS
.

RESoLução Nº 222, DE 10 JuNHo DE 2021 – cSPGE
Define os relatores do Quadro de Acesso a 3 vagas de promoção as classes 
intermediária, superior e especial da carreira de Procurador do estado do 
Pará para a 2ª rodada da Promoção por critério de merecimento.
o conselho superior da Procuradoria-geral do estado, no exercício da 
competência que lhe confere o art. 11, da resolução 209/2020, faz editar 
o presente qUadro de relatoria de acesso a 3 vagas de promoção as 
classes intermediária, superior e especial relativo à carreira de Procurador 
do estado, conforme deliberado pela comissão nomeada na 764ª sessão.
r e s o l v e :
Art. 1º. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado define os Re-
latores do quadro de acesso dos candidatos que se habilitaram as vagas nas 
classes intermediária, superior e especial, sendo 1 vaga em cada classe, a se-
rem providas mediante promoção pelo critério merecimento, conforme sessão 
da comissão designada, totalizando de 3 vagas, descritos abaixo:
QuADRo DE AcESSo DA cLASSE iNiciAL À iNtERMEDiÁRiA – 
6 cANDiDAtoS
adriana Moreira bessa – relator conselheiro ibraim josé das Mercês rocha.
roberta Helena dorea dacier lobato – relator conselheiro fábio theodo-
rico ferreira góes.
amanda carneiro raymundo bentes – relatora conselheira cristina Magrin Madalena.
rodrigo baía Nogueira – relatora conselheira Paula Pinheiro trindade.
diego leão castelo branco – relator conselheiro enorê corrêa Monteiro
Marlon aurélio tapajós araújo – relator conselheiro ibraim josé das Mer-
cês rocha.
QuADRo DE AcESSo DA cLASSE iNtERMEDiÁRiA À SuPERioR- 
4 cANDiDAtoS
Marcelene dias da Paz veloso – relator conselheiro fábio theodorico fer-
reira góes
susanne schöll Petrola - relatora conselheira cristina Magrin Madalena.
josé galhardo Martins carvalho - relatora conselheira Paula Pinheiro trindade
fernanda jorge sequeira rodrigues - relator conselheiro enorê corrêa 
Monteiro.
QuADRo DE AcESSo DA cLASSE SuPERioR À ESPEciAL – 
3 cANDiDAtoS
carla Nazaré jorge Melém souza - relator conselheiro ibraim josé das 
Mercês rocha.
ary lima cavalcanti - relator conselheiro fábio theodorico ferreira góes
sérgio oliva reis – relatora conselheira cristina Magrin Madalena.
Parágrafo 1º - os candidatos do presente quadro de acesso podem, após a 
apresentação do voto do respectivo relator, apresentar eventuais impugna-
ções a contagem de pontos de outros candidatos nas respectivas classes, 
no prazo de 3 dias úteis, após a divulgação eletrônica do resultado da 
pontuação, podendo, ainda, formular pedido de reconsideração, apontando 
eventuais erros materiais na contagem dos pontos efetuada pelo conselho 
superior, na forma do art. 17 da resolução 209/2021;
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Parágrafo 2º - ficam os candidatos do quadro de acesso autorizados a 
requerer acesso as documentações apresentadas pelos respectivos candi-
datos concorrentes, pelo e-mail conselho.superior@pge.pa.gov.br ou con-
selhosuperiorpgepa@gmail.com, autorizada a secretaria a remeter cópia 
da documentação.
art. 2º. esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
belém, 10 de junho de 2021.
ricardo Nasser sefer
Presidente
rolaNd raad MassoUd
corregedor
fábio tHeodorico ferreira gÓes
conselheiro
ibraiM josÉ das Mercês rocHa
conselheiro
cristiNa MagriN MadaleNa
conselheira
tátilla brito PaNPloNa
conselheira
gUstavo tavares MoNteiro
conselheiro
PaUla PiNHeiro
conselheira
eNorê correa MoNteiro
conselheiro
gabriella diNellY rabelo Mareco
conselheira

Protocolo: 665997

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

DiSPENSA DE LicitAção
.

Ato DE DiSPENSA DE LicitAção
AutoRizAR e RAtificAR
a secretaria estratÉgica de estado de articUlaÇÃo da cidada-
Nia –seac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, 
tendo como razão de convencimento o Parecer jurídico n° 70/2021-NU-
jUr, juntado aos autos do Processo nº. 2021/82808, resolve: aUtori-
zar e ratificar a despesa, por meio de dispensa de licitação – cotação 
eletrônica N° 007/2021-seac, cujo objeto é para aquisição uma câmara 
Fotográfica Digital, Resolução 24.1, Lente: 18-55 mm, com fundamento 
nos ditames insculpidos na lei federal nº. 8.666/93, conforme proposta de 
preço apresentada por Mega brasil coMÉrcio e serviÇos de coNs-
trUÇÕes eireli, portador do cNPj Nº 11.027.186/0001-99, no valor de 
r$ 3.779,99 (três mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e nove 
centavos).
raiMUNdo dos saNtos júNior
secretário de estado adjunto de articulação da cidadania

Protocolo: 665660

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
a secretaria estrategica de estado de articUlaÇÃo da cidada-
Nia –seac, por meio da equipe de cotação eletrônica, usando das atri-
buições legais concedidas por meio da Portaria nº. 026/2020-gab/seac 
– publicado no doe nº. 34.388, em 27/10/2020, tendo como razão de 
convencimento o Parecer jurídico no 70/2021- NUjUr, juntado aos autos 
do Processo no 2021/82808, resolve:
• - HOMOLOGAR, por meio de Dispensa de Licitação, através da Cotação 
eletrônica nº. 008/2021- seac, cujo objeto destina-se a aquisição uma 
Câmara Fotográfica Digital, Resolução 24.1, Lente: 18-55 mm, para esta 
secretaria, com fundamento no decreto nº. 168 de 10 de março de 2010, 
que institui o sistema de cotação eletrônica de preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação 
em razão do valor, previstas nos incisos i e ii e parágrafo único do art. 
24 da lei federal nº 8.666/93, (cotação eletrônica), decreto estadual n°. 
2.069 de 20 de fevereiro de 2006, a resolução nº. 001/sePof/Pa, obede-
cida as exigências legais e os princípios que regem o assunto, conforme 
propostas de preço apresentada por Mega brasil coMÉrcio e serviÇos 
de coNstrUÇÕes eireli, portador do cNPj Nº 11.027.186/0001-
99, no valor de r$ 3.779,99 (três mil, setecentos e setenta e nove reais e 
noventa e nove centavos).
• - Deverá ser providenciado instrumento contratual ou outros instrumen-
tos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, auto-
rização de compra ou ordem de execução de serviço, conforme o disposto 
no 68 da lei 8.666/93.
• - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário Oficial 
do estado no prazo previsto em
belém/Pa, 02 de junho de 2021.
ivaldo afoNso xavier de aMoriM
HoMologador

Protocolo: 665665

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA AGE Nº 051/2021, DE 10 DE JuNHo DE 2021
o aUditor-geral do estado, no exercício das atribuições instituídas na 
lei estadual nº 6.176/1998, alterados pela lei estadual nº 6.832/2006; 
art.18, incisos viii, do decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006; e 
art. 199 e seguintes da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 - regime 
jurídico único dos servidores Públicos civis da administração direta, das 
autarquias e das fundações Públicas do estado do Pará; e
coNsideraNdo, a auditoria em caráter especial instaurada pela ordem 
de serviço age nº 002/2021, de 12 de abril de 2021, publicada no doe nº 
34.550, de 13 de abril de 2021;
CONSIDERANDO, que o art. 3º da referida Ordem de Serviço, fixou o prazo 
de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, que está às vésperas 
de se exaurir;
coNsideraNdo, o despacho do responsável pela auditoria, seq. 64 do 
PAE nº 2021/90552, justificando a necessidade de prazo adicional para 
conclusão dos trabalhos;
CONSIDERANDO, que referido despacho foi ratificado pelo Gerente de Au-
ditoria, conforme seq. 65 do Pae nº 2021/90552; e
coNsideraNdo, o interesse público na apuração dos fatos,
resolve:
art. 1º.  Prorrogar, por até 30 (trinta) dias o prazo previsto no art. 3º 
da ordem de serviço age n° 002/2021, de 12 de abril de 2021, publicada 
no doe nº 34.550, de 13 de abril de 2021.
art. 2º. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
josÉ rUbeNs barreiros de leÃo
auditor-geral do estado

Protocolo: 665734
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 103 DE 10 DE JuNHo DE 2021
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsideraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias para cada servi-
dor listado abaixo, que viajaram com a finalidade de fiscalizar a execução dos 
Termos de Fomentos e de colaboração com OSC que firmaram parceria com 
esta fundação pública nos municípios de Maracanã, capitão Poço, vigia, terra 
alta, benevides, no período de 28 de maio a 05 de junho de 2021:
2 e ½ diária para o município de Maracanã, capitão Poço e vigia no período 
de 28 a 30 de maio:

servidor MatrÍcUla

jHoN KeveN cavalcaNte caMPos 5948814/ 2

tHatiaNe coelHo liMa 5946709/ 1

aNdersoN lUiz de soUza castro 5949112/ 1

½ diária para o município de terra alta no dia 01 de junho:

servidor MatrÍcUla

Patricia de liMa ferreira 55588559/ 6

vaNessa da silva MoUra 5946662/ 1

jorge bezerra da silva filHo 5946673/ 1

1 e ½ diárias para o município de benevides no período de 04 a 05 de junho:

servidor MatrÍcUla

aNa carla da silva costa 5957147/ 2

robsoN de castro silva 57213878/ 2
tHatiaNe coelHo liMa 5946709/ 1

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do PresideNte, 10 de jUNHo de 2021.
alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 665745
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PoRtARiA Nº 104 DE 10 DE JuNHo DE 2021
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNsideraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ diárias para cada 
servidor listado abaixo, que viajaram com a finalidade de executar as ações 
do Projeto ParáPaz solidário que consiste na entrega de cestas básicas no 
município de barcarena, no período de 04 e 05 de junho de 2021:

servidor MatrÍcUla

aNNa gabrielle Mota PiMeNtel de carvalHo 5946735/1

Nicolle alves MoNteiro -

roMUlo Mira cavallero de qUeiroz 5921153/2

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do PresideNte, 10 de jUNHo de 2021.
alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 665791

toRNAR SEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 105 DE 10 DE JuNHo 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 01de 
janeiro de 2015.
resolve:
torNar seM efeito a publicação de solicitação de distrato a pedido do 
servidor lUis carlos de liMa barbosa, matrícula:5953760/1, publicada 
no doe nº 34.606 de 09 de junho de 2021, Protocolo: 2021/591424.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 665938

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNiStRAção

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 506/2021-DAf/SEPLAD, DE 08 DE JuNHo 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 que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/605085,
resolve:
coNceder, a servidora eziUla de fatiMa silva costa, id. funcional 
nº. 3115/2, ocupante do cargo de consultor jurídico do estado, lotada na 
consultoria jurídica, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 04 
de agosto a 02 de setembro de 2021, referente ao triênio de 15 de março 
de 2015 a 14 de março de 2018.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 08 de 
jUNHo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 665521
PoRtARiA Nº 513/2021-DAf/SEPLAD, DE 10 DE JuNHo 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 que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,

coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/611335,
resolve:
coNceder, a servidora silvia oliveira, id. funcional nº. 492523/3, 
ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, lotada na coordenadoria 
de Reabilitação Profissional, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período 
de 19 de julho a 17 de agosto de 2021, referente ao triênio de 01 de no-
vembro de 2015 a 31 de outubro de 2018.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 10 de 
jUNHo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 666030

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA N°. 516/2021-DAf/SEPLAD, DE 10 DE JuNHo 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°2021/594146,
r e s o l v e:
desigNar o servidor PaUlo sergio da silva araUjo, id. funcional nº. 
57175273/1, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, para res-
ponder pela diretoria de Programação e orçamento, durante o impedimen-
to legal da titular Maria de Nazare soUza NasciMeNto, id. funcional 
nº. 5945696/3, no período de 28/06/2021 a 27/07/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 10 de 
jUNHo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 666017
PoRtARiA N°. 517/2021-DAf/SEPLAD, DE 10 DE JuNHo 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°2021/594146,
r e s o l v e:
desigNar o servidor WilliaM frazao de soUza, id. funcional nº. 
57188912/1, ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, para res-
ponder pela coordenadoria de execução orçamentária, durante o impedi-
mento legal do titular PaUlo sergio da silva araUjo, id. funcional nº. 
57175273/1, no período de 28/06/2021 a 27/07/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 10 de 
jUNHo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 666021

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

AviSo
EDitAL DE LEiLão PúBLico Nº 01/2021
a secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo - 
sePlad, por meio de sua coMissÃo de leilÃo, designada pela Portaria 
Nº 0125/2019-gs/sead de 14/05/2019, publicada no d.o.e. nº 33.879 
de 23/05/2019, torna público que realizará leilÃo Público tiPo Maior 
laNce ofertado, pela modalidade on-line, para alienação de veículos no 
estado de recuperação e de sucata, oriundos dos órgãos da administração 
Pública estadual, conforme data, horário e local abaixo mencionados, nos 
termos da lei nº 8.666/93 e suas alterações dadas pela lei nº 8.883/94, 
do decreto n.º 21.981/32 e Portaria/sead nº 205/04.
data: 28/06/2021
iNÍcio: 10 horas (horário local)
local: alça viária, KM 01, n° 888 – Marituba/Pa
beNs: veículos no estado de recuperação e de sucata
Maiores informações sobre os lotes, estado físico e especificações dos bens 
em leilão, bem como retirada gratuita de editais, poderão ser obtidas no 
escritório da leiloeira, na alça viária, KM 01, n° 888 – Marituba/Pa, pelo 
fone: (91) 99184-6584, no site: www.vipleiloes.com.br, ou ainda na di-
retoria de gestão do Patrimônio do estado – dgP/sePlad, situada tra-
vessa do chaco, nº 2350, bairro do Marco – belém/Pa, fone: (91) 3194-
1348/1404.
belém, 10 de junho de 2021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração



10  diário oficial Nº 34.609 Sexta-feira, 11 DE JUNHO DE 2021

aNexo úNico
lista de oferta Para leilÃo Público de beNs MÓveis iNservÍveis a ser realizado eM 28/06/2021

lote ÓrgÃo Marca/Modelo Placa aNo cHassi reNavaM localizaÇÃo valor iNicial 
(r$) sitUaÇÃo tribUtos/oUtros

1 Pc MMc/Pajero Hd Nsv-4621 2010 93xdNK94Waca19417 280850093 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 No estado  

2 cbM iveco/dailY13 roNtaN aMb jUq-7606 2006 93zc5190168323700 893342904 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 1.000,00 No estado lic 2019

3 iterPa i/ford raNger xl 13P NWa-6543 2010 8afer13Pxbj338635 226406601 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 1.000,00 No estado lic 2019

4 HeMoPa vW/gol 1.6 PoWer jUs-3171 2004 9bWcb05x45P076855 846043688 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 No estado  

5 Pc MMc/l200 4x4 gl jWe-6098 2007 93xgNK7408c740108 948195444 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado lic 2019

6 PMe vW/Parati 1.6 tracKfield jvY-0098 2007 9bWdb05W58t110924 945999372 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

7 PMe vW/Parati 1.6 sUrf jve-0994 2008 9bWgb05Wx9t008257 972750711 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 1.000,00 No estado  

8 PMe fiat/Palio WeeK treKKiNg Nsf-7001 2009 9bd17350ta4307741 192467573 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

9 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-1975 2011 9bWaa05W3bP102200 333870093 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

10 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-2325 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 sUcata  

11 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-2515 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 sUcata  

12 PMe vW/gol 1.0 giv Nsx-1356 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 sUcata  

13 PMe vW/gol 1.0 giv Nsx-2536 2011 9bWaa05W6bP101865 334269261 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

14 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-2585 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 sUcata  

15 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-2655 2011 9bWaa05W7bP101213 333899318 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

16 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-2735 2011 9bWaa05W5cP012242 333903277 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 1.000,00 No estado  

17 PMe vW/gol 1.0 giv Nsx-2836 2011 9bWaa05W0bP101389 334273072 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

18 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-8815 2011 9bWaa05W0bP104096 334105315 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

19 PMe vW/gol 1.0 giv NsW-8896 2011 9bWaa05W6bP102420 334177430 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

20 PMe vW/gol 1.0 giv NsW-9256 2011 9bWaa05W2bP103516 334193079 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

21 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-9665 2011 9bWaa05W6bP103518 334154944 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

22 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-9805 2011 9bWaa05W3bP103153 334161380 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

23 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-9905 2011 9bWaa05W6bP103549 334165970 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

24 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex obv-0110 2011 9bfze55P6c8722175 398983933 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

25 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex obU-9990 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 sUcata  

26 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex ofj-8567 2011 9bfze55P0c8701919 351763490 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

27 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex ofj-8897 2011 9bfze55P7c8701920 351782494 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 7.000,00 No estado  

28 PMe reNaUlt/clio exP 16 16vs jvx-2699 2006 93Ylb8e157j766957 902099124 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

29 PMe fiat/doblo esseNce 1.8 ood-8594 2014 9bd119609e1119143 1012986982 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

30 PMe ford ecosPort fsl 1.6 flex ofj-8517 2011 9bfze55P0c8701824 351760350 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

31 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-9745 2011 9bWaa05W0bP101893 334158338 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

32 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-9615 2011 9bWaa05W1bP104463 334151112 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

33 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-8985 2011 9bWaa05WxbP101433 334114497 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

34 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-8835 2011 9bWaa05W3bP103525 334107458 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

35 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-2425 2011 9bWaa05W2bP101572 333887476 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

36 PMe vW/gol 1.0 giv Ntc-1915 2011 9bWaa05W2bP102219 333866614 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

37 PMe vW/MPolo fratello Mo jtW-7493 2000 9bWv2rf61YrY16275 751541427 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  
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38 PMe MMc/l200 oUtdoor NsH-4214 2010 93xHNK740aca67843 215141067 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

39 PMe i/ford focUs 2l fc flex NsY-0623 2011 8aftzzffcbj406891 310541131 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

40 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex obv-0360 2011 9bfze55P0c8722141 398992894 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 8.000,00 No estado  

41 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex obv-0200 2011 9bfze55P5c8722183 398985936 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

42 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex obU-9750 2011 9bfze55P8c8722162 398970866 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

43 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex obU-9840 2011 9bfze55P5c8722197 398973296 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

44 PMe ford/ecosPort fsl1.6flex obU-9740 2011 9bfze55P9c8722199 398969523 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

45 PMe reNaUlt/clio exP 16 16vs jvx-2429 2006 93Ylb8e157j767993 902087940 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

46 PMe NissaN/xterra 2.8 se jtY-2281 2006 94dteNd227j750845 906519527 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

47 PM HoNda/xre 300 ofv-8005 2012 9c2Nd0910cr018223 478428154 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 1.000,00 No estado  

48 PM NissaN/froNtier 4x4 xe jvs-4418 2007 94dceUd228j942897 943379113 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 8.000,00 No estado lic 2020

49 Pc NissaN/xterra 2.8 se jtl-5297 2006 94dteNd226j716872 893890294 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

50 Pc NissaN/xterra 2.8 se jtM-1527 2006 94dteNd226j714995 893897175 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 1.000,00 No estado  

51 Pc gM/corsa classic jUo-1288 2003 9bgsb19N04b122277 814247024 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

52 Pc gM/corsa classic jUo-1488 2003 9bgsb19N04b122370 814247261 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

53 Pc gM/corsa classic jUo-1508 2003 9bgsb19N04b122248 814247245 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

54 Pc vW/Parati 1.6 sUrf jUP-9044 2008 9bWgb05W79t008488 971242780 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

55 Pc vW/Parati 1.6 sUrf jUr-2264 2008 9bWgb05W09t008249 971248478 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

56 Pc vW/Parati 1.6 sUrf jUr-4404 2008 9bWgb05W19t003190 971252599 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

57 Pc vW/Parati 1.6 sUrf jUr-7304 2008 9bWgb05W49t008173 971266760 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

58 Pc NissaN/froNtier 4x4 xe jUt-4267 2005 94dcMUd225j630325 864595140 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

59 Pc NissaN/froNtier 4x4 xe jUt-4527 2005 94dcMUd225j630297 864594593 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

60 Pc vW/gol PatrUlHeiro 1.8 jvc-1133 2001 9bWcc05x22t005718 777279738 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

61 Pc NissaN/froNtier 4x4 xe jvc-3371 2005 94dceUd226j647274 874384966 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 No estado lic 2020

62 Pc MMc/l200 4x4 gl jvj-3383 2008 93xgNK7408c843251 962602418 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 No estado  

63 Pc MMc/l200 4x4 gl jvj-3703 2008 93xgNK7408c843309 962613908 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

64 Pc MMc/l200 4x4 gl jvM-4917 2008 93xgNK7409c849788 989707113 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

65 Pc MMc/l200 4x4 gl jvM-5537 2008 93xgNK7409c849619 989722783 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

66 Pc MMc/l200 4x4 gl jvM-5617 2008 93xgNK7409c849737 989725197 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

67 Pc MMc/l200 4x4 gl jvM-5707 2008 93xgNK7409c849732 989728030 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

68 Pc vW/Parati 1.6 tracKfield jvx-4488 2007 9bWdb05W88t118189 945794860 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

69 Pc ford/fiesta sedaN 1.6 flex jvx-6311 2008 9bfzf26P488223232 954328191 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

70 Pc NissaN/froNtier xe 25 x4 Nsq-7838 2009 94dvcUd409j265833 171947967 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

71 Pc NissaN/froNtier xe 25 x4 Nsq-7858 2009 94dvcUd409j238994 171949137 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

72 Pc NissaN/froNtier xe 25 x4 Nsq-7938 2009 94dvcUd409j277244 171952413 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

73 Pc NissaN/froNtier xe 25 x4 Nsq-8078 2009 94dvcUd409j260253 171947002 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

74 Pc MMc/Pajero Hd Nsv-4401 2010 93xdNK94Waca19421 280846266 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 1.000,00 No estado  

75 Pc gM/corsa classic jUo-1528 2003 9bgsb19N04b122070 814245170 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 No estado  

76 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jUW-4217 2006 9cdNf41lj6M025075 894969480 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 100,00 No estado  
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77 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jUW-4357 2006 9cdNf41lj6M025426 894970526 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 100,00 No estado  

78 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jUU-6725 2006 9cdNf41lj6M025373 889589712 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 100,00 No estado  

79 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jtq-7865 2006 9cdNf41lj6M025398 880984996 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 100,00 No estado  

80 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jtr-2685 2006 9cdNf41lj6M025456 881011584 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 100,00 No estado lic 2020

81 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jti-6134 2006 9cdNf41lj6M025360 884098737 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 50,00 No estado  

82 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jtr-5505 2006 9cdNf41lj6M024544 888319096 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 100,00 No estado  

83 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jUW-4287 2006 9cdNf41lj6M025396 894970097 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 100,00 No estado  

84 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jUs-3253 2006 9cdNf41lj6M025366 883841347 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 100,00 No estado  

85 Pc jta/sUzUKi eN 125 Yes jto-7029 2006 9cdNf41lj6M025468 899565638 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 50,00 No estado  

86 segUP NissaN/froNtier 4x4 xe jvc-5012 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 sUcata  

87 segUP gM/astra sedaN coNfort jUM-9043 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 200,00 sUcata  

88 segUP NissaN/froNtier 4x4 xe jUW-4528 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 sUcata  

89 segUP MMc/l200 4x4 gl jWa-7001 - - - alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 300,00 sUcata  

90 segUP i/toYota HilUx cd4x4 jvl-0645 2009 8ajfr22g294535387 142828785 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 10.000,00 No estado lic 2020

91 segUP i/toYota HilUx cd4x4 jvl-2365 2009 8ajfr22g594535416 142844683 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 8.000,00 No estado  

92 segUP i/ford raNger xl 13P ofM-7098 2011 8afer13P9cj493520 487659651 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 8.000,00 No estado lic 2020

93 segUP MMc/l200 4x4 gl jWa-7561 2008 93xgNK7409c852417 119258129 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

94 segUP MMc/l200 4x4 gl jWa-7361 2008 93xgNK7409c852332 119253020 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

95 segUP vW/Parati 1.6 jvv-8106 2009 9bWgb05W39P135425 149554532 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

96 segUP fiat/doblo elx 1.8 flex jvN-5466 2009 9bd11930591059922 141864940 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

97 segUP MMc/l200 4x4 gl jWb-1401 2008 93xgNK7409c852576 119400464 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

98 segUP MMc/l200 4x4 gl jWb-0851 2008 93xgNK7409c852578 119381494 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

99 segUP i/ford raNger xl 13P jvt-0037 2008 8afer13P79j198571 991853466 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

100 segUP NissaN/froNtier xe 25 x4 NsH-2098 2009 94dvcUd409j252602 167452398 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

101 segUP vW/Parati 1.6 jvo-2736 2009 9bWgb05W79P135282 148603017 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 500,00 No estado  

102 segUP fiat/doblo elx 1.8 flex jvN-5436 2009 9bd11930591059947 141861150 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

103 segUP vW/Parati 1.6 jvv-8416 2009 9bWgb05W09P135575 149556306 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 400,00 No estado  

104 segUP PeUgeot/boxer M330M Hdi jWb-3387 2008 936zbPMMb92032601 116238615 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

105 segUP i/ford raNger xl 13P jvs-8067 2008 8afer13P49j198558 991815262 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

106 Pge gM/vectra sd collectioN obz-5756 2011 9bgaY69j0bb324381 339146273 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 8.000,00 No estado  

107 fHcgv reNaUlt/saNdero exP 16 jWa-6881 2008 93Ybsr1tH9j129863 119233240 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

108 fHcgv fiat/idea elx flex jvx-7028 2007 9bd13561382078844 945854749 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

109 fHcgv fiat/idea elx flex jvx-7048 2007 9bd13561382079966 945855605 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

110 fHcgv vW/fox 1.6 jUM-8295 2004 9bWKb05z344027224 832337153 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

111 fHcgv fiat/Palio WK adveN flex jva-1606 2006 9bd17309t74190931 930877071 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

112 cbM Mercedez beNz jta-0981 1987 9bM345321Hb751397 140984810 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

113 cbM M.beNz/ l 1518 jvx-4892 1987 9bM345308Hb751753 917380061 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

114 cbM MMc/l200 4x4 gl jvf-8035 2008 93xgNK7408c847668 978596617 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

115 cbM MMc/l200 4x4 gl jvl-1450 2008 93xgNK7409c853059 118410440 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  
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116 cbM i/ford raNger xl 13P Nta-4559 2010 8afer13P2bj359995 263308480 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

117 cbM MMc/l200 4x4 gl jvq-6360 2008 93xgNK7409c853075 118402099 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

118 cbM i/ford raNger xl 13P Nta-4299 2010 8afer13P7bj358437 263264610 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

119 cbM i/ford raNger xl 13P Nta-3929 2010 8afer13P3bj358127 263221210 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

120 cbM i/ford raNger xl 13P Nta-3819 2010 8afer13P5bj358128 263197255 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

121 cbM gM/classic sUPer jUv-8599 2004 9bgsK19N05b127490 840050810 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 600,00 No estado  

122 cbM fiat/Palio WK adveN flex jva-1586 2006 9bd17309t74190868 930874730 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 1.000,00 No estado  

123 cbM i/M.beNz313cdi MariMar a HNH-9886 2011 8ac903662ce060814 457925981 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

124 cbM vW/gol 1.6 NsK-2278 2009 9bWab05U9aP051280 168954516 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

125 cbM vW/gol 1.6 Nsi-0383 2010 9bWab05U4aP136091 209647949 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

126 cbM ford/fiesta 1.6 flex jvg-3184 2009 9bfzf55P898409909 143326635 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

127 cbM ford/fiesta 1.6 flex jvg-3374 2009 9bfzf55P398409932 143328867 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.000,00 No estado  

128 cbM fiat/doblo elx flex jvH-3752 2006 9bd11975561032999 878791604 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.500,00 No estado  

129 cbM ford/fiesta 1.6 flex jvg-3554 2009 9bfzf55P498409907 143331493 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

130 cbM ford/fiesta 1.6 flex ofj-0779 2011 9bfzf55P0c8281432 390347264 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 2.000,00 No estado  

131 cbM reNaUlt/M soberaNa UM.cH ofN-7387 2012 93Yadc1H6dj260386 483396230 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 9.000,00 No estado  

132 cbM i/M.beNz 415 MariMar a qdi-9414 2014 8ac906633fe099664 1053616217 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 4.000,00 No estado  

133 cbM i/ford raNger xl 13P Nta-4199 2010 8afer13P7bj358129 263251918 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 3.500,00 No estado  

134 cbM i/ford raNger xl cd4 22 ofs-5289 2012 8afar23j6dj063686 493862056 alça viária, Km 01, n° 888, 
Marituba-Pa 5.000,00 No estado  

Protocolo: 666051
tERMo DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção DA coNcoRRêNciA PúBLicA N°. 002/2020
a secretária de estado PlaNejaMeNto de adMiNistraÇÃo, no uso de suas atribuições legais e após análise das peças contidas nos autos do pro-
cesso nº 2019/398742 e com fundamento no inciso vi, do art. 43, da lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, resolve, HoMologar o procedimento 
licitatório na modalidade coNcorrêNcia Pública, tipo tÉcNica e PreÇo, cujo objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concursos Públicos para seleção de candidatos 
à Procuradoria geral do estado do Pará, auditoria geral do estado do Pará, junta comercial do estado do Pará e secretaria de Planejamento e adminis-
tração do estado do Pará, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços  e adjUdicar o objeto licitado em favor da empresa 
abaixo relacionada:

quadro 01. valor Por item adjudicado.
licitação: concorrência Públicaº. 02/2020

licitante vencedora: fundação cetaP – cNPj nº. 10.666.828/0001-37
iteM objeto licitaNte valor UNitário valor global estiMado do iteM

01 seleção de candidatos ao concurso Público para a auditoria geral do estado - age fundação cetaP
 

Nível superior r$59,99
 r$  684.805,72

Nível Médio r$48,00

quadro 02. valor Por item adjudicado.
licitação: concorrência Públicaº. 02/2020

licitante vencedora: fundação cetaP – cNPj nº. 10.666.828/0001-37

iteM objeto licitaNte valor UNitário valor global estiMado do iteM

02 seleção de candidatos ao concurso Público para a junta comercial do estado do 
Pará - jUcePa fundação cetaP

Nível superior r$59,99
 r$  684.805,72

Nível Médio r$48,00

quadro 03. valor Por item adjudicado.
licitação: concorrência Públicaº. 02/2020

licitante vencedora: fundação cetaP – cNPj nº. 10.666.828/0001-37

iteM objeto licitaNte valor UNitário valor global estiMado do iteM

03 seleção de candidatos ao concurso Público para a Procuradoria geral do estado - Pge fundação cetaP
 

Nível superior r$59,99
 r$  684.805,72Nível Médio

 r$48,00

quadro 04. valor Por item adjudicado.
licitação: concorrência Públicaº. 02/2020

licitante vencedora: fundação cetaP – cNPj nº. 10.666.828/0001-37
iteM objeto licitaNte valor UNitário valor global estiMado do iteM

04 seleção de candidatos ao concurso Público para a secretaria de estado 
de Planejamento e administração - sePlad

fundação cetaP
 

Nível
superior r$ r$59,99  r$  349.621,72

dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
belém, 10 de junho de 2021
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 666064



14  diário oficial Nº 34.609 Sexta-feira, 11 DE JUNHO DE 2021

DEciSão DE REcuRSo ADMiNiStRAtivo
Processo:  2019/398742
interessado:  secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNis-
traÇÃo
assunto:  jUlgaMeNto de recUrso da licitaÇÃo Para seleÇÃo de 
orgaNizadora do coNcUrso Público da aUditoria geral do es-
tado, jUNta coMercial do estado, ProcUradoria geral do es-
tado e secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo.
considerando o recurso administrativo interposto pela coNsUlPlaN (doc. 
412), bem como a decisão da comissão especial de licitação (doc. 414).
considerando Manifestação jurídica Nº 130/2021 - cjUr/sePlad, (doc. 
417), aprovada pelo Procurador do estado e coordenador da consultoria 
jurídica da sePlad, (doc. 418) que recomenda que seja mantida a impro-
cedência do recurso interposto pela licitante, nos termos do julgamento 
efetivado pela comissão especial de licitação, decido:
1. conhecer do recurso, posto que tempestivo;
2. Manter o entendimento da comissão especial de licitação quanto ao 
recurso interposto, que delibera pela improcedência do mesmo;
3. dê ciência aos interessados.
belém, 10 de junho de 2021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 666069

PoRtARiA Nº 520/2021-DAf/SEPLAD, DE 10 DE JuNHo 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 que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, 
coNsideraNdo, ainda, o Processo Pae nº 2021/612452, de 08.06.2021.
r e s o l v e:
i – autorizar os servidores Mateus gemaque Mendes, id. funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo coordenador de fiscalização, elielson oli-
veira de sousa, id. funcional nº 57211573/3, ocupante do cargo de técni-
co em gestão de infraestrutura, a viajarem para eldorado dos carajás/Pa 
no período de 15 a 17.06.2021, para realizarem vistoria técnica parcial de 
convênio nº 020/2019 e ao servidor Walter rogério Marques de souza, id 
funcional nº 57191419/1, ocupante do cargo de Motorista, que conduzirá 
os servidores ao referido município, todos lotados na secretaria de estado 
de Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 10 de 
jUNHo de 2021. 
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 666141

PoRtARiA Nº 152, DE 10 DE JuNHo 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 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguri-
dade social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 1637, de 10/06/2021.
resolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do segundo 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 152, DE 10 DE JuNHo DE 2021

área/UNidade 
orÇaMeNtária/

grUPo de desPesa/
sUbgrUPo de 

desPesa

foNte

2º qUadriMestre - 2021

Maio jUNHo jUlHo agosto total

defesa social

seaP

outras despesas 
correntes 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

despesas ordinárias

 0162 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

deseNvolviMeNto 
sÓcio-ecoNÔMico

fUNdeflor

outras despesas 
correntes 0,00 705.423,00 0,00 0,00 705.423,00

despesas ordinárias
ProvisÃo 

recebida do(a) 
ideflor-bio

 0656 0,00 705.423,00 0,00 0,00 705.423,00
NgPMcredcid-adM

investimentos 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
equipamentos e Ma-
terial Permanente

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

egPa
outras despesas 

correntes 0,00 73.200,00 102.900,00 65.900,00 242.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 73.200,00 102.900,00 65.900,00 242.000,00

PolÍtica sÓcio-
cUltUral
secUlt

outras despesas 
correntes 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

seel
investimentos 0,00 8.806,26 0,00 0,00 8.806,26

equipamentos e Ma-
terial Permanente

 6101 0,00 8.806,26 0,00 0,00 8.806,26

PrograMa/
orgÃo foNte

2º qUadriMestre - 2021
Maio jUNHo jUlHo agosto total

cidadania, jus-
tiça e direitos 

Humanos
0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

seaP
 0162 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

cultura 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
secUlt

 0301 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
esporte e lazer 0,00 8.806,26 0,00 0,00 8.806,26

seel
 6101 0,00 8.806,26 0,00 0,00 8.806,26

governança 
Pública 0,00 73.200,00 102.900,00 65.900,00 242.000,00

egPa
 0101 0,00 73.200,00 102.900,00 65.900,00 242.000,00

Manutenção da 
gestão 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

NgPMcredci-
d-adM

 0101 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Meio ambiente 
e ordenamento 

territorial
0,00 705.423,00 0,00 0,00 705.423,00

fUNdeflor
ProvisÃo re-
cebida do(a) 
ideflor-bio

 0656 0,00 705.423,00 0,00 0,00 705.423,00

foNte
2º qUadriMestre - 2021

Maio jUNHo jUlHo agosto total

0101 - recUrsos ordiNarios                                         0,00 103.200,00 102.900,00 65.900,00 272.000,00

0162 - recursos Provenientes do 
labor Prisional 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

0656 - fundo estadual de desen-
volvimento florestal 0,00 705.423,00 0,00 0,00 705.423,00

6101 - recursos de contrapartida 
de convênios 0,00 8.806,26 0,00 0,00 8.806,26

total 0,00 1.003.429,26 102.900,00 65.900,00 1.172.229,26
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PoRtARiA Nº 154, DE 10/06/2021 - 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$ 783.744,56 (setecentos e oitenta e três Mil, setecentos e 
quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), na(s) dotação(ões) 
da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 
2021, da forma abaixo:

r$

cÓdigo foNte NatUreza da desPesa valor
141012060814918710 - 

sedaP 0101 339033 45.000,00

901011030215077684 - fes 0349 334041 738.744,56
total 783.744,56

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
141012060814918710 - 

sedaP 0101 334041 45.000,00

901011030215077684 - fes 0349 339033 738.744,56
total 783.744,56

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

Protocolo: 666143

PoRtARiA Nº 0083/2021-GS/SEPLAD, DE 09 DE JuNHo DE 2021
a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNsideraNdo os termos da Manifestação nº 116/2021 - cjUr /sePlad, 
bem como a recomendação do Procurador do estado e coordenador da 
consultoria jurídica da sePlad, constante do sequencial 16 do Processo 
nº 2021/356786,
coNsideraNdo o disposto no art. 199 da lei 5.810 de 24 de janeiro de 
1994 e, ainda, art. 104 e 105, §§ 1º, 2º e 3º da lei estadual nº 8.972, de 
13 de janeiro de 2020;
r e s o l v e:
art. 1º. desigNar os servidores, PaUla frassiNetti goNÇalves caM-
Pello, técnica em gestão Pública, identidade funcional nº 5724074/5; 
aNtoNio Maria de liMa cordeiro, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo, identidade funcional nº. 57188630/1, e PaUlo roberto de 
alMeida ribeiro, ocupante do cargo de auxiliar de escritório, identidade 
funcional n° 3281051/1, para, sob a presidência do primeiro, integrarem 
a comissão de sindicância investigada visando à apuração de investigação 
dos fatos e eventuais responsabilidades administrativas descritas no Pro-
cesso nº 2021/356786. 
art. 2º. estabelecer o prazo de 15 (quinze dias) dias úteis, para a conclusão 
dos trabalhos da referida comissão, sem prejuízo da prorrogação prevista 
no § 3º do art. 105 da lei estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se,
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 09 de 
jUNHo de 2021
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 666144

PoRtARiA Nº 084/2021-GABS/SEPLAD DE 10 DEJuNHo DE 2021
a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através do decreto publicado no 
Diário Oficial do Estado, n° 34051, fls 07, do dia 04/12/2020. 
coNsideraNdo que compete ao gestor reconhecer a dedicação, dinamis-
mo, compromisso, eficiência, diligência, empenho da equipe, destacando, 
em cada um o excelente desempenho de suas atribuições, a responsabili-
dade e presteza na execução das tarefas;
coNsideraNdo que houve a necessidade de digitadores no sistema si 
PNi covid-19, que visa o resgate de informações de vacinados na cam-
panha Nacional de Vacinação e no Sistema de Notificação Federal, E-SUS 
Notifica, que busca a inclusão de casos positivos, suspeitos e moderados 
de covid-19; 
coNsideraNdo que servidores desta secretaria de estado de Planeja-
mento e administração, participaram dos treinamentos para fazer a inclu-
são nos mencionados sistemas;
coNsideraNdo a inestimável contribuição prestada pela equipe na citada 
atividade de inserção.
r e s o l v e:
i- elogiar e agradecer aos servidores a seguir elencados, que com 
competência, zelo, proatividade, probidade, superação de expectativas, 
contribuíram de forma valorosa para o resgate da informação de vacinados 

no Sistema SI PNI Covid 19 e no sistema E-SUS Notifica, e consignar votos 
nos assentos funcionais dos mesmos a referência elogiosa nos seguintes 
termos: “pelo trabalho desenvolvido com competência, eficiência, diligên-
cia e probidade”.
servidores:
alberto aNdriaN PiNHeiro goNzalez
aNdressa ribeiro da silva
aNdreza PeNa cavalcaNte
aNdersoN MatHeUs farias corrêa
carlos alaN tavares do coUto 
edileNe coNceiÇÃo silva PiNHeiro
eMileNe HelleN oliveira Pires
fábio goMes laredo
lUcas alMeida gUedes de oliveria
Marcos viNÍciUs qUiNtairos loPes
Maria de jesUs MeNezes Melo
MarÍlia silva fUrtado
Marsitela alMeida de soUza
Matias gaMa dos saNtos
MYrNa cUNHa azevedo
NazarÉ do socorro dos saNtos
Narciza viaNa da gaMa
PaUlo viceNte ferNaNdes galeNde filHo
sYaNe de fátiMa braga Neves
Uledeiza Pereira cUNHa
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, 10 de jUNHo de 2021.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de administração e finanças 

Protocolo: 666145

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

AviSo DE LicitAção
.

Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 005/2021/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada em prestação de serviços terceirizados de limpeza e higieniza-
ção com fornecimento de materiais para atender as demandas da impren-
sa Oficial do Estado do Pará – IOEPA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
observação: a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras 
do governo federal - coMPrasNet, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal eletrônico de compras do governo do estado do Pará - coM-
Pras Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
Uasg: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 29/06/2021.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de brasília-df)
orçamento:
foNte do recUrso: 0261.00.6360
NatUreza da desPesa: 33.90.37.00 – locação de mão de obra.
PrograMa de trabalHo: 22.122.1297.8338
PlaNo iNterNo: 412.000.8333c
ordenador: jorge luiz guimarães Panzera

Protocolo: 666005

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 082 de 01 de junho de 2021
considerando, manifestação do tje, nos termos do ofício nº 927/2020-gP, 
datado de 25/09/2020, nos autos do Processo nº 2020/780145;
considerando, autorização do chefe da casa civil da governadoria do 
estado de conformidade com o art. 4º, inciso ii, do decreto nº 795 de 
29/05/2020;
considerando, os termos do parecer jurídico nº 2011/2020 e, autorização 
do Presidente deste iaseP;
 r e s o l v e:
ceder, a servidora âNgela Maria cHaves bezerra, matrícula nº 
5007321/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para o tribunal 
de justiça do estado do Pará-tje, pelo prazo de 02(dois)anos, a contar da 
data da publicação deste ato, nos termos do parecer nº 299/2020-asjUr/
ccg, podendo ser prorrogado, por igual período, com ônus para o Órgão 
cessionário, nos termos do art. 3º, § 3º e art. 6º, incisos i e ii, §§ 1º e 2º, 
do decreto nº 795 de 29 de maio de 2020.
a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PoRtARiA Nº 083 de 01 de junho de 2021
considerando, manifestação do tje, nos termos do ofício nº 927/2020-gP, 
datado de 25/09/2020, nos autos do Processo nº 2020/780145;
considerando, autorização do chefe da casa civil da governadoria do 
estado de conformidade com o art. 4º, inciso ii, do decreto nº 795 de 
29/05/2020;
considerando, os termos do parecer jurídico nº 2011/2020 e, autorização 
do Presidente deste iaseP;
r e s o l v e:
ceder, o servidor sÉrgio lUiz ribeiro da costa, matrícula nº 
5017378/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para o tribunal 
de justiça do estado do Pará-tje, pelo prazo de 02(dois)anos, a contar da 
data da publicação deste ato, nos termos do parecer nº 299/2020-asjUr/
ccg, podendo ser prorrogado, por igual período, com ônus para o Órgão 
cessionário, nos termos do art. 3º, § 3º e art. 6º, incisos i e ii, §§ 1º e 2º, 
do decreto nº 795 de 29 de maio de 2020.
a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
berNardo albUqUerqUe de alMeida
Presidente

Protocolo: 666007

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
MoDALiDADE: Pregão Eletrônico nº 013/2021
objeto: aquisição de aparelho de ar condicionado com instalação e servi-
ço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de equipamen-
tos e mão de obra para atender as necessidades do igePrev nas novas 
unidades que serão inauguradas no interior do estado.
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: 339039 – outros serviços de terceiros Pj; e 449052 
– Material Permanente.
data de abertUra: 25/06/2021.
Hora: 13h - Horário local.
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
belém, 11 de junho de 2021.
cícero Marcos lopes do rosário
Pregoeiro
giUssePP MeNdes
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 666053

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 328 DE 10 DE JuNHo DE 2021
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
resolve:
i - coNceder, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores 
abaixo relacionados:

NoMe MatrÍcUla lotaÇÃo PerÍodo aqUi-
sitivo

PerÍodo
de gozo

adriana Moreira rocha bohadana 57175199/1 coordenadoria do 
consultivo

29/09/2018
 a

 28/09/2019

02/07/2021 a 
16/07/2021

08/09/2021 a 
22/09/2021

alice barros guedes 5946219/2 Procuradoria jurídica
20/05/2020

a
19/05/2021

28/07/2021 a 
06/08/2021

30/08/2021 a 
18/09/2021

bruno silva da rocha 5948828/1
coordenadoria de 

desenvolvimento de 
Pessoas

07/05/2020
a

06/05/2021

15/07/2021 a 
24/07/2021

27/12/2021 a 
15/01/2022

gilson rocha Pires 5606519/2 coordenadoria do 
contencioso

18/07/2020
a

 17/07/2021

19/07/2021 a
17/08/2021

ivaldo baia rodrigues da silva 
junior 5945932/2 coordenadoria de or-

çamento e finanças

01/07/2020
 a

30/06/2021

01/07/2021 a 
30/07/2021

jeane Nascimento abdon Wanderley 54189038/2 coordenadoria de ca-
dastro e Habilitação

01/11/2019
 a

31/10/2020

05/07/2021 a 
14/07/2021

29/11/2021 a 
18/12/2022

josé jorge rodrigues lopes 5063108/1 coordenadoria de 
execução

01/01/2020
 a

31/12/2020

01/07/2021 a 
30/07/2021

juliana bezerra galvão cavalcante 
de souza 57217631/2 serviço social

20/05/2020
 a

19/05/2021

05/07/2021 a 
14/07/2021

03/01/2022 a 
22/01/2022

Katia silva vilela 5948964/1 coordenadoria de ca-
dastro e Habilitação

07/05/2020
a

 06/05/2021

05/07/2021 a 
19/07/2021

27/12/2021 a 
10/01/2022

Márcia cristina benigno bentes 5951675/1
coordenadoria 

de concessão de 
benefícios

04/11/2019
 a

03/11/2020

01/07/2021 a 
30/07/2021

Maria sueli araújo da silva cardoso 5319064/1
coordenadoria 

de concessão de 
benefícios

25/05/2020
 a

 24/05/2021

15/07/2021 a 
13/08/2021

Nadla socorro de souza daibes 5834120/3 serviço social
15/01/2020

 a
14/01/2021

15/07/2021 a 
13/08/2021

Pedro Paulo braga Moura filho 5948965/1
coordenadoria 

de concessão de 
benefícios

07/05/2020
a

06/05/2021

05/07/2021 a 
03/08/2021

sandro carepa dias 5935782/2 Núcleo de controle 
interno

07/05/2020
 a

06/05/2021

23/07/2021 a
01/08/2021
03/01/2022

a
22/01/2022

silvina Kelly gomes da silva 54193919/1 Núcleo gestor de 
investimentos

16/11/2017
a

15/11/2018

05/07/2021 a 
03/08/2021

tereza cristina Pinto lobato 5899045/2 Núcleo de diligências
01/07/2020

 a
30/06/2021

05/07/2021 a 
03/08/2021

victor fonseca ribeiro 5941897/2 compensação Previ-
denciária

18/11/2019
 a

17/11/2020

05/07/2021 a 
03/08/2021

 dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 10 de junho de 2021.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 665769

outRAS MAtéRiAS
.

citAção PoR EDitAL
Processo: 2017/213322. Pelo presente edital citaMos a senhora Maria 
das dores cavalcaNte dos saNtos, cPf nº 323.925.592-87, em res-
posta à sua solicitação de informação referente aos períodos de 02/3/1992 
a 31/07/1992 e de 01/09/2001 a 31/12/2002, informamos que a Portaria 
MPs n° 154/2008, a qual disciplina procedimentos sobre a emissão de 
certidão de tempo de contribuição – ctc, pelos regimes Próprios de Pre-
vidência social, no art. 6°, inciso x, determina que a relação das remune-
rações para fins de cálculo deve apresentar os valores contribuídos a partir 
de julho/1994, motivo pela qual os valores no período anterior, apesar 
de certificados no tempo de serviço informado na frequência da CTC, não 
devem ser informados na relação das remunerações. quanto ao período de 
01/09/2001 a 31/12/2002 de acordo com o art. 3°, determina que deva 
ser fornecida ctc expedida pelo setor competente do instituto Nacional 
do seguro social – iNss. diante do exposto, caso requeira revisão de ctc 
n° 323/2015, seguirá em conformidade com os requisitos no art. 16° da 
Portaria MPs n° 154/2008, e solicitamos informações sobre ocorrência ou 
não de averbação da via original para que seja anulada e substituída pelo 
documento corrigido. tendo em vista a emissão de carta nº 98/2019 a qual 
não recebemos resposta, informamos que o não comparecimento no prazo 
acarretará o arquivamento do processo de ctc, por falta de manifestação.
belém, 08 de junho de 2021.
ordenador: ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente - igePrev

Protocolo: 665513

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 024/2021 - EGPA
exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: aqUisiÇÃo de cracHás de ideNtificaÇÃo iNstitUcioNal e 
fUNcioNal.
valor: r$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco reais),
data da assinatura: 10/06/2021
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vigência: 12 (doze) meses, a contar de 10/06/2021 à 10/06/2022.
cotação eletrônica Nº 002/2021 – egPa
orçamento:
Projeto/atividade: 8338
elemento de despesa: 339030
fonte de recursos: 0101000000
contratado: a P c boNa eireli
cNPj: 40.147.595/0001-27
endereço: rua senador Manoel barata, 718 edif: infante de sagres; sala: 
08, belém-Pa. fone 3121-2208,
e-mail: nossaideiasolucoes@outlook.com
ordenador: evaNilza da crUz MariNHo Maciel/ diretora geral - egPa

Protocolo: 665953

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
Nos termos do decreto nº. 2.168/2010, e os incisos i e ii e § 1º do art. 
24 da lei federal nº 8.666/93, com suas alterações e considerando a ata 
de habilitação e proposta financeira, resolvo por ADJUDICAR E HOMO-
logar o procedimento licitatório, relativo a cotaÇÃo  eletrÔNica Nº. 
004/2021, referente ao Processo n° 287338/2021
objeto: aqUisiÇÃo de sUPriMeNtos de iNforMática
tipo: MeNor PreÇo
empresa vencedora:

iteM eMPresa veNcedora valor total

1 Neo brs coMercio de eletrodoMesticos ltda cNPj: 
07.041.480/0001-88 r$ 2.390,00

2 v. b. araUjo MoNteiro coMercio - Me cNPj: 17.431.302/0001-17 r$ 439,90

3 tc coMercio de servicos e tecNologia eireli cNPj: 
07.679.989/0001-50 r$ 590,40

4 tc coMercio de servicos e tecNologia eireli cNPj: 
07.679.989/0001-50 r$ 475,00

5 tc coMercio de servicos e tecNologia eireli cNPj: 
07.679.989/0001-50 r$ 605,60

6 tc coMercio de servicos e tecNologia eireli cNPj: 
07.679.989/0001-50 r$ 525,00

7 P.r.b. qUiNto Matos - cNPj: 31.405.857/0001-15 r$ 239,50
8 v. b. araUjo MoNteiro coMercio - Me cNPj: 17.431.302/0001-17 r$ 738,00
9 P.r.b. qUiNto Matos - cNPj: 31.405.857/0001-15 r$ 3.143,50

11 tc coMercio de servicos e tecNologia eireli cNPj: 
07.679.989/0001-50 r$ 443,00

belém, 09 de junho de 2021.
PaUla da graÇa freire MacHado
Homologadora da cotação eletronica – egPa
diretora de administração e finanças – daf/egPa

Protocolo: 665763

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

tERMo DE cooPERAção técNicA Nº. 102/2021-EGPA
Partes: PrefeitUra MUNiciPal de jacareacaNga e a escola de go-
verNaNÇa Pública do estado do Pará – egPa.
objeto: garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
executivo do estado do Pará.
cláUsUla qUarta – da vigêNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
data da assiNatUra: 10/06/2021.
resPoNsáveis Pelas assiNatUras: sra. evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora geral da egPa e sr. sebastião aurivaldo Pereira silva – Pre-
feito do Município de jacareacanga/Pa.

Protocolo: 666035

féRiAS
.

PoRtARiA Nº. 088 DE 10 de Junho 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,
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação abaixo:

MatricUla NoMe Periodo aqUisitivo PerÍodo UsUfrUto

57204648/1 carlos alberto de Miranda 
Pinheiro 04/09/2018 a 03/09/2019 01/07 a 30/07/2021

57209073/3 edmilson santos de assis 26/02/2020 a 25/02/2021 01/07 a 30/07/2021
54182025/3 fabiano do Nascimento sarges 08/02/2020 a 07/02/2021 0107 a 30/07/2021
54195999/1 flavio levi araújo Moura 30/01/2020 a 29/01/2021 01/07 a 30/07/2021

3263754/7 gisele Nobre da cunha de 
Miranda 18/07/2020 a 17/07/2021 18/07 a 16/08/2021

54187779/2 Helenice do socorro barros 
de Paiva 11/06/2020 à 10/06/2021 14/07 a 12/08/2021

5934050/3 iracema sabino cordeiro 01/07/2020 a 30/06/2021 01/07 a 30/07/2021

54196491/1 Jefferson Vieira Siade 02/03/2020 a 01/03/2021 12/07 a 10/08/2021
54185831/2 juliana furtado carneiro 19/10/2018 a 18/10/2019 05/07 a 03/08/2021
80845288/1 laurimar de Matos farias 10/01/2019 a 09/01/2020 12/07 a 10/08/2021

57174425/1 luciana vanessa serra 
Monteiro 12/07/2020 a 11/072021 16/07 a 14/08/2021

57195903/1 Marcelo otaviano barbosa 
e silva 09/04/2020 a 08/04/2021 05/07 a 03/08/2021

4456/1 Norma iracema lobato Portela 13/06/2020 a 12/06/2021 01/07 a 30/07/2021

5617332/1 Patricia do socorro gomes 
batista dos santos 04/03/2019 a 03/03/2020 02/06 a 01/07/2021

554197344413842/2 raimunda assunção de 
barros lima 16/05/2020 a 15/05/2021 14/06 a 13/07/2021

54197110/1 raimunda do socorro da silva 
ribeiro 02/03/2020 a 01/03/2021 05/07 a 03/08/2021

2010607/3 rose Mary leão de carvalho 03/05/2020 a 02/05/2021 14/06 a 13/07/2021
54197344/1 roseane correa gomes 05/05/2020 a 04/05/2021 15/07 a 12/08/2021
54194473/2 rutiane Peixoto das Merces 31/05/2020 a 30/05/2021 05/07 a 03/08/2021
3255280/1 sergio castro gomes 12/07/2020 a 11/07/2021 12/07 a 10/08/2021

 57196149/1 simone soares do Nascimento 30/04/2020 a 29/04/2021 19/07 a 17/08/2021

51472417/7 vânia de Nazaré Matos da 
cunha 01/01/2020 a 31/12/2020 16/06 a 15/07/2021

5076072/1 vera lucia santos bessa 01/03/2020 a 28/02/2021 05/07 a 03/08/2021
5940553/1 vitor Williams furtado santos 19/03/2020 a 18/03/2021 05/07 a 03/08/2021

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
evaNilza da crUz MariNHo Maciel
diretora geral.

Protocolo: 665939

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DA fAzENDA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiAS DE coNcESSão DE iSENção DE iPvA cAif/DtR
PoRtARiA Nº 2021330002591, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: barbara loUize MoNteiro vieitas.
cPf: 520.575.422-20.
Marca/Modelo: HoNda/Hr-v ex cvt.
cHassi: 93Hrv2850lz109885.
PoRtARiA Nº 2021330002587, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: carMeN elizabetH aragao addario Haber.
cPf: 071.023.722-72.
Marca/Modelo: toYota/corolla xei20flex.
cHassi: 9brbdWHe5g0291534.
PoRtARiA Nº 2021330002578, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: graciete Maria MagalHaes costa.
cPf: 121.891.622-20.
Marca/Modelo: cHev/PrisMa 1.4Mt lt.
cHassi: 9bgKs69v0jg265936.
PoRtARiA Nº 2021330002590, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: joao PaUlo Pereira sales.
cPf: 775.733.232-04.
Marca/Modelo: HYUNdai/creta 16a attitU.
cHassi: 9bHga811bMP185999.
PoRtARiA Nº 2021330002589, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Maria de loUrdes rodrigUes alves.
cPf: 118.418.852-15.
Marca/Modelo: HoNda/fit PersoNal.
cHassi: 93HgK5830Kz101983.
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PoRtARiA Nº 2021330002588, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: Maria do socorro siMoes bitar.
cPf: 019.298.952-91.
Marca/Modelo: toYota/Yaris sa xl15live.
cHassi: 9brbc9f37l8102464.
PoRtARiA Nº 2021330002579, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: raiMUNdo bartoloMeU Pereira de soUza.
cPf: 012.885.712-91.
Marca/Modelo: toYota/Yaris Ha xl13live.
cHassi: 9brKa9f39M5034791.
PoRtARiA Nº 2021330002586, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: raiMUNdo jorge dUraNs da silva.
cPf: 090.063.702-15.
Marca/Modelo: jeeP/reNegade 1.8 at.
cHassi: 98861110xKK254535.
PoRtARiA Nº 2021330002577, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: silMa aNcerMe PiNHeiro alves.
cPf: 604.385.507-06.
Marca/Modelo: HYUNdai/Hb20x 16a evolUt.
cHassi: 9bHcP51dblP070942.
PoRtARiA Nº 2021330002592, de 07 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: rafael valeNtiM liNo Matos.
cPf: 026.251.282-32.
Marca/Modelo: vW/t cross seNse tsi ad.
cHassi: 9bWbH6bf1l4088758.
PoRtARiA Nº 2021330002593, de 07 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: reiNaldo lUiz soares MartiNs.
cPf: 042.267.982-87.
Marca/Modelo: reNaUlt/caPtUr life 16 a.
cHassi: 93YrHaMH7Mj445573.
PoRtARiA Nº 2021330002600, de 08 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2021.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: PaUlo sergio da silva PaNtoja.
cPf: 045.598.942-72.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs active cvt.
cHassi: 94dfcaP15Nb107728.

Protocolo: 665742
PoRtARiAS DE coNcESSão DE iSENção DE icMS cAif/DtR

PoRtARiA Nº 2021330002581, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
base legal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNteressado: aNdre loreNzo da silva saNtos.
cPf: 074.135.752-64.
Marca/Modelo: HYUNdai/Hb20 10M visioN.
valor do veÍcUlo coM iMPostos: r$69.690,00.
valor do veÍcUlo seM iPi/icMs: r$54.706,65.
coNdUtor(es) aUtorizado(s):
aNdreia soUsa da silva cNH: 5915849310
PoRtARiA Nº 2021330002584, de 02 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
base legal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNteressado: MarlY de fatiMa carvalHo de Melo.
cPf: 142.945.038-07.
Marca/Modelo: cHev/oNix 10tat lt1.
valor do veÍcUlo coM iMPostos: r$68.900,00.
valor do veÍcUlo seM iPi/icMs: r$56.392,00.

PoRtARiA Nº 2021330002595, de 07 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
base legal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNteressado: eWertoN Parga Pires.
cPf: 535.380.992-00.
Marca/Modelo: cHev/oNix 10tat Hb.
valor do veÍcUlo coM iMPostos: r$66.990,00.
valor do veÍcUlo seM iPi/icMs: r$54.865,00.
PoRtARiA Nº 2021330002598, de 08 de junho de 2021
Motivo: conceder a isenção de icMs na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
base legal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMs 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMs, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNteressado: roseNaldo da silva crUz.
cPf: 426.034.552-49.
Marca/Modelo: cHev/tracKer t a.
valor do veÍcUlo coM iMPostos: r$70.000,00.
valor do veÍcUlo seM iPi/icMs: r$57.020,00.

Protocolo: 665743
PoRtARiA Nº 1027 DE 31 DE MAio DE 2021
coNceder 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, ao ser-
vidor eli sosiNHo ribeiro, auditor fiscal de receitas estaduais, id. fun. 
nº 5193249/2, lotado secretário adjunto de receitas de estado da fazen-
da, no período de 20/05/2021 a 18/06/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 1117 DE 10 DE JuNHo DE 2021
desigNar a servidora tereza cristiNa sadala dos saNtos, id. fun. 
nº 3832/1, agente administrativo, em substituição  a servidora PaUla re-
giNa castro MartiNs, id. fun. nº 54183271/2, gerente fazendário, no 
período de 15/03/2021 a 11/04/2021, por motivo de licença saúde.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 665977
PoRtARiA N.º 425, DE 09 DE JuNHo DE 2021.
o secretário de estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNsideraNdo os termos do Memorando n.º 4/2021 jUlgadoria-a-
fre-sefa, Processo Pae n.º 2021/585295, da presidente da comissão do 
Processo administrativo disciplinar constituída por meio da Portaria n.º 
1.801/2018, publicada no d.o.e n.º 33.685 de 23/08/2018;
coNsideraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações da co-
missão, até a presente data;
r e s o lve:
Prorrogar os trabalhos da comissão Processante, presidida pela 
servidora flávia PaMPolHa PiNHeiro, auditora fiscal de receitas 
Estaduais , identificação funcional n.º 5858089/1, por 60 (sessenta) 
dias, a partir de 13/06/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da 
lei estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão 
dos trabalhos apuratórios dos fatos relatados no processo administrativo 
disciplinar constituído pela Portaria Nº 1.801/2018, publicada no d.o.e 
nº 33.685 de 23/08/2018.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se
gabiNete do secretário de estado da fazeNda
eM, 09/jUNHo/2021.
rené de oliveira e sousa júnior
secretário de estado da fazenda

Protocolo: 665931

ERRAtA
.

de ordem
PoRtARiA N° 870 DE 18/05/2021, PuBLicADA No DoE
N° 34.594 DE 25/05/2021.
servidor: renan eduardo damasceno reis
oNDE SE Lê: PerÍodo de 17/05/2021 a 31/05/2021
LEiA-SE: PerÍodo de 17/05/2021 a 14/06/2021.
de ordem
PoRtARiA N° 870 DE 18/05/2021, PuBLicADA No DoE
N° 34.594 DE 25/05/2021.
servidor: renan eduardo damasceno reis
oNDE SE Lê: autorizar, 15 (quinze) dias
LEiA-SE: autorizar, 29 (vinte e nove) dias.
de ordem
PoRtARiA N° 1021 DE 31/05/2021, PuBLicADA No DoE
N° 34.606 DE 09/06/2021.
servidor: brenda Monteiro batalha
oNDE SE Lê: PerÍodo de 17/05/2021 a 31/05/2021
LEiA-SE: PerÍodo de 17/05/2021 a 14/06/2021.

Protocolo: 665831

coNtRAto
.

coNtRAto: 048/2021/SEfA.
consultor individual nº 002/2021.
objeto: contratação de consultores individuais para atuar no Projeto de 
Modernização da gestão fiscal do estado do Pará Profisco ii Pa.
data da assinatura: 10/06/2021.
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vigência: 10/06/2021 a 08/09/2021.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
valor Mensal: r$ 8.750,00
valor global: r$ 26.250,00
fonte dos recursos: 0131
contratante: secretaria de estado da fazenda - cNPj nº 05.054.903/0001-79.
contratado: ramon galhardo de araújo, cPf nº 002.521.982-04, residen-
te e domiciliado na trav. dr. enéas Pinheiro, nº 2390, ed. rio elba, apto 
305, bairro Marco, ceP: 66.095-015, belém/Pa.
ordenador: anidio Moutinho da conceição.

Protocolo: 665868
coNtRAto: 049/2021/SEfA.
consultor individual nº 002/2021.
objeto: contratação de consultores individuais para atuar no Projeto de 
Modernização da gestão fiscal do estado do Pará Profisco ii Pa.
data da assinatura: 10/06/2021.
vigência: 10/06/2021 a 08/09/2021.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
valor Mensal: r$ 8.750,00
valor global: r$ 26.250,00
fonte dos recursos: 0131
contratante: secretaria de estado da fazenda - cNPj nº 05.054.903/0001-79.
contratado: roberta diniz de souza, cPf nº 015.417.662-10, residente e 
domiciliada na rua são Miguel, 573, apto. 202, bairro jurunas, ceP 66030-
550, belém/Pa.
ordenador: anidio Moutinho da conceição.

Protocolo: 665869
coNtRAto: 047/2021/SEfA.
consultor individual nº 002/2021.
objeto: contratação de consultores individuais para atuar no Projeto de 
Modernização da gestão fiscal do estado do Pará Profisco ii Pa.
data da assinatura: 10/06/2021.
vigência: 10/06/2021 a 08/09/2021.
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
valor Mensal: r$ 8.750,00
valor global: r$ 26.250,00
fonte dos recursos: 0131
contratante: secretaria de estado da fazenda - cNPj nº 05.054.903/0001-79.
contratado: Paulo victor de araujo squires, cPf nº 835.680.002-10, re-
sidente e domiciliado na av. almirante barroso, 746, apto 301-e, bairro 
Marco, ceP: 66.093-020, belém/Pa.
ordenador: anidio Moutinho da conceição

Protocolo: 665866

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
SELEção E coNtRAtAção DE coNSuLtoR iNDiviDuAL Nº 002/2021
PAE Nº 2021/567446
o diretor de adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria sefa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.e. nº 33.805 de 15/02/2019), com fundamento na Manifestação 
jurídica nº 243/2021 - coNjUr, referente à contratação de consultores 
individuais para atuar no Projeto de Modernização da gestão fiscal do es-
tado do Pará Profisco ii/Pa, resolve HoMologar a contratação na mo-
dalidade de seleção de consultor individual n°. 002/2021-sefa/Pa, para 
que produza os efeitos legais e jurídicos, nos seguintes termos:
PaUlo victor de araUjo sqUires - cPf: 835.680.002-10, no valor total 
de r$26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), com vigên-
cia de 03 (três) meses.
raMoN galHardo de araUjo - cPf: 002.521.982-04, no valor total de 
r$26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), com vigência 
de 03 (três) meses.
roberta diNiz de soUza - cPf: 015.417.662-10, no valor total de 
r$26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), com vigência 
de 03 (três) meses.
belém (Pa), 09 de junho de 2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 665865

.

.

APoStiLAMENto
.

APoStiLAMENto N.º 015/2021/SEfA
coNtRAto N.º 033/2021/SEfA
Modalidade de licitaÇÃo: ata de registro de Preços nº 2020arP003-
001 - UfMg
Processo adMiNistrativo siat N.º 002021730001638-3
Processo adMiNistrativo eletrÔNico N.º 2021/467995
Partes: secretaria de estado da fazeNda e a dell coMPUtadores 
do brasil ltda.
objeto do coNtrato: aquisição de equipamentos de informática.
objeto do aPostilaMeNto: corrigir o cNPj/Mf nº 72.381.189/0001-10 
para cNPj/Mf nº 72.381.189/0010-01:
fUNdaMeNto legal do aPostilaMeNto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPostilaMeNto: 09/06/2021
diretor de adMiNistraÇÃo, eM exercÍcio: aNidio MoUtiNHo

Protocolo: 665641

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 1113, 10 DE JuNHo 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 2021/603051 - resolve:
coNceder o servidor jairo MescoUto da silva, agente de Portaria, 
Matricula nº 5139665/1, portadora do cPf nº 263.902.212-15, suprimento 
de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro Mil reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - gestÃo fazeNdária
33.90.30 - Material de coNsUMo: r$ 4.000,00 (quatro Mil reais)
foNte de recUrsos: 0101 - recUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cecoMt-
taPajÓs, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de jUNHo 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: 665609

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 1090 de 09 de junho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor ivaN castro araUjo, nº 0002505401, assist. adMiNist, 
coord. exec. de coNtrole Mercadoria eM traNs.de carajás, ob-
jetivo de desenvolver atividade administrativa na itinerante na cecoMt 
aragUaia, no período de 15.06.2021 à 01.07.2021, no trecho belém - 
conceição do araguaia - belém.
PoRtARiA Nº 1089 de 09 de junho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor MaNoel aiNette saNtos, nº 0514942801, Motorista, co-
ordeNaÇÃo execUtiva de coNtrole de Mercadorias eM trâNsito, 
objetivo de participar de trabalho itinerante de motorista na cecoMt - 
gurupi, no período de 15.06.2021 à 01.07.2021, no trecho belém - gurupi 
- belém.
PoRtARiA Nº 1088 de 09 de junho de 2021 autorizar de 14 e 1/2  
diárias ao servidor saliM barreiros cHarcHar filHo, nº 0324841001, 
aUxiliar tÉcNico, coord. exec. de coNtrole Mercadoria eM 
traNs. do  itiNga, objetivo de desenvolver atividade administrativa na 
itinerante na cecoMt - gurupi, no período de 16.06.2021 à 30.06.2021, 
no trecho belém - gurupi - belém.
PoRtARiA Nº 1087 de 09 de junho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
a servidora lisleNe do socorro borges lisboa, nº 0324904201, as-
sisteNte adMiNistrativo, coordeNaÇÃo execUtiva de coNtrole 
de Mercadorias eM trâNsito, objetivo de desenvolver atividade admi-
nistrativa  itinerante na cecoMt - araguaia, no período de 15.06.2021 à 
01.07.2021, no trecho belém - conceição do araguaia - belém.
PoRtARiA Nº 1086 de 09 de julho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor raiMUNdo NoNato Melo MariNHo, nº 0520685501, dati-
lografo, coordeNaÇÃo execUtiva de coNtrole de Mercadorias 
eM trâNsito, objetivo de desenvolver atividade administrativa itinerante 
na cecoMt - araguaia, no período de 15.06.2021 à 01.07.2021, no trecho 
belém - conceição do araguaia - belém.
PoRtARiA Nº 1092 de 09 de junho de 2021 autorizar 10 e 1/2  diárias 
a servidora Maria fatiMa barbosa, nº 0004841001, fiscal-c, coor-
deNaÇÃo exec.regioNal de adM.trib./NÃo tribUtária de breves, 
objetivo de realizar serviços de  fiscalização no município de Portel, no 
período de 15.06.2021 à 25.06.2021, no trecho breves - Portel - breves.
PoRtARiA Nº 1093 de 09 de junho de 2021 autorizar 10 e 1/2  diárias 
a servidora silvia Maria PriNtes goMes da silveira, nº 0514437002, 
assisteNte adMiNistrativo, coordeNaÇÃo exec.regioNal de 
adM.trib./NÃo tribUtária de breves, objetivo de dar apoio à equipe 
de fiscalização na realização de trabalhos no município de Portel, no perío-
do de 15.06.2021 à 25.06.2021, no trecho breves - Portel -breves.
PoRtARiA Nº de 1094 de 09 de junho de 2021 autorizar 10 e 1/2  
diárias ao servidor ferNaNdo bezerra de Melo, nº 0324684101, as-
sisteNte adMiNistrativo, coordeNaÇÃo exec.regioNal de adM.
TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE BREVES, objetivo de dar apoio à equipe de fis-
calização nos trabalhos em Portel, no período de 15.06.2021 à 25.06.2021, 
no trecho breves - Portel - breves.
PoRtARiA Nº 1095 de 09 de junho de 2021 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor Walter dos saNtos borges, nº 0200823802, MariNHeiro 
reg. de coNves, coordeNaÇÃo exec.regioNal de adM.trib./NÃo 
tribUtária de breves, objetivo de conduzir a lancha rio aramão trans-
portando à equipe de trabalho, no período de 15.06.2021 à 25.06.2021, no 
trecho breves  - Portel - breves.
 PoRtARiA Nº de 1098 de 09 de junho de 2021 autorizar 10 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 
aramão transportando equipe de trabalho, no período de 15.06.2021  à 
25.06.2021, no trecho breves - Portel -breves.
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PoRtARiA Nº 1112 de 10 de junho de 2021 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor oscar correa bastos, nº 0325141101, Motorista, 
coordeNaÇÃo exec.reg.de adM.trib./NÃo tribUtária de caPaNe-
Ma, objetivo de conduzir o veículo com o coordenador, para realizar veri-
ficação in-loco, em  vários estabelecimentos, no período de 10.06.2021 à 
11.06.2021, no trecho capanema - viseu - capanema.
PoRtARiA Nº 1111 de 10 de junho de 2021 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor arMeNio WilsoN correa de Moraes, nº 0509724003, aU-
ditor-c, coordeNaÇÃo exec.reg.de adM.trib./NÃo tribUtária de 
CAPANEMA, objetivo de realizar verificação in- loco em diversos estabele-
cimentos, no período de 10.06.2021 à 11.06.2021, no trecho capanema 
- viseu - capanema.
PoRtARiA Nº 1115 de 10 de junho de 2021 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor jorge Maria dias MartiNs, nº 0005029601, Motorista, 
coord. exec. de coNtrole Mercadoria eM traNs. do  itiNga, ob-
jetivo de conduzir veículo no serviço itinerante na cecoMt aragUaia, 
no período de 16.06.2021 à 30.06.2021, no trecho itinga - conceição do 
araguaia - itinga.
PoRtARiA Nº 1114 de 10 de junho de 2021 autorizar  1/2  diárias ao 
servidor arliNdo barbosa da silva, nº 0005005901, Motorista, co-
ord. exec. de coNtrole Mercadoria eM traNs. do  itiNga, objetivo 
de conduzir veículo no serviço itinerante na cecoMt gUrUPi, no período 
de 16.06.2021 à 30.06.2021, no trecho belém - gurupi - belém.

Protocolo: 665633

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

Portaria nº421 de 08 de junho de 2021
o secretário de estado da fazenda,no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto  no artigo 162 da constituição federal, art. 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  quota Parte do  icMs  aos  Municípios,  refe-
rente  ao período  de  01 a 31 de maio de 2021.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira sousa júnior
secretário de estado da fazenda

QuotA PARtE Do icMS– PERíoDo DE 01 A 31.05.2021

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPios (1) fUNdeb  (2) total  (1+2)
abaetetUba 170.050-2 1.305.397,43 326.349,36 1.631.746,79

abel figUeiredo 170.281-5 344.381,08 86.095,27 430.476,35
acará 170.098-7 737.629,52 184.407,38 922.036,90
afUá 170.039-1 501.595,58 125.398,90 626.994,48

agUa azUl do Norte 170.282-3 991.116,28 247.779,07 1.238.895,35
aleNqUer 170.027-8 810.836,78 202.709,19 1.013.545,97
alMeriM 170.028-6 2.553.377,22 638.344,31 3.191.721,53
altaMira 170.076-6 4.476.708,43 1.119.177,11 5.595.885,54
aNajás 170.040-5 445.841,41 111.460,35 557.301,77

aNaNiNdeUa 170.074-0 7.957.959,94 1.989.489,99 9.947.449,93
aNaPU 170.659-4 801.008,47 200.252,12 1.001.260,59

aUgUsto corrêa 170.085-5 374.513,18 93.628,29 468.141,47
aUrora do Pará 170.271-8 354.098,63 88.524,66 442.623,29

aveiro 170.029-4 535.656,41 133.914,10 669.570,51
bagre 170.041-3 382.748,57 95.687,14 478.435,71
baiÃo 170.051-0 460.162,10 115.040,53 575.202,63

baNNacH 170.664-0 464.463,84 116.115,96 580.579,79
barcareNa 170.052-9 8.820.804,77 2.205.201,19 11.026.005,96

belÉM 170.001-4 34.660.763,88 8.665.190,97 43.325.954,84
belterra 170.660-8 510.391,52 127.597,88 637.989,39

beNevides 170.075-8 2.708.279,52 677.069,88 3.385.349,40
boM jesUs tocaNtiNs 170.025-1 515.671,93 128.917,98 644.589,91

boNito 170.094-4 645.132,94 161.283,24 806.416,18
bragaNca 170.086-3 914.970,39 228.742,60 1.143.712,98

brasil Novo 170.283-1 551.664,17 137.916,04 689.580,22
brejo graN.aragUaia 170.024-3 393.896,13 98.474,03 492.370,17

breU braNco 170.284-0 985.086,23 246.271,56 1.231.357,79
breves 170.042-1 793.684,06 198.421,02 992.105,08
bUjarU 170.096-0 358.289,08 89.572,27 447.861,35

cacHoeira do arari 170.103-7 366.318,77 91.579,69 457.898,47
cacHoeira do Piriá 170.681-0 324.381,82 81.095,45 405.477,27

caMetá 170.053-7 761.529,76 190.382,44 951.912,20
caNaÃ dos carajás 170.671-3 17.011.745,10 4.252.936,28 21.264.681,38

caPaNeMa 170.084-7 1.059.256,09 264.814,02 1.324.070,11
caPitÃo PoÇo 170.069-3 612.255,20 153.063,80 765.319,00

castaNHal 170.003-0 5.315.660,54 1.328.915,14 6.644.575,68
cHaves 170.043-0 467.179,39 116.794,85 583.974,24
colares 170.004-9 240.427,49 60.106,87 300.534,36

coNc. aragUaia 170.058-8 792.087,25 198.021,81 990.109,07

coNcordia do Pará 170.097-9 535.684,68 133.921,17 669.605,85
cUMarU do Norte 170.285-8 1.017.537,54 254.384,38 1.271.921,92

cUrioNÓPolis 170.017-0 1.600.282,14 400.070,54 2.000.352,68
cUrraliNHo 170.044-8 390.982,14 97.745,54 488.727,68

cUrUá 170.678-0 279.576,78 69.894,19 349.470,97
cUrUÇá 170.005-7 381.640,71 95.410,18 477.050,89

doM elizeU 170.083-9 1.265.625,61 316.406,40 1.582.032,01
eldorado do carajás 170.286-6 800.292,81 200.073,20 1.000.366,02

faro 170.031-6 447.204,25 111.801,06 559.005,31
floresta do aragUaia 170.677-2 628.369,57 157.092,39 785.461,97

garrafÃo do Norte 170.072-3 376.644,85 94.161,21 470.806,06
goiaNÉsia do Pará 170.287-4 686.690,67 171.672,67 858.363,34

gUrUPá 170.045-6 500.182,68 125.045,67 625.228,36
igaraPÉ-aÇU 170.006-5 551.837,45 137.959,36 689.796,81
igaraPÉ-Miri 170.054-5 518.228,48 129.557,12 647.785,60

iNHaNgaPi 170.007-3 322.311,62 80.577,91 402.889,53
iPixUNa do Pará 170.276-9 886.535,74 221.633,94 1.108.169,68

iritUia 170.070-7 399.005,09 99.751,27 498.756,36
itaitUba 170.032-4 4.175.371,90 1.043.842,98 5.219.214,88

itUPiraNga 170.020-0 1.016.187,67 254.046,92 1.270.234,59
jacareacaNga 170.288-2 3.721.323,12 930.330,78 4.651.653,89

jacUNdá 170.021-9 650.431,51 162.607,88 813.039,39
jUrUti 170.033-2 1.769.435,09 442.358,77 2.211.793,86

liMoeiro ajUrU 170.055-3 343.747,91 85.936,98 429.684,89
MÃe do rio 170.071-5 429.543,13 107.385,78 536.928,91

MagalHÃes barata 170.008-1 257.092,29 64.273,07 321.365,36
Marabá 170.022-7 14.969.511,63 3.742.377,91 18.711.889,53

MaracaNÃ 170.009-0 344.595,86 86.148,96 430.744,82
MaraPaNiM 170.010-3 354.228,58 88.557,15 442.785,73
MaritUba 170.675-6 2.848.348,31 712.087,08 3.560.435,39

MedicilâNdia 170.077-4 915.234,71 228.808,68 1.144.043,38
MelgaÇo 170.046-4 425.699,22 106.424,81 532.124,03
MocajUba 170.056-1 382.632,62 95.658,16 478.290,78

MojU 170.057-0 2.037.067,97 509.266,99 2.546.334,97
MojUÍ dos caMPos 182.726-0 453.045,98 113.261,50 566.307,48

MoNte alegre 170.034-0 785.848,91 196.462,23 982.311,14
MUaNá 170.105-3 419.721,31 104.930,33 524.651,64

Nova esPeraNÇa Piriá 170.279-3 375.845,93 93.961,48 469.807,41
Nova iPixUNa 170.666-7 439.331,23 109.832,81 549.164,04

Nova tiMboteUa 170.087-1 284.135,57 71.033,89 355.169,46
Novo Progresso 170.289-0 2.121.233,70 530.308,43 2.651.542,13

Novo rePartiMeNto 170.290-4 1.406.717,95 351.679,49 1.758.397,44
Óbidos 170.035-9 887.425,19 221.856,30 1.109.281,49

oeiras do Pará 170.047-2 401.462,55 100.365,64 501.828,19
orixiMiNá 170.036-7 3.836.788,46 959.197,11 4.795.985,57

oUreM 170.093-6 342.143,84 85.535,96 427.679,80
oUrilâNdia Norte 170.065-0 1.499.745,76 374.936,44 1.874.682,20

Pacajás 170.018-9 1.061.761,28 265.440,32 1.327.201,60
PalestiNa do Pará 170.291-2 375.549,18 93.887,30 469.436,48

ParagoMiNas 170.068-5 4.896.123,14 1.224.030,79 6.120.153,93
ParaUaPebas 170.019-7 33.465.783,01 8.366.445,75 41.832.228,76
PaU d’arco 170.296-3 354.283,31 88.570,83 442.854,14
Peixe-boi 170.088-0 244.939,07 61.234,77 306.173,84
PiÇarra 170.670-5 752.000,27 188.000,07 940.000,34
Placas 170.661-6 524.615,45 131.153,86 655.769,32

PoNta de Pedras 170.104-5 361.251,84 90.312,96 451.564,80
Portel 170.048-0 912.044,46 228.011,12 1.140.055,58

Porto de Moz 170.079-0 616.118,04 154.029,51 770.147,55
PraiNHa 170.037-5 618.254,38 154.563,60 772.817,98

PriMavera 170.089-8 652.271,63 163.067,91 815.339,54
qUatiPUrU 170.680-2 301.298,14 75.324,53 376.622,67
redeNÇÃo 170.059-6 2.055.392,35 513.848,09 2.569.240,44
rio Maria 170.060-0 995.299,99 248.825,00 1.244.124,99

roNdoN Pará 170.081-2 999.768,77 249.942,19 1.249.710,96
rUrÓPolis 170.030-8 625.984,48 156.496,12 782.480,60

saliNÓPolis 170.091-0 523.696,43 130.924,11 654.620,54

salvaterra 170.102-9 364.423,93 91.105,98 455.529,91

sta barbara do Pará 170.278-5 488.029,46 122.007,37 610.036,83

saNta crUz arari 170.100-2 267.803,56 66.950,89 334.754,45
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saNta izabel Pará 170.011-1 1.162.045,80 290.511,45 1.452.557,25
saNta lUzia do Pará 170.292-0 364.869,56 91.217,39 456.086,95
sta Maria barreiras 170.062-6 1.156.683,16 289.170,79 1.445.853,95

saNta Maria Pará 170.012-0 437.960,87 109.490,22 547.451,09
saNtaNa aragUaia 170.061-8 1.903.020,15 475.755,04 2.378.775,19

saNtarÉM 170.038-3 5.227.977,22 1.306.994,31 6.534.971,53
saNtarÉM Novo 170.092-8 244.187,10 61.046,77 305.233,87

saNto aNtÔNio taUá 170.013-8 530.134,24 132.533,56 662.667,81
sÃo caetaNo odivelas 170.014-6 314.022,54 78.505,63 392.528,17
s. doMiNgos aragUaia 170.297-1 533.719,28 133.429,82 667.149,10
sÃo doMiNgos caPiM 170.073-1 348.445,21 87.111,30 435.556,52

sÃo fÉlix xiNgU 170.063-4 3.224.297,47 806.074,37 4.030.371,84
sÃo fraNcisco Pará 170.015-4 333.413,27 83.353,32 416.766,59

sÃo geraldo aragUaia 170.067-7 1.066.546,78 266.636,69 1.333.183,47
sÃo joÃo da PoNta 170.679-9 234.841,00 58.710,25 293.551,25
sao joao Pirabas 170.090-1 344.223,89 86.055,97 430.279,87

sÃo joÃo aragUaia 170.023-5 399.045,55 99.761,39 498.806,94
sÃo MigUel gUaMá 170.002-2 566.801,68 141.700,42 708.502,11

sÃo sebastiÃo b vista 170.049-9 360.367,06 90.091,76 450.458,82
saPUcaia 170.672-1 392.040,97 98.010,24 490.051,22

seNad. josÉ PorfÍrio 170.080-4 532.767,84 133.191,96 665.959,80
soUre 170.600-4 409.356,33 102.339,08 511.695,41

tailâNdia 170.099-5 1.460.479,48 365.119,87 1.825.599,36
terra alta 170.277-7 287.092,62 71.773,15 358.865,77

terra saNta 170.293-9 984.301,83 246.075,46 1.230.377,29
toMe-aÇU 170.095-2 1.111.084,64 277.771,16 1.388.855,80

tracUateUa 170.685-3 344.717,25 86.179,31 430.896,57
trairÃo 170.294-7 558.728,42 139.682,10 698.410,52
tUcUMÃ 170.064-2 1.280.013,22 320.003,30 1.600.016,52
tUcUrUÍ 170.026-0 8.748.073,23 2.187.018,31 10.935.091,54

UliaNÓPolis 170.280-7 990.767,40 247.691,85 1.238.459,25
UrUará 170.078-2 946.584,90 236.646,23 1.183.231,13
vigia 170.016-2 552.120,70 138.030,18 690.150,88
viseU 170.082-0 528.994,22 132.248,56 661.242,78

vitÓria do xiNgU 170.295-5 6.336.892,58 1.584.223,15 7.921.115,73
xiNgUara 170.066-9 1.927.679,89 481.919,97 2.409.599,86

total  259.390.491,25 64.847.622,81 324.238.114,06

Protocolo: 665528
Portaria nº422 de 08 de junho de 2021
o secretário de estado da fazenda,no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto no artigo 162 da constituição federal, art. 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  quota  Parte do iPi aos  Municípios,  referente
 ao período  de  01 a 31 de maio de 2021.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira sousa júnior
secretário de estado da fazenda

QuotA PARtE Do iPi DE 01 A 31.05.2021

MUNicÍPio   coNta base * (1) PaseP  (2) MUNiciPios  
(1-2)

abaetetUba 170.050-2 49.749,36 497,49 49.251,87
abel figUeiredo 170.281-5 13.124,54 131,25 12.993,29

acará 170.098-7 28.111,44 281,11 27.830,32
afUá 170.039-1 19.116,06 191,16 18.924,90

agUa azUl do Norte 170.282-3 37.771,95 377,72 37.394,23
aleNqUer 170.027-8 30.901,40 309,01 30.592,39
alMeriM 170.028-6 97.310,51 973,11 96.337,41
altaMira 170.076-6 170.609,65 1.706,10 168.903,55
aNajás 170.040-5 16.991,24 169,91 16.821,33

aNaNiNdeUa 170.074-0 303.281,92 3.032,82 300.249,10
aNaPU 170.659-4 30.526,84 305,27 30.221,57

aUgUsto corrêa 170.085-5 14.272,89 142,73 14.130,16
aUrora do Pará 170.271-8 13.494,88 134,95 13.359,93

aveiro 170.029-4 20.414,14 204,14 20.210,00
bagre 170.041-3 14.586,74 145,87 14.440,88
baiÃo 170.051-0 17.537,01 175,37 17.361,64

baNNacH 170.664-0 17.700,95 177,01 17.523,94
barcareNa 170.052-9 336.165,38 3.361,65 332.803,73

belÉM 170.001-4 1.320.939,44 13.209,39 1.307.730,04
belterra 170.660-8 19.451,28 194,51 19.256,77

beNevides 170.075-8 103.213,92 1.032,14 102.181,78

boM jesUs tocaNtiNs 170.025-1 19.652,52 196,53 19.456,00
boNito 170.094-4 24.586,35 245,86 24.340,48

bragaNca 170.086-3 34.869,99 348,70 34.521,29
brasil Novo 170.283-1 21.024,20 210,24 20.813,96

brejo graN.aragUaia 170.024-3 15.011,58 150,12 14.861,47
breU braNco 170.284-0 37.542,14 375,42 37.166,72

breves 170.042-1 30.247,71 302,48 29.945,23
bUjarU 170.096-0 13.654,58 136,55 13.518,03

cacHoeira do arari 170.103-7 13.960,60 139,61 13.820,99
cacHoeira do Piriá 170.681-0 12.362,36 123,62 12.238,73

caMetá 170.053-7 29.022,29 290,22 28.732,07
caNaÃ dos carajás 170.671-3 648.326,31 6.483,26 641.843,04

caPaNeMa 170.084-7 40.368,79 403,69 39.965,10
caPitÃo PoÇo 170.069-3 23.333,36 233,33 23.100,03

castaNHal 170.003-0 202.582,54 2.025,83 200.556,72
cHaves 170.043-0 17.804,45 178,04 17.626,40
colares 170.004-9 9.162,81 91,63 9.071,19

coNc. aragUaia 170.058-8 30.186,85 301,87 29.884,98
coNcordia do Pará 170.097-9 20.415,22 204,15 20.211,07
cUMarU do Norte 170.285-8 38.778,88 387,79 38.391,09

cUrioNÓPolis 170.017-0 60.987,57 609,88 60.377,70
cUrraliNHo 170.044-8 14.900,53 149,01 14.751,52

cUrUá 170.678-0 10.654,81 106,55 10.548,27
cUrUÇá 170.005-7 14.544,52 145,45 14.399,08

doM elizeU 170.083-9 48.233,64 482,34 47.751,30
eldorado do carajás 170.286-6 30.499,57 305,00 30.194,57

faro 170.031-6 17.043,18 170,43 16.872,75
floresta do aragUaia 170.677-2 23.947,49 239,47 23.708,01

garrafÃo do Norte 170.072-3 14.354,13 143,54 14.210,59
goiaNÉsia do Pará 170.287-4 26.170,13 261,70 25.908,43

gUrUPá 170.045-6 19.062,22 190,62 18.871,60
igaraPÉ-aÇU 170.006-5 21.030,81 210,31 20.820,50
igaraPÉ-Miri 170.054-5 19.749,95 197,50 19.552,45

iNHaNgaPi 170.007-3 12.283,46 122,83 12.160,63
iPixUNa do Pará 170.276-9 33.786,33 337,86 33.448,47

iritUia 170.070-7 15.206,29 152,06 15.054,23
itaitUba 170.032-4 159.125,56 1.591,26 157.534,30

itUPiraNga 170.020-0 38.727,43 387,27 38.340,16
jacareacaNga 170.288-2 141.821,53 1.418,22 140.403,31

jacUNdá 170.021-9 24.788,28 247,88 24.540,39
jUrUti 170.033-2 67.434,08 674,34 66.759,74

liMoeiro ajUrU 170.055-3 13.100,41 131,00 12.969,40
MÃe do rio 170.071-5 16.370,11 163,70 16.206,41

MagalHÃes barata 170.008-1 9.797,92 97,98 9.699,94
Marabá 170.022-7 570.495,74 5.704,96 564.790,79

MaracaNÃ 170.009-0 13.132,72 131,33 13.001,40
MaraPaNiM 170.010-3 13.499,83 135,00 13.364,83
MaritUba 170.675-6 108.552,01 1.085,52 107.466,49

MedicilâNdia 170.077-4 34.880,06 348,80 34.531,26
MelgaÇo 170.046-4 16.223,62 162,24 16.061,38
MocajUba 170.056-1 14.582,32 145,82 14.436,50

MojU 170.057-0 77.633,70 776,34 76.857,37
MojUÍ dos caMPos 182.726-0 17.265,81 172,66 17.093,16

MoNte alegre 170.034-0 29.949,10 299,49 29.649,61
MUaNá 170.105-3 15.995,79 159,96 15.835,84

Nova esPeraNÇa Piriá 170.279-3 14.323,68 143,24 14.180,44
Nova iPixUNa 170.666-7 16.743,14 167,43 16.575,71

Nova tiMboteUa 170.087-1 10.828,55 108,29 10.720,27
Novo Progresso 170.289-0 80.841,30 808,41 80.032,89

Novo rePartiMeNto 170.290-4 53.610,74 536,11 53.074,63
Óbidos 170.035-9 33.820,23 338,20 33.482,03

oeiras do Pará 170.047-2 15.299,94 153,00 15.146,94
orixiMiNá 170.036-7 146.221,97 1.462,22 144.759,75

oUreM 170.093-6 13.039,28 130,39 12.908,88
oUrilâNdia Norte 170.065-0 57.156,08 571,56 56.584,52

Pacajás 170.018-9 40.464,27 404,64 40.059,62

PalestiNa do Pará 170.291-2 14.312,37 143,12 14.169,25

ParagoMiNas 170.068-5 186.593,76 1.865,94 184.727,82

ParaUaPebas 170.019-7 1.275.398,10 12.753,98 1.262.644,12
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PaU d’arco 170.296-3 13.501,92 135,02 13.366,90
Peixe-boi 170.088-0 9.334,75 93,35 9.241,41
PiÇarra 170.670-5 28.659,11 286,59 28.372,52
Placas 170.661-6 19.993,36 199,93 19.793,43

PoNta de Pedras 170.104-5 13.767,49 137,67 13.629,82
Portel 170.048-0 34.758,48 347,58 34.410,90

Porto de Moz 170.079-0 23.480,57 234,81 23.245,77
PraiNHa 170.037-5 23.561,99 235,62 23.326,37

PriMavera 170.089-8 24.858,41 248,58 24.609,82
qUatiPUrU 170.680-2 11.482,63 114,83 11.367,80
redeNÇÃo 170.059-6 78.332,05 783,32 77.548,73
rio Maria 170.060-0 37.931,39 379,31 37.552,08

roNdoN Pará 170.081-2 38.101,70 381,02 37.720,68
rUrÓPolis 170.030-8 23.856,59 238,57 23.618,02

saliNÓPolis 170.091-0 19.958,34 199,58 19.758,76
salvaterra 170.102-9 13.888,38 138,88 13.749,50

saNta barbara  Pará 170.278-5 18.599,05 185,99 18.413,06
saNta crUz arari 170.100-2 10.206,13 102,06 10.104,07
saNta izabel Pará 170.011-1 44.286,16 442,86 43.843,30

saNta lUzia do Pará 170.292-0 13.905,37 139,05 13.766,31
sta Maria barreiras 170.062-6 44.081,79 440,82 43.640,97

saNta Maria Pará 170.012-0 16.690,91 166,91 16.524,00
saNtaNa aragUaia 170.061-8 72.525,07 725,25 71.799,82

saNtarÉM 170.038-3 199.240,89 1.992,41 197.248,48
saNtarÉM Novo 170.092-8 9.306,10 93,06 9.213,03

saNto aNtÔNio taUá 170.013-8 20.203,69 202,04 20.001,65
sÃo caetaNo odivelas 170.014-6 11.967,56 119,68 11.847,88

sÃo doM. aragUaia 170.297-1 20.340,31 203,40 20.136,91
sÃo doMiNgos caPiM 170.073-1 13.279,43 132,79 13.146,63

sÃo fÉlix xiNgU 170.063-4 122.879,63 1.228,80 121.650,83
sÃo fraNcisco Pará 170.015-4 12.706,55 127,07 12.579,48

sÃo geraldo aragUaia 170.067-7 40.646,64 406,47 40.240,18
sÃo joÃo da PoNta 170.679-9 8.949,91 89,50 8.860,41
sao joao Pirabas 170.090-1 13.118,55 131,19 12.987,36

sÃo joÃo aragUaia 170.023-5 15.207,83 152,08 15.055,75
sÃo MigUel gUaMá 170.002-2 21.601,10 216,01 21.385,09

sÃo sebastiÃo b vista 170.049-9 13.733,77 137,34 13.596,44
saPUcaia 170.672-1 14.940,88 149,41 14.791,47

seM. josÉ PorfÍrio 170.080-4 20.304,05 203,04 20.101,01
soUre 170.600-4 15.600,78 156,01 15.444,77

tailâNdia 170.099-5 55.659,62 556,60 55.103,02
terra alta 170.277-7 10.941,25 109,41 10.831,83

terra saNta 170.293-9 37.512,25 375,12 37.137,12
toMe-aÇU 170.095-2 42.344,00 423,44 41.920,56

tracUateUa 170.685-3 13.137,35 131,37 13.005,98
trairÃo 170.294-7 21.293,43 212,93 21.080,49
tUcUMÃ 170.064-2 48.781,96 487,82 48.294,14
tUcUrUÍ 170.026-0 333.393,54 3.333,94 330.059,61

UliaNÓPolis 170.280-7 37.758,65 377,59 37.381,07
UrUará 170.078-2 36.074,83 360,75 35.714,09
vigia 170.016-2 21.041,60 210,42 20.831,19
viseU 170.082-0 20.160,24 201,60 19.958,64

vitÓria do xiNgU 170.295-5 241.502,22 2.415,02 239.087,19
xiNgUara 170.066-9 73.464,87 734,65 72.730,22

total  9.885.504,27 98.855,03 9.786.649,25

obs*:base coM dedUÇÃo de 20% sobre a receita total refereNte 
coNtbUiÇÃo ao fUNdeb.

Protocolo: 665529
PoRtARiA Nº 423 de 08 de junho de 2021
o secretário de estado da fazenda,no uso de suas atribuições, conside-
rando o disposto no artigo 162 da constituição federal, art. 1º e 3º da lei 
complementar nº 63 de 11/01/90 e artigo 225 da constituição estadual, 
resolve:
art. 1º informar o valor  da  quota  Parte do iPva aos  Municípios,  refe-
rente  ao período de  01 a 31 de maio de 2021.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira sousa júnior
secretário de estado da fazenda

QuotA PARtE Do iPvA – PERíoDo DE 01 A 31.05.2021

MUNicÍPio   coNta MUNicÍPio  (1) fUNdeb  (2) total  (1+2)
abaetetUba 170.050-2   270.785,53   67.696,39 338.481,92

abel figUeiredo 170.281-5 16.656,07   4.164,03 20.820,10

acará 170.098-7   36.629,30   9.157,32 45.786,62
afUá 170.039-1   23,60   5,90 29,50

agUa azUl do Norte 170.282-3   21.142,04   5.285,51 26.427,55
aleNqUer 170.027-8   44.095,31   11.023,80 55.119,11
alMeriM 170.028-6   90.738,25   22.684,57 113.422,82
altaMira 170.076-6   630.325,03 157.581,27 787.906,30
aNajás 170.040-5   1.162,39   290,61 1.453,00

aNaNiNdeUa 170.074-0   2.711.198,01   677.799,53 3.388.997,54
aNaPU 170.659-4   54.024,47   13.506,11 67.530,58

aUgUsto corrêa 170.085-5   29.578,19   7.394,55 36.972,74
aUrora do Pará 170.271-8   26.166,34   6.541,58 32.707,92

aveiro 170.029-4   950,45   237,61 1.188,06
bagre 170.041-3   5.398,92   1.349,73 6.748,65
baiÃo 170.051-0   24.502,27   6.125,58 30.627,85

baNNacH 170.664-0   8.373,16   2.093,31 10.466,47
barcareNa 170.052-9 454.884,58   113.721,15 568.605,73

belÉM 170.001-4   10.797.294,25  2.699.322,48 13.496.616,73
belterra 170.660-8   32.820,94   8.205,24 41.026,18

beNevides 170.075-8   249.742,97   62.435,73 312.178,70
boM jesUs tocaNtiNs 170.025-1   49.970,44   12.492,63 62.463,07

boNito 170.094-4   35.824,55   8.956,15 44.780,70
bragaNca 170.086-3   281.448,28   70.362,05 351.810,33

brasil Novo 170.283-1   76.267,71   19.066,93 95.334,64
brejo graN.aragUaia 170.024-3   13.375,26   3.343,82 16.719,08

breU braNco 170.284-0   75.150,63   18.787,67 93.938,30
breves 170.042-1   42.962,36   10.740,58 53.702,94
bUjarU 170.096-0   21.953,73   5.488,46 27.442,19

cacHoeira do arari 170.103-7   12.483,72   3.120,93 15.604,65
cacHoeira do Piriá 170.681-0   20.715,05   5.178,77 25.893,82

caMetá 170.053-7   86.028,76   21.507,20 107.535,96
caNaÃ dos carajás 170.671-3   383.253,03   95.813,29 479.066,32

caPaNeMa 170.084-7   386.108,68   96.527,15 482.635,83
caPitÃo PoÇo 170.069-3   141.623,18   35.405,81 177.028,99

castaNHal 170.003-0  1.123.709,03   280.927,28 1.404.636,31
cHaves 170.043-0   -   -  -
colares 170.004-9   9.643,94   2.411,00 12.054,94

coNc. aragUaia 170.058-8   141.888,72   35.472,17 177.360,89
coNcordia do Pará 170.097-9   77.561,95   19.390,50 96.952,45
cUMarU do Norte 170.285-8   14.117,64   3.529,42 17.647,06

cUrioNÓPolis 170.017-0   97.702,81   24.425,69 122.128,50
cUrraliNHo 170.044-8   1.712,99   428,27 2.141,26

cUrUá 170.678-0  3.089,35   772,33 3.861,68
cUrUÇá 170.005-7   44.079,90   11.019,98 55.099,88

doM elizeU 170.083-9   133.054,10   33.263,54 166.317,64
eldorado do carajás 170.286-6   122.427,97   30.606,99 153.034,96

faro 170.031-6   458,37   114,59 572,96
floresta do aragUaia 170.677-2   36.277,48   9.069,39 45.346,87

garrafÃo do Norte 170.072-3   31.430,56   7.857,63 39.288,19
goiaNÉsia do Pará 170.287-4   65.409,68   16.352,41 81.762,09

gUrUPá 170.045-6   1.594,19   398,54 1.992,73
igaraPÉ-aÇU 170.006-5   105.024,17   26.256,07 131.280,24
igaraPÉ-Miri 170.054-5   67.456,07   16.864,03 84.320,10

iNHaNgaPi 170.007-3   19.456,47   4.864,14 24.320,61
iPixUNa do Pará 170.276-9   39.869,98   9.967,51 49.837,49

iritUia 170.070-7   31.874,06   7.968,52 39.842,58
itaitUba 170.032-4   564.268,28   141.067,10 705.335,38

itUPiraNga 170.020-0   253.416,87   63.354,24 316.771,11
jacareacaNga 170.288-2   15.089,34   3.772,32 18.861,66

jacUNdá 170.021-9   157.472,60   39.368,16 196.840,76
jUrUti 170.033-2   24.968,07   6.242,03 31.210,10

liMoeiro ajUrU 170.055-3   626,43   156,60 783,03
MÃe do rio 170.071-5   77.349,85   19.337,49 96.687,34

MagalHÃes barata 170.008-1   3.133,39   783,36 3.916,75
Marabá 170.022-7   1.895.486,66   473.871,66 2.369.358,32

MaracaNÃ 170.009-0   17.255,99   4.314,01 21.570,00
MaraPaNiM 170.010-3   19.876,53   4.969,15 24.845,68
MaritUba 170.675-6  446.568,48   111.642,14 558.210,62

MedicilâNdia 170.077-4   51.146,92   12.786,74 63.933,66

MelgaÇo 170.046-4   2.084,12   521,03 2.605,15
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MocajUba 170.056-1   26.571,46   6.642,88 33.214,34
MojU 170.057-0   110.326,85   27.581,73 137.908,58

MojUÍ dos caMPos 182.726-0   29.609,24   7.402,33 37.011,57
MoNte alegre 170.034-0   70.108,76   17.527,21 87.635,97

MUaNá 170.105-3   3.523,92   881,00 4.404,92
Nova esPeraNÇa Piriá 170.279-3   21.292,19   5.323,05 26.615,24

Nova iPixUNa 170.666-7   47.560,70   11.890,16 59.450,86
Nova tiMboteUa 170.087-1   22.587,88   5.647,00 28.234,88
Novo Progresso 170.289-0   182.008,43   45.502,12 227.510,55

Novo rePartiMeNto 170.290-4   131.412,93   32.853,25 164.266,18
Óbidos 170.035-9   41.085,14   10.271,29 51.356,43

oeiras do Pará 170.047-2  2.812,20   703,06 3.515,26
orixiMiNá 170.036-7   77.531,77   19.382,94 96.914,71

oUreM 170.093-6   22.891,03   5.722,77 28.613,80
oUrilâNdia Norte 170.065-0   103.724,56   25.931,13 129.655,69

Pacajás 170.018-9   78.467,53   19.616,89 98.084,42
PalestiNa do Pará 170.291-2   13.884,88   3.471,22 17.356,10

ParagoMiNas 170.068-5   661.441,40   165.360,35 826.801,75
ParaUaPebas 170.019-7   1.825.559,17   456.389,79 2.281.948,96
PaU d’arco 170.296-3   11.134,04   2.783,51 13.917,55
Peixe-boi 170.088-0   14.636,29   3.659,08 18.295,37
PiÇarra 170.670-5   12.866,89   3.216,73 16.083,62
Placas 170.661-6   31.796,65   7.949,17 39.745,82

PoNta de Pedras 170.104-5   3.946,85   986,74 4.933,59
Portel 170.048-0   3.693,81   923,45 4.617,26

Porto de Moz 170.079-0   5.192,32   1.298,06 6.490,38
PraiNHa 170.037-5   6.483,66   1.620,93 8.104,59

PriMavera 170.089-8   22.651,38   5.662,85 28.314,23
qUatiPUrU 170.680-2   13.845,28   3.461,32 17.306,60
redeNÇÃo 170.059-6   589.508,71   147.377,19 736.885,90
rio Maria 170.060-0   66.714,79   16.678,68 83.393,47

roNdoN Pará 170.081-2   150.901,77   37.725,45 188.627,22
rUrÓPolis 170.030-8   62.909,38   15.727,36 78.636,74

saliNÓPolis 170.091-0   107.364,48   26.841,13 134.205,61
salvaterra 170.102-9   13.723,71   3.430,95 17.154,66

sta barbara do Pará 170.278-5   47.688,45   11.922,12 59.610,57
saNta crUz arari 170.100-2   1.075,49   268,88 1.344,37
saNta izabel Pará 170.011-1   246.463,49   61.615,90 308.079,39

saNta lUzia do Pará 170.292-0   42.824,44   10.706,14 53.530,58
sta Maria barreiras 170.062-6   47.796,34   11.949,11 59.745,45

saNta Maria Pará 170.012-0   95.783,64   23.945,92 119.729,56
saNtaNa aragUaia 170.061-8   78.930,53   19.732,64 98.663,17

saNtarÉM 170.038-3   1.556.988,72   389.247,21 1.946.235,93
saNtarÉM Novo 170.092-8   9.194,37   2.298,59 11.492,96

saNto aNtÔNio taUá 170.013-8   49.930,71   12.482,70 62.413,41
sÃo caetaNo odivelas 170.014-6   8.693,98   2.173,52 10.867,50

sÃo doM aragUaia 170.297-1   91.520,60   22.880,17 114.400,77
sÃo doMiNgos caPiM 170.073-1   17.824,48   4.456,12 22.280,60

sÃo fÉlix xiNgU 170.063-4   121.931,76   30.482,95 152.414,71
sÃo fraNcisco Pará 170.015-4   38.764,22   9.691,05 48.455,27

sÃo geraldo aragUaia 170.067-7   45.838,19   11.459,54 57.297,73
sÃo joÃo da PoNta 170.679-9   2.780,70   695,18 3.475,88
sao joao Pirabas 170.090-1   23.350,05   5.837,52 29.187,57

sÃo joÃo aragUaia 170.023-5   18.853,84   4.713,50 23.567,34
sÃo MigUel gUaMá 170.002-2   133.174,54   33.293,64 166.468,18

sÃo sebastiÃo b vista 170.049-9   924,52   231,13 1.155,65
saPUcaia 170.672-1   17.498,98   4.374,74 21.873,72

seNad. josÉ PorfÍrio 170.080-4   11.674,46   2.918,62 14.593,08
soUre 170.600-4   17.563,28   4.390,85 21.954,13

tailâNdia 170.099-5   180.782,54   45.195,64 225.978,18
terra alta 170.277-7   13.077,96   3.269,50 16.347,46

terra saNta 170.293-9   6.402,56   1.600,63 8.003,19
toMe-aÇU 170.095-2   181.731,46   45.432,87 227.164,33

tracUateUa 170.685-3   18.894,03   4.723,51 23.617,54
trairÃo 170.294-7   21.646,38   5.411,63 27.058,01

tUcUMÃ 170.064-2   221.188,01   55.297,00 276.485,01

tUcUrUÍ 170.026-0   360.791,68   90.197,91 450.989,59
UliaNÓPolis 170.280-7   61.108,66   15.277,16 76.385,82

UrUará 170.078-2   115.815,76   28.953,96 144.769,72

vigia 170.016-2   70.982,05   17.745,53 88.727,58
viseU 170.082-0   27.136,93   6.784,22 33.921,15

vitÓria do xiNgU 170.295-5   56.673,27   14.168,34 70.841,61
xiNgUara 170.066-9   238.375,39   59.593,87 297.969,26

total  31.721.686,92 7.930.421,75 39.652.108,67

Protocolo: 665532
PoRtARiAS DE iSENção DE icMS – cAt

Portaria n.º202101000653 de 10/06/2021 - 
Proc n.º 002021730003786/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: renato cavalcante de lima – cPf: 512.502.502-00
Marca: cHev/sPiN 18l at PreMier tipo: Pas/automóvel
Portarias de iseNÇÃo de iPva – cat
Portaria n.º202104002770, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003782/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: luigi bevone – cPf: 036.553.692-04
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU039582
Portaria n.º202104002772, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003788/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: antonio barros de souza – cPf: 402.274.642-49
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/oNix 1.0Mt lt/Pas/automovel/9bgKs48g0gg197077
Portaria n.º202104002774, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003793/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: Mayara da silva Pereira – cPf: 007.271.862-56
Marca/tipo/chassi
HYUNdai/Hb20s 1.0M coMf/Pas/automovel/9bHbg41cafP445741
Portaria n.º202104002776, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003810/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: joão Paulo da silva rabelo – cPf: 767.241.152-72
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd xPlUs at/Pas/automovel/9brb29bt0K2221838
Portaria n.º202104002778, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003819/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: angela Maria de oliveira – cPf: 108.533.672-72
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio WK attrac 1.4/Pas/automovel/9bd373121d5009104
Portaria n.º202104002780, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003800/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: selma gomes victor – cPf: 303.323.892-00
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 ltz/Pas/automovel/9bgjc69x0cb322591
Portaria n.º202104002782, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003823/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: raimundo sardinha – cPf: 014.528.942-72
Marca/tipo/chassi
reNaUlt/logaN exPr 1016v/Pas/automovel/93Y4srd04gj432587
Portaria n.º202104002784, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003790/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: Maria de Nazare silva de Menezes – cPf: 105.395.652-53
Marca/tipo/chassi
NissaN/versa 16UNiqUecvt/Pas/automovel/94dbcaN17jb221058
Portaria n.º202104002786, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003787/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: Maria Natalina souza Pereira – cPf: 656.274.582-91
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 ltz/Pas/automovel/9bgjc6930gb178437
Portaria n.º202104002788, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003737/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: jadson soares rebouças – cPf: 897.660.402-49
Marca/tipo/chassi
jeeP/reNegade sPort at/Mis/camioneta/98861115xHK121471
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Portaria n.º202104002790, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003818/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 domingos Pinheiro aracati – cPf: 081.949.472-00
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0Kg347827
Portaria n.º202104002792, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 42021730002379/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: antonio Nascimento da silva filho – cPf: 791.347.002-00
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 lt/Pas/automovel/9bgjb69x0eb109274
Portaria n.º202104002794, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003804/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: Pedro lemos da silva – cPf: 104.290.262-34
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU026614
Portaria n.º202104002796, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 42021730001868/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: Percival de oliveira farias – cPf: 112.211.432-04
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/classic ls/Pas/automovel/9bgsU19f0bb135219
Portaria n.º202104002798, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003792/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: josé otávio Nazareno de souza ferreira – cPf: 070.682.982-49
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd197132f3209712
Portaria n.º202104002800, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 42021730002458/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: Heitor Nazareno dias gomes – cPf: 526.553.772-49
Marca/tipo/chassi
fiat/WeeKeNd treKKiNg/Pas/automovel/9bd37415tg5081266
Portaria n.º202104002802, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 42021730002375/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: josias alves de oliveira – cPf: 050.992.342-91
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd19713HK3372058
Portaria n.º202104002804, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003624/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: Isaac Jefferson Costa de Vilhena – CPF: 802.654.302-59
Marca/tipo/chassi
HoNda/fit ex flex/Pas/automovel/93Hge8790dz201497
Portaria n.º202104002806, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003868/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: antonio estevam fereira de almeida – cPf: 147.789.712-72
Marca/tipo/chassi
reNaUlt/dUster ico16 cvt/Mis/camioneta/93YHjd201Mj762094
Portaria n.º202104002808, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 32021730002331/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: luis roberto cabral – cPf: 223.959.112-91
Marca/tipo/chassi
i/NissaN versa seNse Mt/Pas/automovel/3N1cN8ae4Ml839393
Portaria n.º202104002810, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 22021730002002/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: ana Kessia silva rodrigues sa – cPf: 924.793.672-15
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYage 1.6 citY/Pas/automovel/9bWdb45U0et086713
Portaria n.º202104002812, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 102021730001019/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: valter sousa ribeiro – cPf: 017.082.193-58
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Mf/Pas/automovel/9bWdl5bz2KP523635
Portaria n.º202104002814, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003783/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: ailton tomaz – cPf: 470.829.847-15
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 1.8l Mt ltz/Pas/automovel/9bgjc75z0eb295879

Portaria n.º202104002816, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 122021730000843/SEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2021
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo josé azevedo Marques – cPf: 429.993.242-00
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 ltz/Pas/automovel/9bgjc69v0Hb113688
Portaria n.º202104002818, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 102021730001122/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: ernandes brito silva – cPf: 731.044.422-15
Marca/tipo/chassi
vW/voYage 1.6l Mb5/Pas/automovel/9bWdb45U9Kt007874
Portaria n.º202104002820, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 32021730002380/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: edson dos santos – cPf: 179.924.861-53
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla gli UPPer/Pas/automovel/9brbl3He9K0183234
Portaria n.º202104002822, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 122021730000863/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: jailton braz da silva Melo – cPf: 662.453.032-49
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa esseNce 1.6/Pas/automovel/9bd17277ec3592385
Portaria n.º202104002824, de 10/06/2021 - 
Proc n.º 2021730003586/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: emanoel de jesus ferreira da cruz – cPf: 050.197.962-04
Marca/tipo/chassi
fiat/idea attractive 1.4/Pas/automovel/9bd13501Yg2285245

Protocolo: 665790
tRiBuNAL ADMiNiStRAtivo DE REcuRSoS fAzENDÁRioS

REtiRADA DE PAutA DE JuLGAMENto
a secretaria geral torna público que foi retirado de pauta o recurso, com 
julgamento previsto como segue:
PleNo
em 11/06/2021, às 9:30h, recUrso de revisÃo (ProcUrador) n.º 
5859, aiNf nº 032014510001477-8, contribuinte ParaNorte Materiais 
Para coNstrUÇÕes ltda., insc. estadual nº. 15189132-0.
aNúNcio de PaUta Para jUlgaMeNto
a secretaria geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa sefa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, 
sito em belém, na av. gentil bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. cas-
telo branco e av. josé bonifácio:
PRiMEiRA cÂMARA PERMANENtE DE JuLGAMENto
em 16/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 16531, aiNf nº 
022016510005873-3, contribuinte br distribUidora Norte de bebi-
das ltda, insc. estadual nº. 15294115-0.
em 16/06/2021, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 15871, aiNf nº 
172015510000189-1, contribuinte Herbalife iNterNatioNal do bra-
sil ltda, insc. estadual nº. 15186269-9, advogado: tHiago de soUza 
PaMPloNa, oab/Pa-13926.
em 16/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 15873, aiNf nº 
172015510000189-1, contribuinte Herbalife iNterNatioNal do bra-
sil ltda, insc. estadual nº. 15186269-9, advogado: tHiago de soUza 
PaMPloNa, oab/Pa-13926.
em 16/06/2021, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 17701, aiNf nº 
182017510000169-5, contribuinte votoraNtiM ciMeNtos N/Ne s/a, 
insc. estadual nº. 15257648-7, advogado: ricardo alex Pires fraNco 
da silva, oab/Pa-22968.
em 16/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 17703, aiNf nº 
182017510000169-5, contribuinte votoraNtiM ciMeNtos N/Ne s/a, 
insc. estadual nº. 15257648-7, advogado: ricardo alex Pires fraNco 
da silva, oab/Pa-22968.
em 16/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18734, aiNf nº 
072020510000020-5, contribuinte j P M coMercio de Materiais Para 
coNstrUcao ltda ePP, insc. estadual nº. 15242304-4.
em 16/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18737, aiNf nº 
042019510000058-0, contribuinte HiPerveNdas coMercio e distri-
bUicao eireli, insc. estadual nº. 15180305-6.
segUNda câMara PerMaNeNte de jUlgaMeNto
em 17/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 13766, aiNf nº 
012015510006607-7 , contribuinte de NiNa exPortacoes ltda, insc. 
estadual nº. 15271807-9
em 17/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 14602, aiNf nº 
172015510000137-9 , contribuinte sP iNdUstria e distribUidora de 
Petroleo ltda., insc. estadual nº. 15234871-9 ,advogado: jUliaNa 
loUsada g. goMes, oab/ce-24794,
em 17/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 17592, aiNf nº 
012015510006901-7 , contribuinte jose Maria castro de vascoNce-
los, cPf nº. 5623049249 ,advogado: MarÇal Pedro castro de vas-
coNcellos, oab/Pa-2582,



 diário oficial Nº 34.609  25 Sexta-feira, 11 DE JUNHO DE 2021

em 17/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 17622, aiNf nº 
382016510001146-0 , contribuinte M. g. de soUza & Passos ferreira 
ltda - Me, insc. estadual nº. 15464509-5
em 17/06/2021, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 17804, aiNf nº 
372016510001009-5 , contribuinte Nr saNtareM eireli, insc. estadual 
nº. 15495217-6

Protocolo: 665950

AviSo DE ABERtuRA DoS ENvELoPES DAS PRoPoStAS DE PREçoS
toMADA DE PREçoS 003/2021–SEfA - PA
objeto: reforma geral do Prédio da dívida ativa.
a secretaria de estado da fazenda, através da sua comissão Permanente 
de licitação, no uso de suas atribuições legais, no âmbito da tomada de 
Preços em epígrafe, coNvoca as empresas habilitadas lest serviÇos 
de eNgeNHaria eireli, iNfiNitY eNgeNHaria ltda e Mais brasil 
coNstrUtora eireli para a sessão de abertura dos envelopes contendo 
ProPosta de PreÇos para o dia 15 (quinze) de junho de 2021, às 10H, 
no auditório do Órgão central desta secretaria, localizado na avenida vis-
conde de souza franco, nº 110, bairro Umarizal, belém-Pa. 
Mais informações poderão ser obtidas por intermédio do e-mail isaias.
mota@sefa.pa.gov.br.
belém-Pa, 10 de junho de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/sefa

Protocolo: 666147

AviSo DE DiLiGêNciA EM LicitAção
PRocESSo ADMiNiStRAtivo (PAE): 2020/890781
toMADA DE PREçoS  Nº 001/2021/SEfA
a secretaria de estado da fazenda - sefa, por meio de sua comissão 
Permanente de licitação, no âmbito da licitação em curso, na modalida-
de da Tomada de Preços, acima identificada, cujo objeto corresponde à 
Reforma Geral da unidade João Balbi, em decorrência de diligência 
determinada na forma art. art. 43, § 3º, da lei 8.666/1993, torna público 
que resolveu dar às empresas igf coNstrUÇÕes  e serviÇos eire-
li (cNPj  27.850.633/0001- 45) e coNdisa coNstrUÇÕes ltda (cNPj 
34.903.229/0001-58) a oportunidade de efetuarem a correção das res-
pectivas propostas de preços, a fim de eliminar as falhas apontadas na 
Nota tÉcNica  emitida pelo setor competente da sefa/Pa e disponível 
aos licitantes para exame no endereço eletrônico: http://www.sefa.pa.gov.
br (link licitações), no prazo de três  (3) dias úteis.
Mais informações através do e-mail isaias.mota@sefa.pa.gov.br.
belém-Pa, 10 de junho de 2021.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/sefa-Pa

Protocolo: 666148

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo Nº:  01
contrato Nº:  060/2018
objeto do contrato: contratação de ferramenta de gestão integrada de 
riscos, para prover, de forma automatizada, a gestão integrada dos riscos, 
controles, continuidade de negócios e trabalhos de auditoria interna nos 
processos de gestão, por meio da interconectividade associada a matriz 
de risco.
Modalidade da contratação: Pregão eletrônico Nº 037/2019
data de assinatura do aditivo: 08.06.2021
vigência do aditivo: 08.06.2021 a 26.03.2025
objeto do aditivo: correção da vigência contratual no termo de referência, 
esclarecimento em relação ao valor do contrato – cláusula quarta, cor-
reção do valor total estimado na Publicação do extrato do contrato (Pu-
blicação nº 539458 de 06.04.2020) e inclusão de cláusula de tratamento 
de dados Pessoais.
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
valor total do contrato estimado de até: r$ 16.941.791,40 (dezesseis 
milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e um reais 
e quarenta centavos)
contratado: vert solUÇÕes iNforMática ltda – coNsÓrcio vert 
atHeNa gir
endereço:  sofN quadra 1, conjunto c lotes 9-12, zona industrial
ceP:  70.634-130 brasília/df
telefone: (61) 2103 1000
ordenador responsável: braselino carlos da assunção sousa da silva

Protocolo: 665982

AviSo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico PoR SiStEMA DE REGiStRo DE PREçoS 
(SRP)- Nº 019/2021
o baNco do estado do Pará s. a., por intermédio da pregoeira desig-
nada pela Portaria n.º 217/2019 leva ao conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação mediante sisteMa de registro de PreÇos 
(srP), na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aqUisiÇÃo de 
refrigeraÇÃo tiPo sPlit, de acordo com o especificado neste edital e 
seus anexos.
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura 
da sessão pública do Pregão eletrônico, por meio de sistema eletrônico:
data: 23/06/2021
Horário de brasÍlia: 9h
eNdereÇo eletrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Uasg: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 11/06/2021, podendo ser 
obtido: (i) gratuitamente no site do baNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br  e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, 
(ii) Na sede do baNPará (av. Presidente vargas, nº 251, ed. baNPará – 
1º andar, Comércio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de  
r$ 0,25 (vinte e cinco centavos)  por folha (conta-corrente nº 800.002-6, 
agência nº 11 do baNPará), não reembolsável, relativos aos custos de 
reprodução.
belém-Pará, 11 de junho de 2021.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 665722

outRAS MAtéRiAS
.

concurso Público 2018
Edital de convocação nº 113/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
baNPará, no prazo de 2 (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 i

Nome colocação agência banpará (local de apresentação de 
documentos)

aMaNda de Nazare PiMeNtel barbosa 178° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

cledisoN alef soares da silva 179° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

alersoN MoNteiro da silva 180° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

carlos aUgUsto de jesUs goNcalves 181° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

viviaNe Porto MartiNs MaUes oliveira 182° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

stHefaNie goMes lobato 183° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

daYaNa MaNasses ribeiro silva 184° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

PoLo ii

Nome colocação agência banpará (local de apresentação de 
documentos)

joao vagNer da silva Maia 70° rua sete de setembro n° 761 – centro – 
cachoeira do arari/Pa

dercio beleM goMes 71° av. das Palmeiras, n° 253 – centro – Moju/Pa

daNgle dos saNtos MacHado 72° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

PoLo iii

Nome colocação agência banpará (local de apresentação de 
documentos)

HUgo viceNte da silva 78° av. coronel Nazeazeno ferreira, nº 1203 / 
Padre luiz – bragança/Pa

PoLo iv

Nome colocação agência banpará (local de apresentação de 
documentos)

fraNcisco Maia PiNHeiro 54° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa

Marcio ferNaNdo MeNdes leal 55° av. Presidente vargas, 251, campina – 2º 
andar – belém/Pa
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PoLo v

Nome colocação agência banpará (local de apresentação de 
documentos)

eleNilsoN de Moraes soUsa 78° tv. 15 de Novembro, nº 196 – centro – 
santarém/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
belém, 11 de junho de 2021.

Protocolo: 665919

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE SAúDE PúBLicA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 527 DE 09 DE JuNHo 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 2021/1610444.
r e s o l v e:
resciNdir, a contar 08.06.2021, o contrato administrativo do servidor 
MaUro sergio de alMeida caMPelo, matrícula nº 54182570/3, cargo 
de MÉdico, lotado no ceNtro de saúde – sÃo caetaNo de odivelas.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete da secretaria de estado de saúde Pública, eM 
09.06.2021.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública
- em exercício -
PoRtARiA N° 528 DE 09 DE JuNHo 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 2021/598376.
r e s o l v e:
resciNdir, a contar 30.06.2021, o contrato administrativo do servidor 
siNfroNio MartiNs jUNior, matrícula nº 5562759/4, cargo de MÉdico, 
lotado no HosPital regioNal saliNoPolis.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete da secretaria de estado de saúde Pública, eM 
09.06.2021.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública
- em exercício -

Protocolo: 665894
PoRtARiA Nº. 05/2021-DEAuDS/SESPA
a diretora do deaUds – departamento de auditoria em saúde/sesPa, no 
uso de suas atribuições legais e,
considerando a Portaria Nº 0295 – gabiNete do secretário/sesPa 
de 13 de abril de 2021, publicado no doe nº 34.551 de 14/04/2021.
resolve:
designar os auditores em saúde do sistema Nacional de auditoria – sNa, 
componente estadual, ercília santos Pereira, matrícula 0720143/1, josé 
dos santos brito, matrícula 5141931/1 (deaUds/sesPa) e delmira borges 
teixeira lopes, matrícula 5230462/2 (4º crs/sesPa), como colaborado-
res, armando sergio carvalho de souza, matrícula 80015656 /1, enoy 
carnaval fonseca, matrícula 5958584/1 e sabrina torres lopes, matrícula 
5957910/1 (deaUds/sesPa), sob a coordenação do primeiro, para pro-
cederem auditoria no convênio assistencial nº 04/2018, celebrado entre 
estado do Pará/sesPa e associação guiomar jesus/Hospital saúde center, 
no Município de capanema/Pa, no período de 14 a 18 de junho de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém, 10 de junho de 2021.
sabrina torres lopes
diretora do deaUds/sesPa
 

Protocolo: 665838

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 038 DE 01 DE JuNHo 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. 2021/334884.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor saNdro josÉ da silva cavalcaNte, matrícula nº. 5548004/1, 
cargo de Pedagogo, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado no 9º 
centro regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 25.02.2005 a 24.02.2008.

aUtorizar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.08.2021 a 30.09.2021 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº. 740 DE 08 DE JuNHo 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. 
2021/442451.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria eliza teixeira 
costa matrícula nº. 57205782/2, cargo de enfermeiro, regime jurídico de 
estatutário efetivo, lotada no Hospital regional de tucuruí, goze de licen-
ça Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 066/06.04.2018, 
publicada no doe nº 33.601/19.04.2018, correspondente ao triênio de 
29.08.2014 a 28.08.2017, no período de 15.07.2021 a 13.08.2021, 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde
PoRtARiA Nº. 737 DE 07 DE JuNHo 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. 
2021/403260
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora MarUNe Melo tavo-
ra matrícula nº. 54189947/1, cargo de enfermeiro, regime jurídico de 
estatutário efetivo, lotada na divisão de controle de doenças transmissí-
veis, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
1.199/19.10.2020, publicada no doe nº 34.382/22.10.2020, correspon-
dente ao triênio de 20.04.2014 a 19.04.2017, no período de 22.07.2021 a 
20.08.2021, 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº. 736 DE 07 DE JuNHo 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. 
2021/182012.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora fraNcY Maria da 
costa correa matrícula nº. 5148804/2, cargo de Médico veterinário, 
regime jurídico de estatutário efetivo, lotada na divisão de vigilância a 
saúde, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria 
nº. 575/06.06.2018, publicada no doe nº 33.641/20.06.2018, correspon-
dente ao triênio de 12.08.2014 a 11.08.2017, no período de 22.07.2021 a 
20.08.2021, 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº. 747 DE 08 DE JuNHo 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. 
2021/304329.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que o servidor jorge raNgel correa 
matrícula nº. 54193887/1, cargo de agente de Portaria, regime jurídico de 
estatutário efetivo, lotado no Hospital regional de tucuruí, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 1.387/01.12.2020, 
publicada no doe nº 34.442/22.12.2020, correspondente ao triênio de 
24.12.2014 a 23.12.2017, no período de 15.07.2021 a 13.08.2021, 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: 10.06.2021
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº 745 DE 08 DE JuNHo 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 n 
º. 2021/254816.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora eroNdiNa triNdade NogUeira, matrícula nº. 5118395/1, cargo 
de agente de Portaria, regime jurídico de estatutário efetivo, lotada no 
Hospital regional de tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 09.10.2012 a 08.10.2015.
aUtorizar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.08.2021 a 29.09.2021 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
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PoRtARiA Nº 744 DE 08 DE JuNHo 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. 2021/196377.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora aNtoNia solaNge saNtos de agUiar, matrícula nº. 57207394/1, 
cargo de técnico de enfermagem, regime jurídico de estatutário efetivo, 
lotada no Hospital regional de tucuruí, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 22.10.2014 a 21.10.2017.
aUtorizar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.07.2021 a 13.08.2021 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº 750 DE 08 DE JuNHo 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 n 
º. 2020/878059.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria aUgUsta dUraes triNdade, matrícula nº. 5519241/1, 
cargo de Psicólogo, regime jurídico de estatutário efetivo, lotada na Unida-
de de reabilitação Psicossocial, com atuação na Unidade de diagnóstico de 
Meningite, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 26.10.2011 a 25.10.2014.
aUtorizar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 19.07.2021 a 16.09.2021 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº 752 DE 08 DE JuNHo 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. 2021/355691.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor edsoN lUÍs cardoso qUaresMa, matrícula nº. 57194284/1, 
cargo de agente administrativo, regime jurídico de estatutário efetivo, lo-
tado na Unidade de reabilitação Psicossocial, com atuação na Unidade de 
diagnóstico de Meningite, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio de 10/03/2008 a 09/03/2011.
aUtorizar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.07.2021 a 13.08.2021, 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº. 757 DE 08 DE JuNHo 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. 
2021/61129.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora ivoNe barreto raMos 
matrícula nº. 57200298/1, cargo de enfermeiro, regime jurídico de estatu-
tário efetivo, lotada no departamento de vigilância sanitária, goze de licen-
ça Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 634/18.06.2019, 
publicada no doe nº 33.901 do dia 21.06.2019, correspondente ao triênio 
de 16.07.2011 a 15.07.2014, no período de 01.07.2021 a 30.07.2021, 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº. 763 DE 09 DE JuNHo 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. 
2021/62651.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora joaNa Maria ribei-
ro matrícula nº. 54184302/2, cargo de técnico de enfermagem, regi-
me jurídico de estatutário efetivo, lotada no Hospital regional de tucu-
ruí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 
167/30.10.2018, publicada no doe nº 33.736/08.11.2018, corresponden-
te ao triênio de 22.10.2011 a 21.10.2014, no período de 15.07.2021 a 
13.08.2021, 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

PoRtARiA Nº 039 DE 08 DE JuNHo 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. 2021/534490.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o ser-
vidor cHarles carvalHo coelHo, matrícula nº. 57192222/2, cargo de 
agente de eletricidade, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado no 9º 
centro regional de saúde – santarém, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 16.07.2015 a 15.07.2018.
aUtorizar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.08.2021 a 29.09.2021 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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 665999

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA DiSPENSA DE LicitAção N.º 033/SESPA/2021.
No D.o.E. 34.604 de 07/06/2021, que publicou o extrato de dis-
PeNsa de licitaÇÃo N.º 033/sesPa/2021. Protocolo nº 663142.
oNDE SE Lê:
valor: r$ 20.373,72 (vinte mil trezentos e setenta e três reais e setenta 
e dois centavos).
LEiA-SE
valor: r$ 21.756,96 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e seis reais 
e noventa e seis centavos).
belém, 10 de junho de 2021.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de saúde Pública, em exercício.

Protocolo: 665586
toRNAR SEM EfEito a ERRAtA DE PuBLicAção do 5º tA Do coN-
tRAto Nº 073/ 2020 sob o Protocolo nº 659493, publicada equivo-
cadamente no DoE n° 34.594 de 25 de maio de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de saúde Pública.

Protocolo: 665673

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº. 48/2021 – Processo nº. 2020/674336
EMPRESA HERiNGER tÁxi AEREo LtDA.
do objeto: constitui objeto do presente contrato através registro de Pre-
ço (srP) 62/2021 que visa a futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de locação de aeronave tipo Helicóp-
tero dedicada a saúde, monomotor e/ou multimotor, através de empresa 
de taxi aéreo, especializada em resgate e transporte aeromédico agência 
Nacional de aviação civil – aNac, do conselho federal de Medicina – cfM 
e conselho regional de Medicina – crM, para efetivação de transporte in-
ter-hospitalar de urgência e emergência, baseadas, obrigatoriamente, nas 
cidades de belém, Marabá e santarém regulação da sesPa. ressaltando 
que esse serviço deve estar dotado de condições de equipamentos e ma-
terial técnico, de suporte avançado de vida, para transporte de adultos, 
crianças, neonatos (incluindo prematuros), conforme a Portaria gM/Ms Nº 
2.048 de 05 de novembro de 2002 referenciada no anexo i-a do termo de 
referência e demais documentos constantes no processo 2020/674336.
do valor: o valor total estimado do presente contrato é de r$ 
21.880.800,00 (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos 
reais).

iteM descrição dos serviços
garantia 

mínima de 
horas

limite 
máximo 
de horas

valor médio hora 
voo

valor médio 
mensal valor médio anual

01

aeronave tipo helicóptero 
para fretamento regular 

com garantia mínima 
horas mensais – baseada 

em belém.

30 hs 
mensais

600 horas 
semes-

trais
r$ 20.300.00 r$ 609.000,00 r$ 7.308.000,00

02

aeronave tipo helicóptero 
para fretamento regular 

com garantia mínima 
horas mensais – baseada 

em santarém.

30 hs 
mensais

600 horas 
semes-

trais
r$ 20.240,00 r$ 607.200,00 r$ 7.286.400,00

03

aeronave tipo helicóptero 
para fretamento regular 

com garantia mínima 
horas mensais – baseada 

em marabá.

30 hs 
mensais

600 horas 
semes-

trais
r$ 20.240,00 r$ 607.200,00 r$ 7.286.400,00

    valor  

valor total r$ 
21.880.800,00 (vinte e 
um milhões, oitocentos 
e oitenta mil, oitocen-

tos reais).
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dotação orçamentária: Programa de trabalho: 8288 / 8309 / 8876, ele-
mentos de despesas: 339033 e
fontes de recurso: 0103 / 0101 / 0301 / 0349 / 0149.
vigência: 10/06/21 a 09/06/2022
data da assinatura: 10/06/21
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros- secretario 
adjunto de gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 666041
coNtRAto nº 047/2021 - processo n° 2021.280245
empresa t&t Produtos Médicos Hospitalares ltda, do objeto: o presente 
contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no forne-
cimento de eqUiPaMeNto MÉdico-HosPitalar (mesa cirúrgica básica, 
mesa cirúrgica ginecológica & urológica  e mesa ortopédica), visando aten-
der a sesPa de acordo com a necessidade oriundo dos diversos estabele-
cimentos assistenciais do estado do Pará, decorrentes da adesão à ata de 
registro de Preços, referente ao Pe srP nº. 234/2019 – secretaria de 
SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS, com motivação e finalidade descritas 
no termo de referência constante do processo 2021.280245.
do PreÇo: valor total de r$ 2.400.200,00 (dois milhões e quatrocentos 
mil e duzentos reais).

item qtd Especificação Preço Unitário Preço global
01 09 Mesa cirúrgica básica r$ 98.300,00 r$ 884.700,00

03 04 Mesa cirúrgica giNecolÓgica & 
UrolÓgica r$ 101.500,00 r$ 406.000,00

05 07 Mesa ortoPÉdica r$ 158.500,00 r$ 1.109.500,00

    
r$ 2.400.200,00 (dois 

milhões e quatrocentos mil e 
duzentos reais).

da dotaÇÃo orÇaMeNtária: 7684 elemento de despesa: 449052, fon-
te de recurso: 0301 e P.i.: 7684covidPa
da vigêNcia: 10/06/2021 a 09/06/2022.
data da assinatura: 10/06/21
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros- secretario 
adjunto de gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 665772

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

6º termo aditivo ao contrato nº. 001/2018 
-PRocESSo: 2017/532819 e anexos
eMPresa e b cardoso eireli, do objeto: o presente termo aditivo 
tem como objeto a repactuação dos preços do Contrato firmado entre as 
partes, nos termos previstos em sua cláusula oitava, em decorrência da 
convenção coletiva de trabalho – 2021/2022 – seac-Pa x siNelPa/Pa, 
registrada em 08/02/2021 no Mte sob n°Pa Pa000067/2021.
DO VALOR: Os preços do Contrato nº 001/2018, ficam repactuados con-
forme a variação dos componentes dos seus custos advindo da conven-
ção coletiva de trabalho – 2021/2022 seac/Pa x siNelPa, a partir de 
01.01.2021, data base categoria profissional indicada na CCT, passando o 
preço mensal a ser de r$ 157.011,81 (cento e cinquenta e sete mil onze 
reais e oitenta e um centavos) e o global de r$ 1.884.141,72 (um milhão 
oitocentos e oitenta e quatro mil cento e quarenta e um reais e setenta e 
dois centavos), conforme Planilha de custos e formação de Preços anali-
sada pelo NES. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a 
partir de 01/01/2021.
da dotaÇÃo orÇaMeNtária : 8338 / 8288, elemento de despesa: 
339037 e fonte de recurso: 0103006360.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº 001/2018, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 10/06/21
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros- secretario 
adjunto de gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 666006

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE ABERtuRA Do PREGão ELEtRôNico Nº 072/SESPA/2021.
a secretaria de estado de saúde Pública, através de seu Pregoeiro, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico do tipo 
“MeNor PreÇo Por iteM”, conforme abaixo:
OBJETO: Aquisição de prótese ortopédica de acordo com as especificações 
constantes no Anexo I ao final do TR, quantidades e exigências estabeleci-
das neste edital e seus anexos.
data da abertUra: 23/06/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de brasília).
local: Portal de compras do governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br – Uasg: 925856.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 908287
eleMeNto de desPesa: 339032
foNte: 0103
eNtrega do edital: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
observaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoei-
ro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
belém (Pa), 10 de junho 2021.
carlos aUgUsto caMPos ferreira
Pregoeiro/cPl/sesPa

Protocolo: 665779

DiSPENSA DE LicitAção
.

ExtRAto DE DiSPENSA DE LicitAção Nº 034/SESPA/2021.
PRocESSo: 2020/1097392.
objeto: aquisição do medicamento iloProsta 10Mcg/Ml sol. iNal
-aMP, a paciente tatiana andreia de souza fayal, contemplada com ação 
ordinária - Processo judicial nº 0879249-72.2020.8.14.0301.
coNtrataNte: secretaria de estado de saúde Pública.
cNPj: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: baYer s.a.
cNPj: 18.459.628/0097-67.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei Nº 8.666/93, art. 24, iNciso iv.
valor: 44.940,00 (quarenta e quatro mil novecentos e quarenta reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 8288.
eleMeNto de desPesa: 3390-30.
foNte: 0149001381/0349001381.
belém (Pá), 09 de junho de 2021.
rÔMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública
terMo de ratificaÇÃo de disPeNsa de licitaÇÃo Nº 034/2021.
Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação nº 034/2021, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
belém (Pá), 09 de junho de 2021.
roMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 665725

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 749 DE 08 DE JuNHo 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 n 
º. 2021/583592.
resolve:
caNcelar, a partir de 14.06.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º da lei 
nº. 5810/ 24.01.1994, a licença sem vencimentos, concedida através da 
Portaria nº. 1042/26.08.2020, publicada no doe nº 34.331/01.09.2020, do 
servidor jorge raiMUNdoda silva MiraNda, matricula nº. 57207679/1, 
ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotado no centro de saúde 
- icoaraci/atenção Psicossocial.
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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde
PoRtARiA Nº 748 DE 08 DE JuNHo 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, publica-
da no doe nº.28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/605053.
resolve:
caNcelar, a partir de 01.07.2021, de acordo com o artigo 93, § 1º 
da lei nº. 5810 de 24.01.1994, a licença sem vencimentos, concedida 
através da Portaria nº.640 de 24.06.2019 publicada em doe nº 33908 
de 01.07.2019, da servidora leila Maltez ferNaNdes, matrícula nº. 
57190557/1, ocupante do cargo de Psicólogo, lotada no centro saúde - 
cremação/atenção Psicossocial.
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: 10.06.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

Protocolo: 665816

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

Nº Do coNtRAto: 03/LAcEN/2020
terMo aditivo: 1
data da assiNatUra: 28/05/2021
coNtratada: Norte tUrisMo ltda ePP.
cNPj: 05.570.254/0001-69
eNdereÇo: tv. Padre Prudêncio nº 43, comercio ceP 66.010.150- belém-Pa
jUstificativa: Prorrogar vigência do contrato por 12 (doze) meses.
objeto: PrestaÇÃo de serviÇos de ageNciaMeNto de viageNs
vigêNcia: 28/05/2021 à 28/05/2022.
data da assiNatUra:  28/05/2021
ordeNador resPoNsável: alberto siMÕes jorge jUNior

Protocolo: 665923
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº. 361 DE 09 DE JuNHo DE 2021
o diretor do 1° ceNtro regioNal de saúde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
deterMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria regiNa de soUza matrícula 54190716-2 cargo 
de assisteNte social regime jurídico de estatutário efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) caPs icoaraci 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio de 13.02.15 a 12.02.18.
aUtorizar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 19.07.21 a 17.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 09.06.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 665766
PoRtARiA Nº. 362 DE 09 DE JuNHo DE 2021
o diretor do 1° ceNtro regioNal de saúde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNceder de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) joilsoN rodrigUes matrícula 57191158-1 cargo de 
ageNte de Portaria regime jurídico de estatutário efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) Ure deMetrio Medrado 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio de 12.11.16 a 11.11.19.
aUtorizar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.07.21 a 03.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 09.06.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 665857

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 411 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar junto ao cerest, de reunião com técnicos municipais, 
para tratar da implantação da Política de saúde do trabalhador e levan-
tamento do Perfil Epidemiológico/atividades sócio econômica de cada mu-
nicípio.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: inhangapi– Pa- brasil/ Período: 21/06/2021. Nº de diárias: meia 
diária.
servidoras: ana regina Uchôa viana silva | cPf: 252.649.072-34| Matrí-
cula: 3243087-2| cargo: assistente social.
luciana do socorro Neves duarte | cPf: 680.696.852-04 | Matrícula: 
57190872 | cargo: agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 665770
PoRtARiA Nº 413 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar junto ao cerest, de reunião com técnicos municipais, 
para tratar da implantação da Política de saúde do trabalhador e levan-
tamento do Perfil Epidemiológico/atividades sócio econômica de cada mu-
nicípio.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: curuçá– Pa- brasil/ Período: 22/06/2021. Nº de diárias: meia 
diária.
servidoras: ana regina Uchôa viana silva | cPf: 252.649.072-34| Matrí-
cula: 3243087-2| cargo: assistente social.
luciana do socorro Neves duarte | cPf: 680.696.852-04 | Matrícula: 
57190872 | cargo: agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 665773
PoRtARiA Nº 415 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.

objetivo: Participar junto ao cerest, de reunião com técnicos municipais, 
para tratar da implantação da Política de saúde do trabalhador e levan-
tamento do Perfil Epidemiológico/atividades sócio econômica de cada mu-
nicípio.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: Marapanim– Pa- brasil/ Período: 23/06/2021. Nº de diárias: meia 
diária.
servidoras: ana regina Uchôa viana silva | cPf: 252.649.072-34| Matrí-
cula: 3243087-2| cargo: assistente social.
luciana do socorro Neves duarte | cPf: 680.696.852-04 | Matrícula: 
57190872 | cargo: agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 665774
PoRtARiA Nº 417 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar junto ao cerest, de reunião com técnicos municipais, 
para tratar da implantação da Política de saúde do trabalhador e levan-
tamento do Perfil Epidemiológico/atividades sócio econômica de cada mu-
nicípio.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: são joão da Ponta– Pa- brasil/ Período: 24/06/2021. Nº de diá-
rias: meia diária.
servidoras: ana regina Uchôa viana silva | cPf: 252.649.072-34| Matrí-
cula: 3243087-2| cargo: assistente social.
luciana do socorro Neves duarte | cPf: 680.696.852-04 | Matrícula: 
57190872 | cargo: agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 665794
PoRtARiA Nº 419 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar junto ao cerest, de reunião com técnicos municipais, 
para tratar da implantação da Política de saúde do trabalhador e levan-
tamento do Perfil Epidemiológico/atividades sócio econômica de cada mu-
nicípio.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: terra alta– Pa- brasil/ Período: 25/06/2021. Nº de diárias: meia 
diária.
servidoras: ana regina Uchôa viana silva | cPf: 252.649.072-34| Matrí-
cula: 3243087-2| cargo: assistente social.
luciana do socorro Neves duarte | cPf: 680.696.852-04 | Matrícula: 
57190872 | cargo: agente administrativo.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 665797
PoRtARiA Nº 420 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão participar junto ao cerest, de 
reunião com técnicos municipais, para tratar da implantação da Política de 
Saúde do Trabalhador e levantamento do Perfil/Epidemiológico/atividades 
sócio econômicas de cada município.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: terra alta– Pa, brasil.
Período: 25 /06/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 665800
PoRtARiA Nº 412 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão participar junto ao cerest, de 
reunião com técnicos municipais, para tratar da implantação da Política de 
Saúde do Trabalhador e levantamento do Perfil/Epidemiológico/atividades 
sócio econômicas de cada município.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: inhangapi– Pa, brasil.
Período: 21 /06/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 665801
PoRtARiA Nº 414 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão participar junto ao cerest, de 
reunião com técnicos municipais, para tratar da implantação da Política de 
Saúde do Trabalhador e levantamento do Perfil/Epidemiológico/atividades 
sócio econômicas de cada município.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: curuçá– Pa, brasil.
Período: 22 /06/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva

Protocolo: 665803
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PoRtARiA Nº 416 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão participar junto ao cerest, de 
reunião com técnicos municipais, para tratar da implantação da Política de 
Saúde do Trabalhador e levantamento do Perfil/Epidemiológico/atividades 
sócio econômicas de cada município.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: Marapanim– Pa, brasil.
Período: 23 /06/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: joão ricardo da rocha rodrigues
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva

Protocolo: 665805
PoRtARiA Nº 418 de diária de 10/06/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão participar junto ao cerest, de 
reunião com técnicos municipais, para tratar da implantação da Política de 
Saúde do Trabalhador e levantamento do Perfil/Epidemiológico/atividades 
sócio econômicas de cada município.
origem: castanhal – Pa, brasil.
destino: são joão da Ponta– Pa, brasil.
Período: 24 /06/2021. Nº de diárias: meia diária.
servidor: edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da silva.

Protocolo: 665807

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

PoRtARiA N° 282, DE 08 DE JuNHo DE 2021.
o diretor do 6º centro regional de saúde da secretaria de estado de saú-
de Pública (sesPa), no uso de suas atribuições legais e,
coNsideraNdo o Processo n° 2017/93361 no qual diz respeito ao Processo 
administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria Nº 15, de 05 
de fevereiro de 2021, publicada no d.o.e. n° 34.485, de 08/02/2021, 
prorrogado pela Portaria Nº 161 de 06 de abril de 2021, para apurar 
indícios de irregularidade administrativa em desfavor do servidor j.W.c.j;
coNsideraNdo a necessidade de mais tempo para a comissão proceder 
à conclusão do processo.
resolve:
i - redesignar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14/06/2021, a 
comissão de Processo administrativo disciplinar, até a conclusão dos tra-
balhos, constituída pelos servidores, isabel PaUliNo esteves Pereira 
matrícula 54190142-21, adriaNa Pereira baia matrícula 57210072/1 e 
Núbia cristiNa goNÇalves sacraMeNto matrícula nº 8051987/1, com 
a finalidade de atender diligências e prosseguir nos trabalhos de apuração 
dos fatos descritos no processo nº 2017/93361.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do diretor do 6º ceNtro regioNal de saúde
secretaria de estado de saúde Pública - sesPa
barcarena, 08 de junho de 2021.
cleidson josé souza da silva
diretor do 6º centro regional de saúde.
PoRtARiA N° 283, DE 08 DE JuNHo DE 2021.
o diretor do 6º centro regional de saúde da secretaria de estado de saú-
de Pública (sesPa), no uso de suas atribuições legais e,
coNsideraNdo o Processo n° 2017/93361 no qual diz respeito ao Processo 
administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria Nº 15, de 05 
de fevereiro de 2021, publicada no d.o.e. n° 34.485, de 08/02/2021, 
prorrogado pela Portaria Nº 161 de 06 de abril de 2021, para apurar 
indícios de irregularidade administrativa em desfavor do servidor j.W.c.j;
coNsideraNdo a necessidade de substituir temporariamente membro da 
comissão de Processo administrativo disciplinar que apura entre outras 
irregularidades administrativas no que tange o Processo administrativo 
disciplinar n° 2017/93361;
resolve:
i - colocar como Presidente em exercício a sra. isabel PaUliNo esteves 
Pereira, Psicóloga, matricula n° 54190142-21, no período de 09/06/2021 
a 31/07/2021, em face do afastamento por licença a saúde e seguida para 
gozo de licença prêmio da Presidente sra. rosaNa sosiNHo fUrtado 
MARGALHO, matrícula nº 54190022/1, Enfermeira, com a finalidade de 
atender diligências e prosseguir nos trabalhos de apuração dos fatos des-
critos no processo nº 2017/93361.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do diretor do 6º ceNtro regioNal de saúde
secretaria de estado de saúde Pública – sesPa
barcarena, 08 de junho de 2021.
cleidson josé souza da silva
diretor do 6º centro regional de saúde

Protocolo: 665793

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

7º cENtRo REGioNAL DE SAúDE
PoRtARiA N.º 018 DE 07 DE JuNHo DE 2021.
o diretor do 7º centro regional de saúde / sesPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11.2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r e s o l v e :
tornar sem efeito a Portaria: Nº 030 de 03/11/2020, a qual foi de designar 
o servidor valdinei silva teixeira junior, cargo: comissionado, Matrícula 
5955743-1, para responder como agente Público de controle- aPc , jun-
to ao controle interno do 7ºcrs/sesPa, por período indeterminado, sem 
ônus para a administração Pública.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
reNata broNze Mattos
diretora em exercício do 7º centro regional de saúde/sesPa
7º ceNtro regioNal de saúde
PoRtARiA Nº 019 DE 07 DE JuNHo 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:
tornar sem efeito a Portaria Nº 32 de 10/ 11/2020, a qual foi de designar 
do servidor valdinei silva teixeira junior, cargo: comissionado Matrícula 
nº 5955743-1, para responder pela chefia da Divisão de Vigilância em 
saúde do 7ºcrs/sesPa, por período indeterminado, sem ônus para a 
administração Pública.
PUbliqUe-se, registre-se  e cUMPra-se.
reNata broNze Mattos
diretora em exercício do 7º centro regional de saúde/sesPa
 

Protocolo: 665804

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA no 033, de 02 de Junho de 2021
a diretora do 9o centro regional de saúde- 9ºcrs da secretaria de estado 
de saúde Pública - sesPa, no uso de suas atribuições legais; e,
coNsideraNdo a Portaria N° 064, de 14 de jaNeiro de 2020, 
publicada no doe 34097 de 24/01/2020, que constituiu a comissão 
Permanente de sindicância administrativa do 9o centro regional de saúde.
coNsideraNdo orientação da Uci 9° crs –sesPa, que solicita abertura 
de sindicância para apurar responsabilidades.
coNsideraNdo a Portaria Nº 470, de 29 de jUlHo de 2020, publicada 
no doe n. 34.307 de 11/08/2020.
resolve:
i – instaurar competente sindicância administrativa na forma do art. 199 
da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servidores: fer-
NaNdo aNtoNio araújo Mello, Psicólogo - Mat. no 5225380/4, riso-
NilsoN abreU da silva, técnico em Patologia clínica, Matricula funcional 
n.º 54195927/02, Hellen ane dos anjos Picanço técnica de enfermagem 
- Mat. no 57191604/2, rosiMara Meireles ebraiM, agente administra-
tivo - Mat. no 5897275/1 e sUPleNte a servidora jacira da coNceiÇÃo 
agUiar rego, enfermeira, Matrícula funcional n.º 57197682, para, sob a 
presidência do primeiro, apurar indícios de irregularidades.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9o crs da sesPa

Protocolo: 665518

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA DE DESiGNAR SERviDoR N° 36 /2021, 08 de Junho de 2021.
a diretora do 9° ceNtro regioNal de saúde/sesPa, usando das
atribuições legais, coNsideraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNsideraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
resolve:
Designar como fiscal de contrato a servidora Maria do Socorro Carvalho de 
brito, matrícula:
571746697/2, celebrado com a empresa Paz coMercio de sUPriMeN-
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tos de iNforMatica ltda, que tem como objeto:
a contratação de empresa para fornecimento de material de expediente de 
forma Parcelada para o 9ºcrs/sesPa conforme necessidade e suas divi-
sões de abrangência por um período de 6 (seis) meses decorrentes do ano 
de 2021 mediante exigências, especificações e condições estabelecidas no 
termo de referência.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
aline Nair liberal cunha.
diretora do 9°crs.

Protocolo: 665531

DiÁRiA
.

Diárias
Portaria Nº143 de 02 de Junho de 2021
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
Objetivo: Realizar reinspeção/ fiscalização, juntamente com a Vigilância Sani-
tária Municipal em farmácia notificada em fiscalização anterior, na oportunida-
de será realizado vistoria técnica no Hospital municipal de rurópolis.
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: rurópolis / Pa – brasil
Período: 07/06/2021 à 11/06/2021 N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
servidores:
Mario da conceição lira brasil
cPf: 100 526 152-00
Mat.: 111546/1
cargo: agente de vigilância sanitária
josie giceli da silva vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: enfermeiro.
valdiza Marinho rocha
cPf: 947.324.262-04
Mat. 73504254-1
cargo: técnica de enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 665580
PoRtARiA Nº 139 de 07 de Junho de 2021
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: Prestar assessoria técnica no controle e prevenção da raiva, 
nas regiões de ocorrência de focos positivos de raiva animal em bovinos.
origem: santarém/ Pa- brasil.
destino: itaituba/Pa – brasil.
Período: 10/06/2021 a 16/06/2021 / N° de diária: 6,5 (seis diárias e meia)
servidores:
elizângela de sousa gonçalves leal
cPf: 636.456.702-97
Matrícula: 572073451
cargo: agente de endemias
erivan da silva dias
cPf: 195.773.112-53
Matrícula: 0505337
cargo: agente de saúde
Mara lúcia Moraes dos santos
cPf: 394.780.412-15
Matrícula: 541892921
cargo: Médico veterinário
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 665651
Diárias
Portaria Nº144 de 02 de Junho de 2021
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
Objetivo: Conduzir os servidores que irão realizar reinspeção/ fiscalização, 
juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal em farmácia notificada 
em fiscalização anterior, na oportunidade será realizado vistoria Técnica no 
Hospital municipal de rurópolis.
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: rurópolis / Pa – brasil
Período: 07/06/2021 à 11/06/2021 N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
servidor:
edinaldo de souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 665583
Diárias
Portaria Nº145 de 07 de Junho de 2021
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: tratar da reorganização das atividades do pólo de endemias/
9crs/itaituba em favor das demandas referentes a empresa de vigilância 
que atua no pólo,e do levantamento patrimonial diante da perda acidental 
de equipamentos do 9crs/sesPa.
origem: itaituba/ Pa- brasil
destino: santarém / Pa – brasil
Período: 28/06/2021 à 30/06/2021 N° de diária: 2,5 (duas diárias e meia)
servidor:
ednaldo francisco Pereira vaz
cPf: 236.252.792-15
Matrícula: 1098141
cargo: ageNte de saUde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 665738

outRAS MAtéRiAS
.

ExtRAto DE coNtRAto
NúMERo Do coNtRAto: 006/2021.
PRocESSo Nº: 2021/386627
objeto: a contratação de empresa para fornecimento de material de ex-
pediente de forma Parcelada para o 9ºcrs/sesPa conforme necessidade 
e suas divisões de abrangência por um período de 6 (seis) meses decor-
rentes do ano de 2021 mediante exigências, especificações e condições 
estabelecidas no termo de referência.
coNtrataNte: 9º centro regional de saúde da secretaria de saúde Públi-
ca do estado do Pará-9ºcrs/sesPa. cNPj N°: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: Paz coMercio de sUPriMeNtos de iNforMatica ltda 
cNPj 32.607.532/0001-88
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei Nº 8.666/93, art. 24, iNciso ii.
valor: r$ 17.478,00 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e oito reais).
vigêNcia: 28/05/2021 a 27/11/2021.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 908302
eleMeNto de desPesa: 339030
foNte: 0149001435
foro: santarém
data da assiNatUra: 28/05/2021
eNdereÇo do coNtratado: trav tUriaNo Meira n° 936 iNterveN-
toria saNtareM Pará ceP 68010-060
santarém (Pa), 08 de junho de 2021.
aline Nair liberal cunha
diretora de centro regional

Protocolo: 665526

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 236/2021, de 09/06/2021
Portaria individual
objetivo: realizar monitoramento do sistema de informações sobre Nas-
cidos vivos (siNasc) e sistema de informação sobre Mortalidade (siM)
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s): senador josé Porfírio
servidor: 57234801/ osvaldo correia daMasceNo (enfermeiro) / 1,5 
diária (completa) de 10/06/2021 a 11/06/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 666060

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 291 de 10 de Junho de 2021
Nome: salvador corrêa bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo: agente de arte Práticas.
Matrícula/siape: 5425212-2.
cPf: 265.935.642-49.
Período: 21 a 25.06.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: tucumã e ourilândia do Norte.
objetivo: capacitar agentes de vigilância sanitária recém-contratados dos 
municípios.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 665754
PoRtARiA Nº 292 de 10 de Junho de 2021
Nome: ássima  dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Nome: Nalva gomes de souza silva.
cargo: enfermeira.
Matrícula/siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Nome: odete ceza dos santos.
cargo: agente de controle de endemias.
Matrícula/siape: 57206664-1.
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cPf: 727.734.302-63.
Período: 14 a 18.06.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e xinguara.
objetivo: participar de capacitação sobre atenção à saúde do adolescente 
na Atenção Básica / Programa Saúde na Escola / Notificação da Violência 
no contexto da pandemia covid-19 / saúde do idoso.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 665758
PoRtARiA Nº 293 de 10 de Junho de 2021.
Nome: emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 15 a 17.06.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção.
objetivo: realizar monitoramento dos casos de hanseníase nas estratégias 
de saúde conforme Programa de Qualificação de Ações da Vigilância em 
saúde Pqavs.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 665759

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

GovERNo Do EStADo Do PARÁ
SEcREtARiA DE SAúDE PúBLicA
13º cENtRo REGioNAL DE SAúDE

PoRtARiA Nº25 DE 08 DE JuNHo DE 2021.
o diretor do 13º centro regional de saúde/sesPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 5.319/2019-ccg 
de 19 de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34068 de 20/12/2019.
r e s o l v e:
desigNar o servidor aNtÔNio farias xavier Neto matricula 
nº6029570-2, lotado no escritório regional/13°crs para responder pela 
direção do 13°centro regional de saúde, pelo período 17 a 19/06/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabinete do diretor do 13° crs/sesPa em: 08/06/2021
joão elias sassim da silva
diretor do 13º centro regional de saúde

Protocolo: 665535

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico N°068/2021 – HoL
objeto: aqUisiÇÃo de iNsUMos Para ateNder a cirUrgia torácica
data da abertura:25/06/2021 Horário: 09h (Horário de brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: joel Monteiro de jesus
o edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
belém, 10 de junho de 2021
suzana Keth Paiva andrade cPl-Hol

Protocolo: 666026
AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico N°032/2021 – HoL
Objeto: Compra e importação de um sistema de Radiografia computado-
rizada (CR) de digitalização de filmes oncológicos (ESPECÍFICO PARA USO 
eM trataMeNtos eM radioteraPia) junto com o sistema de NobreaK, 
8 cassetes para oncologia e 4 cassetes para raios-x.
Horário: 09h (Horário de brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: joel Monteiro de jesus
o edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
belém, 10 de junho de 2021
suzana Keth P. andrade
cPl-Hol

Protocolo: 665778

tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 014/2021 (iRP)
Processo: 2020/638.451
objeto: aquisição de Material técnico.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
creMer s.a.: r$ 92.610,00
e. r. triNdade – ePP: r$ 405.424,50
gUilber farMacêUtica coMÉrcio ltda: r$ 22.664,00
i.f.s. NasciMeNto & cia ltda ePP – disMeMbel: r$ 831.196,00
laNce Norte distribUidora de eqUiPaMeNtos eletro-eletrÔNi-
cos ltda-Me: r$ 15.750,00
Nova MÉdica coMÉrcio e serviÇos de ProdUtos HosPitalares 
ltda – Me: r$ 76.476,00
oNcoNorte ltda- ePP: r$ 35.572,50
site Medica distribUidora de Materiais e MedicaMeNtos HosPi-
talar ltda: r$ 20.462,80
sollUtioN coMÉrcio e serviÇos eireli ePP: r$ 112.302,00
UNit – iNdUstria, coMercio, iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo ltda: r$ 
39.832,90
valor total da licitação: r$ 1.652.290,70
belém, 02 de junho de 2021
ordenador: joel MoNteiro de jesUs

Protocolo: 665736

outRAS MAtéRiAS
.

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00953
valor: r$ 573,00
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: f. cardoso & cia ltda.
cNPj: 04.949.905/0001-63
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665727
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00952
valor: r$ 7.300,40
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: sg tecNologia clÍNica ltda.
cNPj: 61.485.900/0009-18
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665724
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00946
valor: r$ 41.143,80
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: Nova MÉdica coMÉrcio e serviÇos de ProdUtos Hos-
Pitalares ltda.
cNPj: 19.769.575/0001-00
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665682
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00948
valor: r$ 6.959,50
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: PiNHeiros coMÉrcio eireli.
cNPj: 26.907.641/0001-18
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665700
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00949
valor: r$ 9.755,92
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: cieNtifÍca MÉdica HosPitalar ltda.
cNPj: 07.847.837/0001-10
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665709
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00951
valor: r$ 209,21
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
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origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: bioMedical ProdUtos cieNtÍficos MÉdicos e HosPita-
lares s/a.
cNPj: 19.848.316/0001-66
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665715
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00941
valor: r$ 5.520,00
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: Hts – tecNologia eM saúde coMÉrcio iMPortaÇÃo e 
exPortaÇÃo ltda.
cNPj: 66.437.831/0001-33
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665592
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00943
valor: r$ 12.144,00
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: jbl serviÇos e distribUidora de Material HosPitalar ltda.
cNPj: 31.636.399/0001-25
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665611
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00942
valor: r$ 18.508,00
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: brasfarMa coMÉrcio de MedicaMeNtos ltda.
cNPj: 00.799.666/0001-51
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665601
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00944
valor: r$ 32.250,00
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: HYbrida ProdUtos HosPitalares ltda.
cNPj: 12.544.921/0001-02
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665630
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00945
valor: r$ 50,40
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: creMer s/a.
cNPj: 82.641.325/0021-61
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665643
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho nº 2021NE00947
valor: r$ 17.268,00
data de emissão: 02/06/2021
Processo nº 2019/340537
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020
objeto: fornecimento de Material técnico Hospitalar.
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103
contratado: Porto 71 iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo eireli.
cNPj: 17.035.479/0001-02
ordenador de despesa: joel Monteiro de jesus

Protocolo: 665677

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 1
contrato nº 274/2020
data assinatura: 10/06/2021
Pae nº 2020/468057
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quan-
tidade de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto a seguir, con-
soante dispõe o artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º, da lei federal n.º 
8.666/93, cujo objeto é a aquisição de Medicamentos injetáveis.
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
curso: 0103, 0101, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0149006653, 7149008494, 7149008545 e seus respectivos superavits; 
elemento de despesa: 339030;
contratado: grifols brasil ltda
cNPj/Mf n.º 02.513.899/0001-71
endereço: avenida gianni agnelli, 1.909, fazendinha, campo largo/Pr, 
ceP: 83607-430
telefone: (41) 3375-5450
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 666032

DiSPENSA DE LicitAção
.

DiSPENSA: 084/2021
PAE Nº 2021/467632
data: 09/06/2021
valor: r$16.500,00
objeto: aquisição de material de consumo: detergeNte desiNf. coN-
ceNt. P/ liMP. e desiNf. HosP. 5 l;
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93; Pa-
recer nº 156/2021-Prof/fscMP
Data de Ratificação: 09/06/2021
funcional Programática: 10.122.1297.8338 e 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008725, 
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; elemento de 
despesa: 339030
coNtratada: l c coMÉrcio atacadista - Me
cNPj/Mf: 21.162.408/0001-30
eNdereÇo: Passagem izete, galpão, N° 57, bairro da guanabara ceP 
67.110-300, ananindeua – Pa, telefoNe: (91) 3235-9744
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665872
DiSPENSA: 086/2021
PAE Nº 2021/151358
data: 10/06/2021
valor: r$ 17.322,67
objeto: aquisição de serviço de terceiro da eMPresa esPecializada 
Para iNstalaÇÃo de 10 câMeras, 01 Nvr, iNfraestrUtUra e cabea-
MeNto Para circUito fecHado de tv (cftv); fundamento legal: com 
base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93; Parecer nº 122/2021-
Prof/fscMP
Data de Ratificação: 10/06/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávit.
elemento de despesa: 339039
coNtratada: liP coMercial ltda
cNPj/Mf: 03.084.788/0001-50
eNdereÇo: tv. três de maio, nº 1594, cep: 66.063-388, belém -Pa , tel: 
(91) 3242.7979
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665884
DiSPENSA: 087/2021
PAE Nº 2021/424497
data: 10/06/2021
valor: r$ 3.750,00
objeto: aquisição de material de consumo, catÉter tiPo ÓcUlos Ne-
oNatal; fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 
8.666/93; Parecer nº 152/2021-Prof/fscMP
Data de Ratificação: 10/06/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superávits.
elemento de despesa: 339030;
coNtratada: e. r. triNdade
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cNPj/Mf: 04.252.742/0001-65
eNdereÇo: rua são francisco, 110, centro, santa izabel do Pará/Pa, 
ceP:68790000
telefoNe: (091) 88144784ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665889
DiSPENSA: 085/2021
PAE Nº 2021/347656
data: 09/06/2021
valor: r$2.520,00
objeto: aquisição de Material tÉcNico - cecoNete (sWab) Ps. H. flex 
raYoN (flocado) esteril c/ 100
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93; Pa-
recer nº 181/2021-Prof/fscMP
Data de Ratificação: 09/06/2021
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 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits
elemento de despesa: 339030.
coNtratada: qUeMel & liMa coMercio ltda
cNPj/Mf: 29.602.266/0001-96
eNdereÇo: rUa dois de dezeMbro,1430- bairro: PoNta grossa/
icoaraci - belÉM/Pa ceP: 666.812- 4500
telefoNe: (91) 8504-7276/ (91)3085-1876
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665877

RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da Dispensa: 085/2021
data: 09/06/2021
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665878
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da Dispensa: 084/2021
data: 09/06/2021
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665875
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da Dispensa: 086/2021
data: 10/06/2021
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665886
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 087/2021
data: 10/06/2021
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665891

outRAS MAtéRiAS
.

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00868
valor: r$ 10.620,00
data: 07/06/2021
objeto: aquisição em caráter emergencial de material de consumo ab-
sorveNte HigieNico loNgo, Pos oPeratorio e Pos Parto, s/abas, 
Pacote coM 20 UNidades.
dispensa de licitação nº 081/2021-Pae nº 2021/601665
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fon-
tes de recursos: 0269008101; elemento de despesa: 339030;
contratada: e. r triNdade - ePP
cNPj/Mf: 04.252.742/0001-65
endereço: aveNida da rePUblica, N.1525 - ceNtro cidade: saNta 
izabel do Para( Uf: Pa ceP: 68790000
telefone: 91 3263-4563
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665538
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00841
valor: r$ 1.062,00
data: 01/06/2021
objeto: aquisição de Material de consumo - caPa assePtica, descarta-
vel, Para video laParoscoPia, 12,5 x 250cM, coM 10.
dispensa: cotação eletrônica: nº 2021/497275/fscMP; Pae nº 
2021/497275
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte 
de recurso: 0269008053; elemento de despesa: 33903000;
contratada: gUilber farMaceUtica coMercio ltda
cNPj/Mf: 01.399.246-0001/40
endereço: Passagem bom sossego - centro - ceP: 67030245 - ananin-
deua/Pa,
telefone: (91)3238-3814
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665540

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00869
valor: r$ 1.548,00
data: 02/06/2021
objeto: aquisição em caráter emergencial de material de consumo cal 
sodada, graNUlada, c/ 4,300Kg atrasorb .
dispensa de licitação nº 080/2021-Pae nº 2021/491840
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fon-
tes de recursos: 0349008725; elemento de despesa: 339030;
contratada: e. r triNdade - ePP
cNPj/Mf: 04.252.742/0001-65
endereço: aveNida da rePUblica, N.1525 - ceNtro cidade: saNta 
izabel do Para( Uf: Pa ceP: 68790000
telefone: 91 3263-4563
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665536
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00867
valor: r$ 3.090,00
data: 07/06/2021
objeto: aquisição de material de consumo: coMPressa de gaze, esteri 
l, 10x15cM aMerica, abaixador de liNgUa, eM P lastico, descar-
tavel agaPlastic
disPeNsa: 082/2021, Pae nº 2021/604529
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte 
de recurso: 0269006841; elemento de despesa: 339030;
contratada:ifs NasciMeNto & cia ltda ePP, cNPj/Mf: 63.872.493-0001/70
endereço: av. alMiraNte barroso, 1758 cidade: beleM Uf: Pa ceP: 
66000000
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665541
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00730
valor: r$ 1.259,82
data: 18/05/2021
objeto: aquisição de Material de consumo: fita de traNsf. terMica 
(ribboN), Mista, 55MMx600M iNlabel
Pregão eletrônico Nº010/2020, Pae nº 2020/789512
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte 
de recurso: 0269008100; elemento de despesa: 339030;
contratada:iNlabel solUÇÕes eM rotUlos adesivos eirele, cNPj/
Mf: 20.772.716-0001/14
endereço: basilio alves cidade: ParqUe edU cHaves Uf: sP ceP: 
2222001
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665543
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE00877
valor: r$ 19.950,00
data: 10/06/2021
objeto: aquisição de Material de consumo - fraldas
dispensa de licitação nº 081/2021-Pae nº 2021/601634
orçamento: funcional Programática: 1030215078288; fonte de recurso: 
0269003264; elemento de despesa: 33903000;
contratada: iNvicta cleaN HosPitalar eireli
cNPj/Mf: 18.504.036/0001-78
endereço: avenida castelo branco, 236, bairro do guama, belém/Pa, ceP: 
66063420
telefone: (91) 3229-2746
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 665879

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 405/2021 –AJuR/GAPRE/HEMoPA, de 08 de Junho de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, xxiii da constituição federal brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HeMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo eletrônico – Pae n. 2021/550158;
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resolve,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HeMoPa.

NoMe
 cargo lotaÇÃo MatrÍcUla a coNtar

MardeN cravo de 
oliveira Medico gereNcia de triageM de 

doadores 57230977 12/05/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 08 de junho de 2021
Paulo andré castelo branco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 665684
PoRtARiA Nº404 /2021 –AJuR/GAPRE/HEMoPA, de 07 de junho de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, xxiii da constituição federal brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HeMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo eletrônico – Pae n. 2021/568919;
resolve,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HeMoPa.

NoMe
 cargo lotaÇÃo MatrÍcUla a coNtar

KYllza rejaYNNe 
saNtos reis

tecNico de eNfer-
MageM

gereNcia de coleta eM 
doadores 57191160 05/04/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 07 de junho de 2021.
Paulo andré castelo branco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 665686
PoRtARiA Nº403 /2021 –AJuR/GAPRE/HEMoPA, de 07 de junho de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, xxiii da constituição federal brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HeMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo eletrônico – Pae n. 2021/562278;
resolve,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HeMoPa.

NoMe
 cargo lotaÇÃo MatrÍcUla a coNtar

Heloise da silva 
ferreira

tecNico de eNfer-
MageM

gereNcia de coleta eM 
doadores 5959301 12/03/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em 07 de junho de 2021.
Paulo andré castelo branco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 665689
Portaria nº427/2021 - GEAPE/GAPRE/HEMoPA, de 10 de junho de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o requerimento de solicitação de distrato do servidor ronal-
do gillet gonçalves Netto;
resolve:
i – distratar, a pedido, (a) servidor(a) ronaldo gillet gonçalves Netto, 
matrícula nº 5955482/1 do cargo de agente administrativo, lotado (a) na 

gerência de triagem de doadores desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará - HeMoPa, a contar de 16 de dezembro de  2020.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HeMoPa, em 10 de junho de 2021.
  dr. PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 666018

LicENçA MAtERNiDADE
.

PoRtARiA Nº 421/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMoPA, 10 de junho de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando atestado Médico da servidora cintia gabrielly da luz costa,
r e s o l v e:
i - conceder licença Maternidade, a servidora cintia gabrielly da luz cos-
ta, cargo: técnico de enfermagem, matrícula nº 5933183/2, lotada no (a) 
gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HeMoPa, de acordo com o que dispõe o artigo 88, 
da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994, e emenda constitucional nº 44 de 
09 de março de 2009, a contar de 01 de junho de 2021 a 27 de novembro 
de 2021.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará-HeMoPa, em 10 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 665764
PoRtARiA Nº 410/2021 – GEAPE/GAPRE/HEMoPA, 09 de junho de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando atestado Médico da servidora cinthia Holanda de souza,
r e s o l v e:
i - conceder licença Maternidade, a servidora cinthia Holanda de souza, 
cargo: técnico de Patologia clínica, matrícula nº 5959312/1, lotada no 
(a) coordenação do Hemocentro regional de santarém, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HeMoPa, de acordo com 
o que dispõe o artigo 88, da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994, e emenda 
constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 30 de abril de 
2021 a 26 de outubro de 2021.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará-HeMoPa, em 09 de junho de 2021.
dr. PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa

Protocolo: 665765

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 024/2021 – AJuR/GAPRE/HEMoPA, 27 
de janeiro de 2021, publicado Diário Oficial Nº. Nº 34.473 DE 
28/01/2021 – Protocolo 622239
oNDE SE Lê:
i - coNceder a adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez 
por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada,em razão 
de desenvolver atividades consideradas insalubres pela legislação vigente 
sobre a matéria na fundação HeMoPa.

NoMe cargo lotaÇÃo MatrÍcUla a coNtar

lUaNa vieira rodrigUes agente adminis-
trativo geHec 5933991/2 08/01/2021

LEiA SE:
i - coNceder a adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez 
por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada,em razão 
de desenvolver atividades consideradas insalubres pela legislação vigente 
sobre a matéria na fundação HeMoPa.

NoMe cargo lotaÇÃo MatrÍcUla a coNtar

lUaNa vieira rodrigUes agente adminis-
trativo geHec 5933991/2 04/05/2020

gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HeMoPa, 31 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra
Presidente da fundação HeMoPa.

Protocolo: 665512

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto 034/2021 DEcoRRENtE Do PREGão 
ELEtRôNico Nº. 010/2021-PRocESSo ADMiNiStRAtivo Nº. 
2021/80552- PAE
DAS PARtES:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMatologia e HeMoteraPia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: MiaMiMed ProdUtos odoNtolÓgicos ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPj sob o nº 38.259.748/001-86 
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com sede na rua cipriano de carvalho, n°195, bairro cinquentenário, ceo 
30.570-020,belo Horizonte, neste ato representada por seu representante 
legal cristiano Henrique rodrigues cury, portador da cédula de identidade 
nº. Mg 6.066-360 ssP/Mg, cPf/Mf sob o nº. 993.547.726-68, residen-
te e domiciliado na rua inspetor josé aparecido, n° 76, são bento, ceP 
30.350-730, belo Horizonte/ Mg, doravante denominada coNtratada.
do objeto: o objeto do presente contrato é a aqUisiÇÃo dos Mate-
RIAIS DE CONSUMO (item 2): 11.837 Respirador purificador de ar descar-
tável, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2(S)/ N95, 
formato tipo dobrável ou concha, com solda térmica em seu perímetro, 
sem válvula. Composta de não tecido (SMS), moldado em fibras sintéticas 
por um processo sem resina, o meio filtrante deve ser composto por micro-
fibras tratada eletrostaticamente. A parte externa do respirador deve ser 
composta por um não tecido tratado com material para não absorção de 
fluídos líquidos, que protege o meio filtrante evitandoque as fibras possam 
soltar. Na parte externa possuir 02 tiras de elástico para fixação e um clipe 
para ajuste nasal. apresentar, em caracteres indeléveis e visíveis, o nome 
comercial da empresa fabricante ou importadora, possuir Certificado de 
aprovação -ca emitida pelo Ministério do trabalho e registro do Ministério 
da saúde/aNvisa. aprovada pelo inmetro. tamanho único Para sUPrir 
as Necessidades desta fUNdaÇÃo HeMoPa e HoMorrede, de acordo 
com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas neste 
contrato, no termo de referência e demais anexos, partes integrantes deste 
instrumento.
do Prazo: este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
dos recUrsos: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de trabalho: 10302150776840000
fonte de recurso: 0349008587
Natureza de despesa: 33903000
do valor: r$23.674,00 (vinte e três mil seiscentos e setenta e quatro reais).
do fiscal do coNtrato: caberá ao responsável pela gerência de almo-
xarifado e Patrimônio – geraP da fundação HeMoPa, a atestação das No-
tas fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos, objeto 
desta licitação, para efeito de pagamento.
do foro: belém – Pará
data de assiNatUra do coNtrato: 09 de junho de 2021.
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HeMoPa - 
contratante
cristiano Henrique rodrigues cury - MiaMiMed ProdUtos odoNtolÓgi-
cos ltda – contratada
ordeNador de desPesa - Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 665648
ExtRAto Do coNtRAto 035/2021 DEcoRRENtE Do PREGão 
ELEtRôNico Nº. 010/2021 - PRocESSo ADMiNiStRAtivo Nº. 
2021/80552- PAE
DAS PARtES:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMatologia e HeMoteraPia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: Noroeste coMercio coNsUltoria e servicos ei-
reli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPj sob o nº 
05.958.184/0001-10 com sede na à rua 26, n° 109, ceP: 74.150-080, se-
tor Marista, goiânia, goiás, neste ato representada por seu representante 
legal renan gustavo sobrinho rezende, portador da cédula de identidade 
nº 5061088, cPf/Mf sob o nº. 014.278.641-10, residente e domiciliado na 
rua t 62, nº 1.000, bloco a, condomínio residencial Principado de Môna-
co, bairro setor bueno, ceP: 74.223- 180, Município de goiânia, estado de 
goiás, doravante denominada coNtratada.
do objeto: o objeto do presente contrato é a aqUisiÇÃo dos Mate-
riais de coNsUMo – iteM 1: 3.121 Máscaras cirúrgicas descartáveis, 
confeccionada em tecido não tecido (tNt) sintético, de composição 100% 
polipropileno, atóxico, não estéril, com duas tiras de elásticos nas late-
rais e clipe nasal de arame encapado com Pvc na parte superior. corpo 
da máscara comtrês pregas centrais de 1 cm cada, tripla camada e deve 
possuir Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) maior ou igual a 98% e 
Eficiência Filtragem Bacteriana (BFE) maior ou igual a 95% e gramatura: 
Médio, entre 25 g/m² e 60 g/m².tamanho único. confeccionada conforme 
as especificações da norma ABNT: NBR 15.052e Nota Técnica ANVISA Nº 
04/2020 que estabelece os requisitos mínimos para as máscaras cirúrgi-
cas.Pacote (caixa) coM 50 máscaras Para sUPrir as Necessidades 
DESTA FUNDAÇÃO HEMOPA E HOMORREDE, de acordo com as especifica-
ções técnicas, exigências e quantidades descritas neste contrato, no termo 
de referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.
do Prazo: este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
dos recUrsos: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de trabalho: 10302150776840000
fonte de recurso: 0349008587
Natureza de despesa: 33903000
do valor: r$ 69.192,57 (sessenta e nove mil cento e noventa e dois 
reais e cinquenta e sete centavos).
do fiscal do coNtrato: caberá ao responsável pela gerência de almo-
xarifado e Patrimônio – geraP da fundação HeMoPa, a atestação das No-
tas fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos, objeto 
desta licitação, para efeito de pagamento.
do foro: belém – Pará
data de assiNatUra do coNtrato: 09 de junho de 2021.

assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HeMoPa - 
contratante
renan gustavo sobrinho rezende - Noroeste coMercio coNsUltoria 
e servicos eireli – contratada
ordeNador de desPesa - Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 665654
ExtRAto DE coNtRAto 009/2021 PRocESSo 2021/539139
foRNEciMENto DE SANGuE E HEMocoMPoNENtES
das Partes: sociedade beNeficeNte sÃo caMilo - HosPital e Ma-
terNidade sagrada faMÍlia - saNtarÉM (coNtrataNte); ceNtro de 
HeMatologia e HeMoteraPia do Pará – HeMoPa (coNtratado).
do objeto: tem como objeto o fornecimento de sangue e componentes 
sanguíneos examinados e liberados por parte do contratado, aos pacientes 
da contratante.
do Prazo: o presente contrato vigorará pelo prazo de 19 (dezenove) 
meses, contado da data de sua assinatura, podendo ao final deste prazo e 
segundo o interesse das partes que o subscrevem, ser renovado, mediante 
termo aditivo por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses conforme fixado no contrato.
do valor: sem valor estimado.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: sem fonte de recurso estimada.
do foro: belém – Pará
data de assiNatUra: 01 de junho 2021
assiNatUras:
Kaleb de soUza silva – sociedade beNeficeNte sÃo caMilo - Hos-
Pital e MaterNidade sagrada faMÍlia - saNtarÉM
PaUlo aNdrÉ castelo braNco bezerra – HeMoPa.
eNdereÇo do coNtratado e ceP: trav. Padre eutíquio, nº 2109, bairro 
batista campos, ceP nº 66.033-000, belém – Pa.

Protocolo: 665685

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 422 de 10 de Junho  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 603774/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objeti-
vo  de ParticiPar da caMPaNHa exterNa de caPtaÇÃo de caNdiatos 
a doadores de saNgUe No MUNiciPio de aNaNideUa/Pa.
sHirliaNe silva de Moraes, cPf: 847236372-49, servente/coPa, 
Mat.: 571746631, 1,0 diaria, dia 15 e 17/06/2021 e rosaNgela car-
valHo saNtos, cPf: 148970082-04, servente/colog, Mat.: 56133291, 
0,5 diaria, dia 14/06.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  10 de  junho de  2021  .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 665811
PoRtARiA Nº 424 de 10 de Junho  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 608415/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objeti-
vo  de ParticiPar da caMPaNHa exterNa de caPtaÇÃo de caNdiatos 
a doadores de saNgUe No MUNiciPio de aNaNideUa/Pa nos dias 12 
e 19/06/2021.
rosaNgela carvalHo saNtos, cPf: 148970082-04, servente/colog, 
Mat.: 56133291, 1,0 diaria.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  10 de  junho de  2021  .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 665813
PoRtARiA Nº 423 de 10 de Junho  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 604144/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar da caMPaNHa exterNa de caPtaÇÃo de caNdia-
tos a doadores de saNgUe No MUNiciPio de aNaNideUa/Pa no dia 
12/06/2021.
ivo laMeira do aMaral, cPf: 236557802-06, ag. seg./colog, 
Mat.: 70000301, 0,5 diaria e valter jUNior PoMPeU da lUz, cPf: 
903.017.902-30, téc. Manut./geMaN, Mat.: 5957978, 0,5 diaria .
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  10 de  junho de  2021  .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 665824
PoRtARiA Nº 408 de 10 de Junho  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 568687/2021.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParticiPar de visita tÉcNica aos MUNiciPios de coNceiÇÃo 
do aragUaia/Pa, xiNgUara/Pa e saNtaNa do aragUaia/Pa nos dias 
29 e 30/06 e 03 e 04/07/2021.
MicHele da Neves PiNto, cPf: 630810082-04, biomédico/HeNre, 
Mat.: 58975192, 2,5 diarias e silvia cristiNa de oliveira silva, cPf: 
355733502-00, farmac./HeNre, Mat.: 5802563, 2,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  10 de  junho  de  2021.
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 665827
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 324 DE 02 DE JuNHo DE 2021
a diretora Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doe-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
designar o servidor jorge cleto jr - matrícula 57234748, para acompanhar 
e fiscalizar o seguinte contrato:
coNtrato Nº 249/2021 – siNcrofilM distribUidora ltda
objeto: contratação de empresa especializada para realização de visita 
técnica para avaliação de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) 
aparelho de litotripsia extracorpórea, marca dorNier MedtecH, modelo 
dolis, pertencente ao setor sadt da fundação Pública estadual Hospital 
de clínicas gaspar vianna (fPeHcgv).
vigêNcia: início em 02/06/2021 e término em 28/08/2021.
Processo: 2021/202736
Modalidade: dispensa de licitação Nº 83/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 ivete gadelHa vaz
diretora Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 665989

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 249/2021
objeto: contratação de empresa especializada para realização de visita 
técnica para avaliação de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) 
aparelho de litotripsia extracorpórea, marca dornier medtech, modelo do-
lis, pertencente ao setor sadt da fundação Pública estadual Hospital de 
clínicas gaspar vianna (fPeHcgv).
valor: r$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
data de assiNatUra: 02/06/2021
vigêNcia: início em 02/06/2021 e término em 28/08/2021.
disPeNsa de licitaÇÃo Nº 83/2021
orÇaMeNto: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288,
Natureza de despesa: 339039,
fonte de recursos: 0269, 0103.
origem do recurso estadual
coNtratado
contratado: sYNcrofilM distribUidora ltda.
endereço: rUa goMes de carvalHo, 1.666 – 6ª aNdar
são Paulo/sP
ceP: 04.547-006
e-Mail: edgar@sincrofilm.com.br/ zenaide@sincrofilm.com.br
telefone: (11) 5112-2222
ordenador: alessaNdra liMa leal

Protocolo: 666022

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 5°
data de assinatura: 07/06/2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: Prorrogação da vigência do contrato n° 161/2017, na forma da sua 
cláUsUla vii – da vigêNcia e alteraÇÕes.
ct nº 161/2017
vigência: 09/06/2021 a 08/06/2022.
exercício: 2021
contratado:
empresa: ProaM ProdUtos e serviÇos da aMazÔNia ltda-ePP
endereço: trav. joaquim távora 526 térreo cidade velha – belém/Pa
ceP: 66.023-730
email: atendimento@proam.com.br
telefone: 091-3222-5590/91-3222-9310
ordenador: alessaNdra liMa leal

Protocolo: 665936

AviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
.

HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico SRP Nº 25/
fHcGv/2021

objeto: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de sondas, 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 (fHcgv).

eMPresa(s) veNcedora(s):

iteM esPecificaÇÃo qUaNt valor UNitário veNcedor
 lote 1    

1
sonda de aspiração traqueal, descartável, 
estéril, em embalagem individualizada, no 

tamanho: 4
800 r$ 0,69 creMer s.a.

2
sonda de aspiração traqueal, descartável, 
estéril, em embalagem individualizada, no 

tamanho: 6
10.000 r$ 0,53 creMer s.a.

3
sonda de aspiração traqueal, descartável, 
estéril, em embalagem individualizada, no 

tamanho: 8
15.000 r$ 0,59 creMer s.a.

4
sonda de aspiração traqueal, descartável, 
estéril, em embalagem individualizada, no 

tamanho: 10
4.000 r$ 0,53 creMer s.a.

4
sonda de aspiração traqueal, descartável, 
estéril, em embalagem individualizada, no 

tamanho:12
20.000 r$ 0,57 creMer s.a.

6
sonda de aspiração traqueal, descartável, 
estéril, em embalagem individualizada, no 

tamanho: 14
21.000 r$ 0,60 creMer s.a.

7
sonda de aspiração traqueal, descartável, 
estéril, em embalagem individualizada, no 

tamanho: 16
700 r$ 1,02 creMer s.a.

 lote 2    

8

sonda endotraqueal sem balão em Pvc 
transparente, estéril, embalada em papel grau 
cirúrgico, com diâmetro interno no tamanho: 

3,0mm

250 caNcelado No jUlgaMeNto

9

sonda endotraqueal sem balão em Pvc 
transparente, estéril, embalada em papel grau 
cirúrgico, com diâmetro interno no tamanho: 

3,5mm

500 caNcelado No jUlgaMeNto

10

sonda endotraqueal sem balão em Pvc 
transparente, estéril, embalada em papel grau 
cirúrgico, com diâmetro interno no tamanho: 

4,0mm

500
 caNcelado No jUlgaMeNto

11

sonda endotraqueal sem balão em Pvc 
transparente, estéril, embalada em papel grau 
cirúrgico, com diâmetro interno no tamanho: 

4,5mm

400 caNcelado No jUlgaMeNto

12

sonda endotraqueal sem balão em Pvc 
transparente, estéril, embalada em papel grau 
cirúrgico, com diâmetro interno no tamanho: 

5,0mm

200 caNcelado No jUlgaMeNto

13

sonda endotraqueal sem balão em Pvc 
transparente, estéril, embalada em papel grau 
cirúrgico, com diâmetro interno no tamanho: 

5,5mm

100 caNcelado No jUlgaMeNto

 lote 3    

14
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 5,0mm

200 r$ 4,90 aMazoN Medical 
care eireli

15
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 5,5mm

140 r$ 4,68 aMazoN Medical 
care eireli

16
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 6,0mm

150 r$ 7,03 aMazoN Medical 
care eireli

17
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 6,5mm

250 r$ 7,03 aMazoN Medical 
care eireli

18
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 7,0mm

800 r$ 7,03 aMazoN Medical 
care eireli

19
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 7,5mm

1.500 r$ 7,03 aMazoN Medical 
care eireli

20
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 8,0mm

1.200 r$ 7,03 aMazoN Medical 
care eireli

21
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 8,5mm

400 r$ 7,03 aMazoN Medical 
care eireli

22
sonda endotraqueal com balão em Pvc transpa-
rente, estéril, embalada em papel grau cirúrgi-
co, com diâmetro interno no tamanho: 9,0mm

150 r$ 7,03 aMazoN Medical 
care eireli

 lote 4    

23

sonda endotraqueal aramada com balão 
em Pvc transparente, estéril, embalada em 

papel grau cirúrgico, com diâmetro interno no 
tamanho: 6,5mm

20 caNcelado No jUlgaMeNto
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24

sonda endotraqueal aramada com balão 
em Pvc transparente, estéril, embalada em 

papel grau cirúrgico, com diâmetro interno no 
tamanho: 7,0mm

20 caNcelado No jUlgaMeNto

25

sonda endotraqueal aramada com balão 
em Pvc transparente, estéril, embalada em 

papel grau cirúrgico, com diâmetro interno no 
tamanho: 7,5mm

10 caNcelado No jUlgaMeNto

26

sonda endotraqueal aramada com balão 
em Pvc transparente, estéril, embalada em 

papel grau cirúrgico, com diâmetro interno no 
tamanho: 8,0mm

10 caNcelado No jUlgaMeNto

27

sonda endotraqueal aramada com balão 
em Pvc transparente, estéril, embalada em 

papel grau cirúrgico, com diâmetro interno no 
tamanho: 8,5mm

20 caNcelado No jUlgaMeNto

 lote 5    

28
sonda uretral em Pvc, atóxico, siliconizada, 
estéril, conector com tampa fixa, embalada 

individualmente, no tamanho: 4
150 r$ 0,62 creMer s.a.

29
sonda uretral em Pvc, atóxico, siliconizada, 
estéril, conector com tampa fixa, embalada 

individualmente, no tamanho: 6
2.500 r$ 0,58 creMer s.a.

30
sonda uretral em Pvc, atóxico, siliconizada, 
estéril, conector com tampa fixa, embalada 

individualmente, no tamanho: 8
3.500 r$ 0,54 creMer s.a.

31
sonda uretral em Pvc, atóxico, siliconizada, 
estéril, conector com tampa fixa, embalada 

individualmente, no tamanho: 10
1.000 r$ 0,49 creMer s.a.

32
sonda uretral em Pvc, atóxico, siliconizada, 
estéril, conector com tampa fixa, embalada 

individualmente, no tamanho: 12
2.300 r$ 0,48 creMer s.a.

33
sonda uretral em Pvc, atóxico, siliconizada, 
estéril, conector com tampa fixa, embalada 

individualmente, no tamanho: 14
2.500 r$ 0,65 creMer s.a.

34
sonda uretral em Pvc, atóxico, siliconizada, 
estéril, conector com tampa fixa, embalada 

individualmente, no tamanho: 16
450 r$ 0,77 creMer s.a.

 lote 6    

35

sonda vesical de foley em silicone atóxico, 
apirogênico, estéril, com balão de 1,5-5ml, com 
duas vias, válvula luer, embalada em papel grau 

cirúrgico, nos tamanhos: 6

350 caNcelado No jUlgaMeNto

36

sonda vesical de foley em silicone atóxico, , 
estéril, com balão de 1,5-5ml, com duas vias, 

válvula luer, embalada em papel grau cirúrgico, 
nos tamanhos: 8

300 caNcelado No jUlgaMeNto

 lote 7    

37

sonda vesical de foley em látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, estéril, com balão de 
5-15ml, com duas vias, válvula luer, embalada 

em papel grau cirúrgico, nos tamanhos: 8

450 caNcelado No jUlgaMeNto

38

sonda vesical de foley em látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, estéril, com balão de 
5-15ml, com duas vias, válvula luer, embalada 

em papel grau cirúrgico, nos tamanhos: 10

600 caNcelado No jUlgaMeNto

39

sonda vesical de foley em látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, estéril, com balão de 
5-15ml, com duas vias, válvula luer, embalada 

em papel grau cirúrgico, nos tamanhos: 12

600 caNcelado No jUlgaMeNto

40

sonda vesical de foley em látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, estéril, com balão de 
5-15ml, com duas vias, válvula luer, embalada 

em papel grau cirúrgico, nos tamanhos: 14

1.500 caNcelado No jUlgaMeNto

41

sonda vesical de foley em látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, estéril, com balão de 
5-15ml, com duas vias, válvula luer, embalada 

em papel grau cirúrgico, nos tamanhos: 16

2.000 caNcelado No jUlgaMeNto

42

sonda vesical de foley em látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, estéril, com balão de 
5-15ml, com duas vias, válvula luer, embalada 

em papel grau cirúrgico, nos tamanhos: 18

700 caNcelado No jUlgaMeNto

43

sonda vesical de foley em látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, estéril, com balão de 
5-15ml, com duas vias, válvula luer, embalada 

em papel grau cirúrgico, nos tamanhos: 20

700 caNcelado No jUlgaMeNto

44

sonda vesical de foley em látex atóxico, 
apirogênico, siliconizada, estéril, com balão de 
5-15ml, com três vias, válvula luer, embalada 

em papel grau cirúrgico, nos tamanhos: 20

300 caNcelado No jUlgaMeNto

45

sonda vesical de foley em látex atóxico, api-
rogênico, com balão de 5-15ml, com três vias, 

válvula luer, embalada em papel grau cirúrgico, 
nos tamanhos: 22

250 caNcelado No jUlgaMeNto

 lote 8    

46
sonda para oxigenoterapia tipo óculos, silicone, 
estéril, descartável, embalado individualmente 

neonatal
8.000 caNcelado No jUlgaMeNto

47
sonda para oxigenoterapia tipo óculos em Pvc, 
estéril, descartável, embalado individualmente 

adulto
16.000 caNcelado No jUlgaMeNto

 lote 9    

48

sonda nasogástrica longa em Pvc, atóxica, 
siliconizada, descartável, estéril, conector 
com tampa, embalada individualmente, no 

tamanho: 6

300 r$ 0,73
eliete s diNiz co-
Mercio e serviÇos 

odoNtolÓgicos

49

sonda nasogástrica longa em Pvc, atóxica, 
siliconizada, descartável, estéril, conector 
com tampa, embalada individualmente, no 

tamanho: 8

650 r$ 0,80
eliete s diNiz co-
Mercio e serviÇos 

odoNtolÓgicos

50

sonda nasogástrica longa em Pvc, atóxica, 
siliconizada, descartável, estéril, conector 
com tampa, embalada individualmente, no 

tamanho: 10

700 r$ 0,88
eliete s diNiz co-
Mercio e serviÇos 

odoNtolÓgicos

51

sonda nasogástrica longa em Pvc, atóxica, 
siliconizada, descartável, estéril, conector 
com tampa, embalada individualmente, no 

tamanho: 12

600 r$ 0,97
eliete s diNiz co-
Mercio e serviÇos 

odoNtolÓgicos

52

sonda nasogástrica longa em Pvc, atóxica, 
siliconizada, descartável, estéril, conector 
com tampa, embalada individualmente, no 

tamanho: 14

1.000 r$ 1,07
eliete s diNiz co-
Mercio e serviÇos 

odoNtolÓgicos

53

sonda nasogástrica longa em Pvc, atóxica, 
siliconizada, descartável, estéril, conector 
com tampa, embalada individualmente, no 

tamanho: 16

900 r$ 1,21
eliete s diNiz co-
Mercio e serviÇos 

odoNtolÓgicos

54
sonda nasogástrica longa em Pvc, atóxica, 

silic., desc., estéril, conector com tampa, emba-
lada individ., no tamanho: 18

1.500 r$ 1,22
eliete s diNiz co-
Mercio e serviÇos 

odoNtolÓgicos

55
sonda nasogástrica longa em Pvc, atóxica, si-
lic., desc., est., conector com tampa, embalada 

individualmente, no tamanho: 20
800 r$ 1,42

eliete s diNiz co-
Mercio e serviÇos 

odoNtolÓgicos
 lote 10    

56

sistema fechado de aspiração traqueal estéril e 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 
com válvula anti-refluxo, válvula para controle 

de vácuo com trava por pressão e tampa 
protetora na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula de sucção 
com trava de segurança para uso em tubo 

orotraqueal no tamanho de 6fr

60 r$ 120,00 f cardosoc e cia 
ltda

57

sistema fechado de aspiração traqueal estéril e 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 
com válvula anti-refluxo, válvula para controle 

de vácuo com trava por pressão e tampa 
protetora na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula de sucção 
com trava de segurança para uso em tubo 

orotraqueal no tamanho de 8fr

50 r$ 90,00 f cardosoc e cia 
ltda

58

traqueal estéril e descartável, cânula com 
conector de articulação dupla, conector em “Y” 
com duplo giro para conexão ao tubo endotra-
queal e ao circuito do ventilador mecânico, via 
de irrigação/instilação com válvula anti-refluxo, 
válvula para controle de vácuo com trava por 
pressão e tampa protetora na extremidade 

distal, sonda com capa protetora transparente, 
válvula de sucção com trava de segurança para 
uso em tubo orotraqueal no tamanho de 10fr

60 r$ 94,50 f cardosoc e cia 
ltda

59

sistema fechado de aspiração traqueal estéril e 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 
com válvula anti-refluxo, válvula para controle 

de vácuo com trava por pressão e tampa 
protetora na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula de sucção 
com trava de segurança para uso em tubo 

orotraqueal no tamanho de 12fr

200 r$ 90,00 f cardosoc e cia 
ltda
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60

sistema fechado de aspiração traqueal estéril e 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão ao tubo endotraqueal e ao circuito do 
ventilador mecânico, via de irrigação/instilação 
com válvula anti-refluxo, válvula para controle 

de vácuo com trava por pressão e tampa 
protetora na extremidade distal, sonda com 

capa protetora transparente, válvula de sucção 
com trava de segurança para uso em tubo 

orotraqueal no tamanho de 14fr

200 r$ 90,00 f cardosoc e cia 
ltda

 lote 11    

61

sistema fechado de aspiração traqueal estéril e 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão a cânula e ao circuito do ventilador 

mecânico, via de irrigação/instilação com válvu-
la anti-refluxo, válvula para controle de vácuo 
com trava por pressão e tampa protetora na 

extremidade distal, sonda com capa protetora 
transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em cânula de traqueosto-

mia no tamanho de 8fr

50 r$ 90,00 f cardosoc e cia 
ltda

62

sistema fechado de aspiração traqueal estéril e 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão a cânula e ao circuito do ventilador 

mecânico, via de irrigação/instilação com vál-
vula antirefluxo, válvula para controle de vácuo 

com trava por pressão e tampa protetora na 
extremidade distal, sonda com capa protetora 
transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em cânula de traqueosto-

mia no tamanho de 10fr

50 r$ 90,00 f cardosoc e cia 
ltda

63

sistema fechado de aspiração traqueal estéril e 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão a cânula e ao circuito do ventilador 

mecânico, via de irrigação/instilação com vál-
vula antirefluxo, válvula para controle de vácuo 

com trava por pressão e tampa protetora na 
extremidade distal, sonda com capa protetora 
transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em cânula de traqueosto-

mia no tamanho de 12fr

70 r$ 90,00 f cardosoc e cia 
ltda

64

sistema fechado de aspiração traqueal estéril e 
descartável, cânula com conector de articulação 

dupla, conector em “Y” com duplo giro para 
conexão a cânula e ao circuito do ventilador 

mecânico, via de irrigação/instilação com vál-
vula antirefluxo, válvula para controle de vácuo 

com trava por pressão e tampa protetora na 
extremidade distal, sonda com capa protetora 
transparente, válvula de sucção com trava de 
segurança para uso em cânula de traqueosto-

mia no tam. de 14fr

70 r$ 90,00 f cardosoc e cia 
ltda

total do PregÃo eletrÔNico srP Nº 25/fHcgv/2021:
r$ 163.485,20 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e cinco 
reais e vinte centavos).
belém/Pa, 10 de junho de 2021.
ivete gadelha vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 666034
HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 52/fHcGv/2021

objeto: a presente licitação tem por objeto a aquisição de oi (um) es-
tabilizador coM traNsforMador isolador — iooKva de saÍda, 
que será utilizado no equipamento tomógrafo para a proteção e segurança 
do mesmo, localizado no setor de serviço de apoio diagnóstico e tera-
pia — sadt e assim atender as necessidades dos setores assistenciais da 
fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fPeHcgv).
eMPresa veNcedora:

iteM esPecificaÇÃo qUaNt valor global veNcedor

1. 

estabilizador coM traNsforMador isolador - 
100Kva de saÍda.

·  aliMeNtaÇÃo elÉtrica: trifásico / PotêNcia 
100 Kva

·  teNsÃo de eNtrada: 220v oU 380v (verificar 
disPoNibilidade Na rede do HosPital)

·  teNsÃo de saÍda: trifásico 200 v / 60 Hz / 
estrela coM NeUtro

fator de PotêNcia: 1 / variaÇÃo da liNHa: 
MeNor oU igUal 5% (coM carga)

 

01 r$ 54.850,00
 

rta rede 
de tec-
Nologia 

avaNcada 
ltda

 

total do PregÃo eletrÔNico Nº 52/fHcgv/2021:
r$ 54.850,00 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais).
belém/Pa, 10 de junho de 2021.
ivete gadelha vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 665947

RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
.

DiSPENSA: 89/2021
valor: r$ 12.421,50
objeto: aquisição emergencial de Mobiliário para implantação do serviço 
de farmácia no setor
de clínica Médica para atender a necessidade de assistência aos pacien-
tes internados na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna (fHcgv).
Data de Ratificação: 26/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8289,
 Natureza da despesa 449052,
 fonte de recursos 0269,
 Plano interno - Pi 104008289e
origem do recurso: estadual
Nome: j.e.s foNseÇa coMÉrcio distribUidor HosPitalar
Endereço: Rua 09, nº 59. Conjunto Julia Seffer. Bairro: Águas Lindas
ananindeua - Pará
cep: 67.020-470
telefone: (91) 988921-8434
e-mail: comercioglomed@gmail.com
ordenadora: alessaNdra liMa leal

Protocolo: 665979
DiSPENSA: 89/2021

valor: r$ 2.741,64
objeto: aquisição emergencial de Mobiliário para implantação do serviço 
de farmácia no setor
de clínica Médica para atender a necessidade de assistência aos pacien-
tes internados na fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna (fHcgv).
Data de Ratificação: 26/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8289,
 Natureza da despesa 449052,
 fonte de recursos 0269,
 Plano interno - Pi 104008289e
origem do recurso: estadual
Nome: grelHaÇo fabricaÇÃo e coMÉrcio de artigos de Metal ei-
reli.
endereço: rod. transcastanhal, 200 zona rural. agrovila sÃo raiMUN-
do
castanhal - Pará
cep: 68.746-899
telefone: (91) 98758-9095
e-mail: grelhas_plc@hotmail.com
ordenadora: alessaNdra liMa leal

Protocolo: 665976

.

.

APoStiLAMENto
.

tERMo DE APoStiLAMENto
a diretora Presidente, em exercício, da fundação Pública estadual Hospital 
de clínicas gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
nomeada pela portaria nº 342, de 02 de junho de 2021, publicado no doe 
– Pará Nº 33604 de 07 de junho de 2021.
resolve:
exPedir o presente terMo de aPostilaMeNto ao coNtrato Nº 
227/2021 – eMPresa qUaligestao coNsUltoria ltda
i – a correÇÃo da cláUsUla iii – Prazo, local, coNdiÇÕes de eN-
trega e resPoNsável Pelo recebiMeNto, qUe Passa a ser a se-
gUiNte:
“3.4. resPoNsável Pelo recebiMeNto: o setor responsável pelo rece-
bimento do serviço será a aqsH da fHcgv. o servidor responsável pelo 
recebimento do curso será a servidora fabíola santana de oliveira cos-
ta, funcionária da aqsH/fHcgv, (matrícula 5828635-4), fone (91) 4005-
2682, e-mail: aqsh@gasparvianna.pa.gov.br ”
 ii – a correÇÃo do aNexo i, esPecificaÇÕes, qUe Passa a ser a 
segUiNte:
“capacitação sobre ferramentas da qualidade e análises de incidentes/
eventos adversos para os gestores/líderes assistenciais e de apoio da fH-
cgv, divididos em 2 turmas, 1 turma com gestores das áreas assistenciais 
e 1 turma com gestores das áreas administrativas. carga horária 2h cada 
turma.”
iii - esta apostila é parte do contrato nº 227/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alessaNdra liMa leal
diretora PresideNte eM exercÍcio
fPeHcgv

Protocolo: 665907
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HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 052 DE 10 DE JuNHo DE 2021
a diretora do Hospital regional de cametá, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pela Portaria nº 704/2021 – ccg de 06 de Maio de 2021, 
publicado no doe nº 34.576 de 07 de Maio de 2021, considerando o dis-
posto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013
resolve: designar o servidor roNdiNeli da costa Moia, Matrícula nº 
57197603-, e seu suplente o servidor Marcelo da silva brito, Matrí-
cula nº 54193613-1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato: 
coNtrato Nº 006/2021: labNet softWare Marco aUrÉlio freitas 
saNtos ePP objeto: o presente contrato tem por objetivo a contratação 
de empresa para serviços de software para laboratório, para atender ao 
setor de laboratório deste Hospital regional de cametá
vigêNcia: vigência do contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua publicação
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
elizete carvalho da veiga
diretora do Hrc

Protocolo: 665818

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto ADMiNiStRAtivo 006/2021 - HRc
contratante: HosPital regioNal de caMetá
contratada: labNet softWare Marco aUrÉlio freitas saNtos ePP 
cNPj: 27.652.720/0001-98
Modalidade: despensa de licitação n°. 006/2021 – Hrc/sesPa.
objeto: o presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa 
para serviços de software para laboratório, para atender ao setor de labo-
ratório deste Hospital regional de cametá
valor global: r$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária:  Ptres: 908288c, NatUreza de desPesa: 3390-
39, foNte: 0103000000.
vigência do contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação

Protocolo: 665814

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE tRANSPoRtES

.

.

.

ERRAtA
.

ExtRAto DE tERMo DE RERRAtificAção Ao coNvêNio
Nº do convênio: 036/2020  Processo 2020/201268
Justificativa: Fica retificada a redação das Cláusulas Terceira, Quinta, Sé-
tima e décima respectivamente referente ao objeto do termo de convênio 
nº 036/2020, publicado no Diário Oficial nº 34.266, de 29/06/2020, cons-
tante nas seguintes cláusulas:
cLÁuSuLA tERcEiRA – Do oBJEto, item 3.1. Sendo assim:
3.a) onde se lê: 1. este convênio tem por objeto a recuperação de 150 
(cento e cinquenta) km de estrada vicinal, no município de bannach//Pa;
4. b) Leia-se: 1. este convênio tem por objeto a recuperação de 150 (cento 
e cinquenta) km de estrada vicinal com inicio 7°2’40.40”s 50°23’50.20”o 
e final 7°27’0.60”S 50°56’7.10”O, no município de Bannach//PA.
cLÁuSuLA QuiNtA – DAS oBRiGAçÕES DA PARtE, itens 5.1 alinea 
a) e j). sendo assim:
1. a) onde se lê: a) Efetuar a transferência dos recursos financeiros pre-
vistos para a execução deste convênio, na forma estabelecida na Planilha 
orçamentária e no cronograma de desembolso do Plano de trabalho, que 
será destinado a recuperação de 150 (cento e cinquenta) km de estrada 
vicinal, no município de bannach//Pa, execução do objeto deste instru-
mento;
2. b) Leia-se: a) Efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos 
para a execução deste convênio, na forma estabelecida na Planilha orça-
mentária e no cronograma de desembolso do Plano de trabalho, que será 
destinado a recuperação de 150 (cento e cinquenta) km de estrada vicinal 
com inicio 7°2’40.40”S 50°23’50.20”O e final 7°27’0.60”S 50°56’7.10”O, 
no município de bannach//Pa;
3. c) onde se lê: j) Prorrogar a vigência deste instrumento, caso haja ne-
cessidade para o cumprimento do Plano de trabalho, devendo ser expres-
samente motivada e desde que o aditivo obedeça ao prazo de calamidade 
pública previsto no decreto, não podendo ultrapassar este;

4. d) Leia-se: j) Prorrogar a vigência deste instrumento, caso haja neces-
sidade para o cumprimento do Plano de trabalho, devendo ser expressa-
mente motivada;
cLÁuSuLA SétiMA – DoS REcuRSoS oRçAMENtÁRioS E fiNAN-
cEiRoS, item 7.1, sendo assim:
7. a) onde se lê: 7.1. O valor do repasse financeiro deste Convênio totali-
za r$ 3.272.335,04 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos 
e trinta e cinco reais e quatro centavos), sendo de responsabilidade da 
coNcedeNte o repasse de r$ 3.141.441,64 (três milhões, cento e qua-
renta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro 
centavos) destinados a recuperação de 150 (cento e cinquenta) km de 
estrada vicinal, no município de bannach//Pa, que serão utilizados para 
execução do objeto deste instrumento;
8. b) Leia-se: 1. O valor do repasse financeiro deste Convênio totaliza 
r$ 3.272.335,04 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e 
trinta e cinco reais e quatro centavos), sendo de responsabilidade da coN-
cedeNte o repasse de r$ 3.141.441,64 (três milhões, cento e quarenta e 
um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) 
destinados a recuperação de 150 (cento e cinquenta) km de estrada vicinal 
com inicio 7°2’40.40”S 50°23’50.20”O e final 7°27’0.60”S 50°56’7.10”O, 
no município de bannach//Pa, que serão utilizados para execução do ob-
jeto deste instrumento;
cLÁuSuLA DéciMA – DA viGêNciA, PRoRRoGAção E ALtERAção, 
item 10.1, sendo assim:
10. a) onde se lê: 1. este termo de convênio tem vigência de 120 (cento 
e vinte) dias contados a partir de sua assinatura, não podendo ser pror-
rogado, exceto nos casos de atraso de liberação de recurso por parte da 
coNcedeNte, conforme cláusula quinta, item 5.1, alínea “h”.
11. b) Leia-se:1. este termo de convênio tem vigência de 120 (cento 
e vinte) dias contados a partir de sua assinatura, não podendo ser pror-
rogado, exceto nos casos de atraso de liberação de recurso por parte da 
coNcedeNte ou a necessidade do cumprimento do Plano de trabalho, 
conforme cláusula quinta, item 5.1, alínea “h” e “j”.
 ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 665870

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERMo ADitivo DE AcRéSciMo DE SERviçoS coM 
REfLExo fiNANcEiRo

Nº do coNtrato:47/2019 Processo:2018/178877 aNexo:2020/30672
jUstificativa:o presente termo aditivo de acréscimo de serviços com 
reflexo financeiro ao Contrato nº 47/2019, é decorrente da solicitação feita 
pela empresa contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e § 1º 
da lei nº 8.666/93.
 valor iNicial do coNtrato:r$ 5.763.082,78 (cinco milhões, setecen-
tos e sessenta e três mil, oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).
 reflexo fiNaNceiro:r$ 1.115.864,00 (um milhão, cento e quinze mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais).
 valor fiNal global:r$ 6.878.947,42 (seis milhões, oitocentos e se-
tenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois 
centavos).
data da assiNatUra: 27/05/2021
coNtratada: via Pará coNstrUtora ltda
cNPj:02.995.881/0001-53
ordeNador:adler gercileY alMeida da silveira- secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 665802

.

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
Modalidade: concorrência
Número: 018/2021.
objeto: construção e Pavimentação da Pa-467, trecho: ent. Pa-151 / vila 
de curuçambaba, sob a jurisdição do 4° Núcleo regional.
entrega do edital: av. almte. barroso, 3639 - edifício sede da setraN, 
1º andar.
o edital poderá ser lido, a partir do dia 18/06/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da secretaria de estado de transportes, av. almirante 
barroso, nº 3639, bairro: souza – belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da setraN www.setran.pa.gov.br, no Menu transparência Pública 
e licitações.
caso o interessado opte em adquirir a via física do edital (mídia digital), 
deverá comparecer à secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: victor rocHa de soUza.
local de abertura: edifício sede da setraN, 2º andar no auditório da 
setraN.
data de abertura: 02/08/2021.
Hora de abertura: 10:00 horas.
ordenador: adler gercileY alMeida da silveira
belém, 10 de junho de 2021.

Protocolo: 665887
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coNvêNio
.

ExtRAto DE coNvêNio
Nº.do convênio:012/2021  Processo:2021/488171
valor:r$ 816.158,70 (oitocentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e oito 
reais e setenta centavos).
objeto:recuperação de estradas vicinais com extensão total de 27,09 Km, 
sendo 14,39 Km da vila do limão até a Pa 251 e 12,7 Km da Pa 124 até o 
igarapé arioré na vila arioré, no município de ourém/Pa.
data de assinatura:10/06/2021  Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de vig.: 10/06/2021 t. vig.:07/12/2021
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0126008659; origem: recurso es-
tadual; Plano interno: 206recUvcor; ação detalhada: 000268180.
coNtratado: PrefeitUra MUNiciPal de oUrÉM
cNPj: 05.149.133/0001-48
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira - secretário de 
estado de traNsPortes

Protocolo: 665835
ExtRAto DE coNvêNio

Nº.do convênio:016/2021  Processo nº2021/334322
valor total: r$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).
objeto:aquisição de 50.000,00 (cinquenta mil) litros de Óleo diesel s10 
para viabilizar a recuperação de trafegabilidade das estradas (vicinais e 
ramais): região do sapucaia – 122,50 Km:; região areia branca – 127,00 
Km; região do caça taca – 31,50 Km, no total de 281,00 Km no Município 
de Ulianópolis-Pa.
data de assinatura: 10/06/2021  Prazo:365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
inic. de vig.: 10/06/2021  t. vig.:10/06/2022
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0324000000; origem: recurso es-
tadual; Plano interno: 206aqcoMbUl; ação detalhada: 268142.
coNtratado: PrefeitUra MUNiciPal de UliaNÓPolis /Pa
cNPj: 83.334.672/0001-60
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 665820

.

.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo DE PRAzo DE coNvêNio
Nº. do convênio: 083/2020 Processo nº 2020/570104
Nº. do termo: 2º data de assinatura: 08/01/2021
objeto: termo aditivo de Prorrogação de Prazo solicitado pela convenente, 
com fundamento na lei nº. 8.666/93, no art. 3º do decreto estadual n° 
733/2013, e cláusula quinta, item 5.1, alínea “h do convênio nº083/2020, 
passando a fazer parte integrante do instrumento.
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de vig.: 09/06/2021  t. vig.: 05/11/2021.
contratado: PrefeitUra MUNiciPal de oUrÉM cNPj: 05.149.133/0001-48
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira– secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 665856
ExtRAto DE tERMo ADitivo DE PRAzo DE coNvêNio

Nº.do convênio: 007/2019 Processo nº 2019/198343
Nº.do termo: 3º data de assinatura: 10/06/2021
objeto: termo aditivo de Prorrogação de Prazo com fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula quinta, item i, alínea “h” e cláusula 
décima, item 10.1, passando os documentos a fazer parte integrante do 
instrumento.
Prazo: 233 (duzentos e trinta e três) dias
 inic. de vig.: 14/06/2021 t. vig.: 01/02/2022.
coNveNeNte: PrefeitUra de MUNiciPal de goiaNÉsia do Pará/Pa 
cNPj: 83.211.433/0001-13.
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes. 

Protocolo: 665941

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 091 DE 07 DE JuNHo DE 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 17 de 10 de fevereiro de 2015, e considerando 
o disposto no art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o teor do processo nº 2021/589429-Pae;
resolve:
sUsPeNder, a contar de 01.06.2021, por necessidade de serviço, o 
usufruto de férias do servidor evaldo gilliard de araújo braga, id. 
funcional nº 5919062/2, ocupante do cargo em comissão de gerência de 
serviços gerais, referente ao exercício de 08.01.2020 a 07.01.2021, no 
período de 01 a 30.06.2021, concedido por meio da Portaria Nº 58 de 
03.05.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.573 de 05.05.2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gabinete do diretor administrativo e financeiro, 07/06/2021
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 092 DE 07 DE JuNHo DE 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 17 de 10 de fevereiro de 2015, e considerando 
o disposto no art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o teor do processo nº 2021/589147-Pae;
resolve:
sUsPeNder, a contar de 01.06.2021, por necessidade de serviço, o 
usufruto de férias do servidor raMUNdo goMes silvestre, id. funcional 
nº 3274063/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, referente 
ao exercício de 05.04.2019 a 04.04.2020, no período de 01 a 30.06.2021, 
concedido por meio da Portaria Nº 58 de 03.05.2021, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.573 de 05.05.2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gabinete do diretor administrativo e financeiro, 07/06/2021
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 093 DE 07 DE JuNHo DE 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fazer cobertura jornalística dos trabalhos executados na Pa 483 
(alça viária).
origem: belém
destino(s): Moju
servidor (a): Mariley Katia aguiar da silva
cargo: coordenador de Núcleo
id. funcional: 5692229/4
Período: 25/05/2021
diária(s): 0,5 ( meia)
ordenador: francisco edvan de oliveira

PoRtARiA Nº 094 DE 07 DE JuNHo DE 2021
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fazer cobertura jornalística dos trabalhos executados nas seguin-
tes rodovias Pas: Pa 450 – assinatura de convênio no município de bragan-
ça para obras na Pa-450, Pa-256 – construção e pavimentação do trecho 
em tomé-açu e Pa-483 – obras de revitalização da ponte rio guamá.
origem: belém
destino(s): bragança, tomé-açu e Moju
servidor (a): Mariley Katia aguiar da silva
cargo: coordenador de Núcleo
id. funcional: 5692229/4
Período: 19, 20 e 21/05/2021
diária(s): 2,5 ( duas e meia)
ordenador: francisco edvan de oliveira

Protocolo: 665960

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 067/2021-GP, DE 10 DE JuNHo DE 2021.
o diretor PresideNte da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso vii do 
art. 19 do estatuto social da cPH,
r e s o l v e
 Nomear o sr. toNYelsoN saNtos da silva como sUPervisor i, lotado 
na diretoria de gestão Portuária da companhia de Portos e Hidrovias do 
estado do Pará – cPH, a contar de 01 de junho de 2021.
  registre-se, publique-se e cumpra-se.
  gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do estado 
do Pará – cPH, 10 de junho de 2021.
abraÃo beNassUlY Neto
diretor Presidente

Protocolo: 665862
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

PoRtARiA Nº 398/2021 – ARcoN – PA, 10 DE JuNHo DE 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; considerando o Processo eletrônico n.º 
2021/607118; resolve: i – desigNar claUtoN NazareNo MarqUes 
leal, Matrícula nº 8002833/1, a responder como supervisor i desta 
arcoN/Pa, no período a contar de 21/06/2021 a 06/07/2021, durante as 
férias da titular aNa do socorro PiNHeiro MagalHÃes, matrícula n° 
2013339/8. ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. eUriPedes reis da crUz 
filHo-diretor geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 665726
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PoRtARiA Nº 399/2021 – ARcoN – PA, 10 DE JuNHo DE 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; considerando o Processo eletrônico 
n.º 2021/607394; resolve: i – desigNar aNdre aUgUsto PaMPloNa 
freire, Matrícula nº 5947484/1, a responder como supervisor i desta 
arcoN/Pa, no período a contar de 16/06/2021 a 30/06/2021, durante 
as férias da titular saMira viaNa silva, matrícula n° 5928009/2. ii – 
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. registre-se, 
PUbliqUe-se e cUMPra-se. eUriPedes reis da crUz filHo/diretor 
geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 665731
PoRtARiA Nº 382/2021 – ARcoN-PA, 09 DE JuNHo DE 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. coNsideraNdo o que dispõe 
o decreto estadual n° 1.945 de 13/12/2005, em observância aos art. 
33 da lei estadual nº 7.071/07 de 24/12/2007 e art. 33 do decreto nº 
249/2011 de 11/10/2011. considerando ainda o Processo eletrônico nº 
2019/251232; resolve: i - iNstitUir: comissão especial de avaliação 
do desempenho – cesad, composta pelos servidores abaixo relacionados, 
para sob a presidência da primeira adotar todos os procedimentos 
necessários de avaliação especial de desempenho do servidor theo carlos 
flexa ribeiro Pires matricula nº 55586267/1 aprovado no concurso c-75 
que cursou o estágio probatório cujo ingresso nesta agência ocorreu no ano 
de 2006, para fins de cumprimento ao que determina o Decreto Estadual 
nº 1945/05, art. 7º, incisos i a iv.

NoMe MatrÍcUla
Heleny da silva coelho 54182699/1

antonio costa Montero valdez 5749190/3
raimundo Nonato Miranda de vasconcelos 5395712/4

 
ii- Na qualidade de suplentes os servidores Helena Maria rabelo cos-
ta Matheus matricula 54197864/1 e carlos alexandre abati matricula 
5955680/1, substituirão o Presidente e os membros da comissão cesad. 
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. agêNcia de regUlaÇÃo e 
coNtrole de serviÇos Públicos do estado do Pará, 09 de jUNHo 
de 2021.eUriPedes reis da crUz filHo diretor geral – arcoN-Pa

Protocolo: 665517

ERRAtA
.

PoRtARiA N° 390/2021, publicada no DoE ° 34.607, do dia 10 de 
junho de 2021, sobre o número de protocolo 665164. oNde se lê: no 
período a contar de 28/06/2021 a 17/06/2021 leia se: no periodo a contar 
de 28/06/2021 a 17/07/2021 registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se 
. eUriPedes reis da crUz filHo-diretor geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 665570
Portaria N° 277/2021, publicada no doe ° 34.573, do dia 04 de maio de 
2021, sobre o número de protocolo 651928.
oNDE SE Lê:

MatricUla NoMe Periodo aqUisitivo Periodo gozo
2013339/8 ana do socorro Pinheiro Magalhães 01/06/2020 a 31/05/2021 21/06/2021 a 01/07/2021

LEiA SE:

MatricUla NoMe Periodo aqUisitivo Periodo gozo
2013339/8 ana do socorro Pinheiro Magalhães 01/06/2020 a 31/05/2021 21/06/2021 a 06/07/2021

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. eUriPedes reis da crUz 
filHo-diretor geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 665616
..

SEcREtARiA DE EStADo
DE DESENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEScA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 171 DE 09 DE JuNHo DE 2021
o secretário de estado de deseNvolviMeNto agroPecUário e da 
Pesca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto gover-
namental publicado no diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
considerando o processo nº 2021/436991;
r e s o l v e:
revogar, a contar de 09.06.2021, a Portaria Nº 115 de 26 de abril 
de 2021, publicada no doe nº 34.567 de 29.04.2021, que autorizou o 
servidor PaUlo afoNso MartiNs de liMa, matrícula nº23264, a dirigir 
veículos desta sedaP.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alfredo de soUza verdelHo Neto
secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 665594

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 144 DE 07 DE JuNHo DE 2021
o secretário de estado de deseNvolviMeNto agroPecUário e da 
Pesca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto go-
vernamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 
2021;
considerando o processo nº 2021/503161;
r e s o l v e:
desigNar o servidor, tHiago Marcelo PacHeco de oliveira, matrí-
cula nº 57175440/ 2, ocupante do cargo de técnico em gestão de Pes-
ca e aquicultura, para responder pelo cargo de diretor, no período de 
05/07/2021 a 03/08/2021, em virtude de férias da titular NazarÉ rodri-
gUes zUcolotto, matrícula nº 55587358/ 7
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alfredo de soUza verdelHo Neto
secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 665858
PoRtARiA Nº 142 DE 17 DE MAio DE 2021

o secretário de estado de deseNvolviMeNto agroPecUário e da 
Pesca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto go-
vernamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 
2021;
considerando o processo nº 2021/493347;
r e s o l v e:
desigNar o servidor, Pedro rodrigUes de soUza, matrícula nº 
18716/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder 
pelo cargo de assistente regional técnico administrativo, no período de 
07/06/2021 a 06/07/2021, em virtude de férias da titular jessica da 
silva alves, matrícula nº 5946778/ 1.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alfredo de soUza verdelHo Neto
secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 665855

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA Do coNtRAto Nº 08/2020 - SEDAP - Publicado no DoE Nº 
34511 em 09/03/2021 Protocolo: 634306
onde se lê: 1° terMo aditivo ao coNtrato N° 07/2020 - sedaP
Leia-se: 1° terMo aditivo ao coNtrato N° 08/2020 - sedaP
ordeNador resPoNsável: alfredo de soUza verdelHo Neto.

Protocolo: 665863

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1° tERMo ADitivo Ao coNtRAto N° 124/2020 - SEDAP
OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro do contrato n° 124/2020, pas-
sando o valor global do contrato para r$ 286.976,15 (duzentos e oitenta e 
seis mil, novecentos e setenta e seis reais e quinze centavos).
data de assiNatUra: 09/06/2021
coNtratado: c. r alves fraNco eireli ePP, cNPj nº 18.851.494/0001-83
jUstificativa: Para atender interesse público.
eNdereÇo: residencial jardim ananindeua, qd K, N° 97, bairro: centro,-
ceP: 67030-855, ananindeua-Pa
ordeNador: alfredo de souza verdelho Neto

Protocolo: 665841

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 258/2021
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: fauze zaidan
cargo:coordenador regional
MatricUla: 5941567
origeM: altamira/Pa
destiNo: brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas./Pa
objetivo: realizar levantamento de demandas nesses municípios para o 
ano agrícola de 2021/2022, para implantação de saf´s (cacau, açaí, bana-
na e tubérculos) assim como culturas alimentares (milho, feijão e arroz).
PerÍodo: 16 a 18/06/ 2021
Nº de diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordeNador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/sedaP

PoRtARiA Nº 259/2021
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: luiz octávio rabelo junior
cargo: engenheiro agrônomo
MatrÍcUla: 23795/1
origeM: altamira/Pa
destiNo: brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas./Pa
objetivo: realizar levantamento de demandas nesses municípios para o 
ano agrícola de 2021/2022, para implantação de saf´s (cacau, açaí, bana-
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na e tubérculos) assim como culturas alimentares (milho, feijão e arroz).
PerÍodo: 16 a 18/06/ 2021
Nº de diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordeNador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/sedaP

PoRtARiA Nº 251/2021
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: alfredo de souza verdelho Neto
cargo: secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
MatrÍcUla: 5280907
origeM:belém/Pa
destiNo: soure e cachoeira do arari /Pa/Pa
objetivo: Participar da cerimônia de entrega simbólica do registro de 
Indicação Geográfica Marajó, reuniões com a Associação de Criadores de 
búfalos e realizações de visitas técnicas.
PerÍodo: 17 a 19/06/ 2021
Nº de diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordeNador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/sedaP

PoRtARiA Nº 252/2021
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: emerson de souza vieira
cargo: Motorista
MatricUla: 57205257
origeM:belém/Pa
destiNo: soure e cachoeira do arari /Pa/Pa
objetivo: conduzir o sr, secretário que irá participar da cerimônia de 
entrega simbólica do Registro de Indicação Geográfica Marajó, reuniões 
com a associação de criadores de búfalos e realizações de visitas técnicas.
PerÍodo: 17 a 19/06/ 2021
Nº de diárias: 2 ½ (duas e meia)
ordeNador timara Miranda/diretora administrativa e financeira/sedaP

PoRtARiA Nº 255/2021
fUNdaMeNto legal: lei n° 5.810/94, art.
objetivo: realizar visita técnica às gerências regionais e Uagro’s da 
sedaP, nos referidos municípios.
destiNo: capanema, Paragominas, capitão Poço, Mãe do rio e tomé açu/Pa
PerÍodo: 15 a 19/06/2021
Nº de diárias:  4 ½ (quatro e meia)
beNeficiário: Paulo afonso Martins de lima
cargo: engenheiro agrônomo
MatrÍcUla: 23264
origeM:belém/Pa
ordeNdor:timara Miranda

PoRtARiA Nº 260/2021
fUNdaMeNto fUNdaMeNto legal: lei n° 5.810/94, art. 145. base 
legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNtaÇÃo NorMativa 001/age 
– Portaria Nº 278/2019
objetivo: Participar da reunião do coNsePi, conselho estadual indige-
nista na aldeia borari, de alter do chão, município de santarém/Pa
destiNo: santarém/Pa
PerÍodo: 15 a 18/06/2021
 Nº de diárias: 3 ½ (três e meia)
beNeficiário: Heloisa Helena batista de figueiredo
cargo: engenheira agrônoma
MatricUla: 23639/1
origeM:belém/Pa
ordeNdor:timara Miranda

Protocolo: 665786

outRAS MAtéRiAS
.

tERMo DE cESSão DE uSo Nº 093/2021
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: MUNicÍPio de sÃo fraNcisco do Pará
objeto da cessÃo: 01 (UM) forNo P/ fariNHa, eM cHaPa de fer-
ro, 1/8, 2M de diaMetro; 01 (UMa) PreNsa eM ferro, P/MaNdioca, 
caP.P/350Kg/Hora, fUro de 1,20Mx3; 01 (UM) esfarelador de Mas-
sa PreNs. Mad. 30x22x20cM, 1 toN./H. 3cv; 01 (UM) Micro trator c/
eNxada, 1cil, 4tP, 11cv. dies, larg. 1000MM, 6+2; 01 (UMa) carreta 
agrÍcola de 01 eixo e 2 toNeladas e 01 (UMa) grade aradora de 
arrasto, 14x26x6000MM, c/coNtrole reMoto.
vigêNcia: 10/06/2021 a 31/12/2025.
ordeNador resPoNsável: alfredo de soUza verdelHo Neto.

Protocolo: 665896
tERMo DE cESSão DE uSo Nº 096/2021

cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: MUNicÍPio de terra alta
objeto da cessÃo: 01 (UM) forNo P/ fariNHa, eM cHaPa de fer-
ro, 1/8, 2M de diaMetro; 01 (UMa) PreNsa eM ferro, P/MaNdioca, 
caP.P/350Kg/Hora, fUro de 1,20Mx3; 01 (UM) esfarelador de Mas-
sa PreNs. Mad. 30x22x20cM, 1 toN./H. 3cv; 01 (UM) Micro trator 
c/eNxada, 1cil, 4tP, 11cv. dies, larg. 1000MM, 6+2 e 01 (UMa) car-
reta agrÍcola, 01 eixo, 2 toNeladas.
vigêNcia: 10/06/2021 a 31/12/2025.
ordeNador resPoNsável: alfredo de soUza verdelHo Neto.

Protocolo: 665901

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 769 DE 10 DE JuNHo 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 o iterPa, através da Portaria Nº 0456, de 13 de 
julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 33.185, de 
05 de agosto de 2016, arrecadou a área de terras denominada gleba 
aiPiÍ, localizada no Município de Moju, com área de 9.418,9737 ha, a qual 
foi Matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca de Moju sob 
o nº 10.116, livro: 2/aaU, folha: 116;
coNsideraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da gleba 
Aipií, de forma que seu limite seja definido a partir de acidentes geográ-
ficos bem definidos, os quais foram vetorizados de imagens, bem como 
para atender a regularização fundiária de áreas parcialmente inseridas na 
referida gleba;
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 2012/78759.
resolve:
i – retificar o perímetro da área da gleba aipií, localizada no Município 
de Moju, de uma área de 9.418,9737 ha, para uma área de 9.369,2435 ha 
(nove mil, trezentos e sessenta e nove hectares, vinte e quatro ares e 
trinta e cinco centiares) com limites, confrontações e demais especifica-
ções técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iterPa, 
nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste perímetro no marco 
P-001, de coordenada N = 9.704.746,93m e e = 679.338,19m; deste, 
segue pela Margem direita do igarapé tambuí-açu, com a seguinte distân-
cia: 3.033,11 m até o marco P-138, de coordenada N = 9.704.096,62m e 
e = 681.655,33m; deste, segue pela Margem esquerda do rio cairari, com 
a seguinte distância: 17.684,28 m até o marco M-001, de coordenada N = 
9.692.424,22m e e = 681.175,31m; deste segue confrontando com o limi-
te da gleba estadual cairari (Matrícula: 336; livro: 2-c; folha:36; comar-
ca: Moju), com a seguinte distância: 380,30 m e azimute plano 267°43’33” 
até o marco M-002, de coordenada N = 9.692.409,13m e e = 680.795,31m; 
14,00 m e azimute plano 267°42’28” até o marco M-003, de coordenada N 
= 9.692.408,57m e e = 680.781,32m; 47,92 m e azimute plano 267°43’39” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.692.406,67m e e = 680.733,44m; 
0,32 m e azimute plano 268°12’36” até o marco M-005, de coordenada N 
= 9.692.406,66m e e = 680.733,12m; 22,37 m e azimute plano 267°43’11” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.692.405,77m e e = 680.710,77m; 
0,22 m e azimute plano 267°23’51” até o marco M-007, de coordenada N 
= 9.692.405,76m e e = 680.710,55m; 0,25 m e azimute plano 267°42’34” 
até o marco M-008, de coordenada N = 9.692.405,75m e e = 680.710,30m; 
0,48 m e azimute plano 267°36’51” até o marco M-009, de coordenada N 
= 9.692.405,73m e e = 680.709,82m; 0,05 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.692.405,73m e e = 680.709,77m; 
0,38 m e azimute plano 266°59’14” até o marco M-011, de coordenada N 
= 9.692.405,71m e e = 680.709,39m; 0,01 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.692.405,72m e e = 680.709,39m; 
deste segue confrontando com o limite da gleba estadual cairari i (Matrí-
cula: 159; livro: 2-a; folha:159; comarca: baião), com a seguinte distân-
cia: 0,16 m e azimute plano 266°25’25” até o marco M-013, de coordena-
da N = 9.692.405,71m e e = 680.709,23m; 0,27 m e azimute plano 
270°00’00” até o marco M-014, de coordenada N = 9.692.405,71m e e = 
680.708,96m; 0,44 m e azimute plano 268°41’53” até o marco M-015, de 
coordenada N = 9.692.405,70m e e = 680.708,52m; 0,53 m e azimute 
plano 268°55’09” até o marco M-016, de coordenada N = 9.692.405,69m 
e e = 680.707,99m; 1,09 m e azimute plano 268°25’24” até o marco 
M-017, de coordenada N = 9.692.405,66m e e = 680.706,90m; 7,09 m e 
azimute plano 268°47’17” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.692.405,51m e e = 680.699,81m; 2,71 m e azimute plano 268°56’35” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.692.405,46m e e = 680.697,10m; 
5,00 m e azimute plano 268°44’23” até o marco M-020, de coordenada N 
= 9.692.405,35m e e = 680.692,10m; 16,30 m e azimute plano 268°46’12” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.692.405,00m e e = 680.675,80m; 
0,36 m e azimute plano 268°24’32” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.692.404,99m e e = 680.675,44m; 1,33 m e azimute plano 268°42’28” 
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até o marco M-023, de coordenada N = 9.692.404,96m e e = 680.674,11m; 
20,63 m e azimute plano 268°48’21” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.692.404,53m e e = 680.653,48m; 722,32 m e azimute plano 
268°46’39” até o marco M-025, de coordenada N = 9.692.389,12m e e = 
679.931,32m; 644,14 m e azimute plano 268°46’43” até o marco M-026, 
de coordenada N = 9.692.375,39m e e = 679.287,33m; 278,41 m e 
azimute plano 268°46’39” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.692.369,45m e e = 679.008,98m; 525,84 m e azimute plano 268°46’42” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.692.358,24m e e = 678.483,26m; 
441,52 m e azimute plano 268°46’44” até o marco M-029, de coordenada 
N = 9.692.348,83m e e = 678.041,84m; 436,47 m e azimute plano 
268°46’40” até o marco M-030, de coordenada N = 9.692.339,52m e e = 
677.605,47m; 10,64 m e azimute plano 268°45’42” até o marco M-031, de 
coordenada N = 9.692.339,29m e e = 677.594,83m; 53,59 m e azimute 
plano 268°46’52” até o marco M-032, de coordenada N = 9.692.338,15m 
e e = 677.541,25m; 24,31 m e azimute plano 268°46’27” até o marco 
M-033, de coordenada N = 9.692.337,63m e e = 677.516,95m; 7.375,69 
m e azimute plano 268°46’42” até o marco M-034, de coordenada N = 
9.692.180,37m e e = 670.142,94m; deste segue pelo limite Municipal 
(ibge 2019) entre Moju e baião, com a seguinte distância: 339,71 m e 
azimute plano 2°06’19” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.692.519,85m e e = 670.155,42m; deste segue confrontando com o limi-
te da gleba estadual igarapé tambuí-açu 2 (Matrícula: 1.136; livro: 2-d; 
folha: 257; comarca: baião) que acompanha o limite Municipal entre 
Moju e baião, com a seguinte distância: 65,46 m e azimute plano 84°48’40” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.692.525,77m e e = 670.220,61m; 
620,33 m e azimute plano 6°00’36” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.693.142,69m e e = 670.285,56m; 574,72 m e azimute plano 
357°56’02” até o marco M-038, de coordenada N = 9.693.717,04m e e = 
670.264,84m; 246,68 m e azimute plano 352°36’51” até o marco M-039, 
de coordenada N = 9.693.961,67m e e = 670.233,13m; 87,14 m e azimu-
te plano 345°39’16” até o marco M-040, de coordenada N = 9.694.046,09m 
e e = 670.211,54m; 385,17 m e azimute plano 345°39’13” até o marco 
M-041, de coordenada N = 9.694.419,25m e e = 670.116,10m; 353,57 m 
e azimute plano 353°07’08” até o marco M-042, de coordenada N = 
9.694.770,27m e e = 670.073,74m; 308,51 m e azimute plano 0°04’21” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.695.078,78m e e = 670.074,13m; 
526,46 m e azimute plano 8°14’47” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.695.599,80m e e = 670.149,64m; 486,26 m e azimute plano 10°12’43” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.696.078,36m e e = 670.235,85m; 
171,41 m e azimute plano 19°11’46” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.696.240,24m e e = 670.292,21m; 121,76 m e azimute plano 19°11’54” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.696.355,23m e e = 670.332,25m; 
33,36 m e azimute plano 19°12’03” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.696.386,73m e e = 670.343,22m; 434,93 m e azimute plano 29°16’02” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.696.766,14m e e = 670.555,85m; 
55,86 m e azimute plano 31°19’21” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.696.813,86m e e = 670.584,89m; 234,22 m e azimute plano 31°19’22” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.697.013,94m e e = 670.706,65m; 
418,34 m e azimute plano 38°05’59” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.697.343,15m e e = 670.964,78m; 208,84 m e azimute plano 46°16’15” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.697.487,51m e e = 671.115,69m; 
206,04 m e azimute plano 46°16’13” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.697.629,94m e e = 671.264,58m; 211,61 m e azimute plano 49°06’16” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.697.768,48m e e = 671.424,54m; 
533,68 m e azimute plano 49°06’21” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.698.117,86m e e = 671.827,96m; 633,50 m e azimute plano 49°06’22” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.698.532,59m e e = 672.306,84m; 
485,42 m e azimute plano 49°06’20” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.698.850,38m e e = 672.673,78m; 33,94 m e azimute plano 49°06’34” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.698.872,60m e e = 672.699,44m; 
748,89 m e azimute plano 49°16’48” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.699.361,15m e e = 673.267,03m; 393,02 m e azimute plano 60°18’45” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.699.555,80m e e = 673.608,46m; 
99,73 m e azimute plano 60°18’51” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.699.605,19m e e = 673.695,10m; 382,32 m e azimute plano 63°38’39” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.699.774,92m e e = 674.037,68m; 
107,93 m e azimute plano 76°30’30” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.699.800,10m e e = 674.142,63m; 255,14 m e azimute plano 76°30’34” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.699.859,62m e e = 674.390,73m; 
40,08 m e azimute plano 76°39’26” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.699.868,87m e e = 674.429,73m; 410,06 m e azimute plano 76°39’22” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.699.963,51m e e = 674.828,72m; 
99,70 m e azimute plano 76°39’23” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.699.986,52m e e = 674.925,73m; 215,88 m e azimute plano 85°01’02” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.700.005,27m e e = 675.140,79m; 
30,66 m e azimute plano 85°01’20” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.700.007,93m e e = 675.171,33m; 60,38 m e azimute plano 85°01’16” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.700.013,17m e e = 675.231,48m; 
152,44 m e azimute plano 85°01’02” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.700.026,41m e e = 675.383,34m; 23,79 m e azimute plano 85°01’56” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.700.028,47m e e = 675.407,04m; 
136,05 m e azimute plano 95°44’58” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.700.014,84m e e = 675.542,41m; 86,00 m e azimute plano 95°45’08” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.700.006,22m e e = 675.627,98m; 
39,72 m e azimute plano 95°45’03” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.700.002,24m e e = 675.667,50m; 19,04 m e azimute plano 95°43’43” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.700.000,34m e e = 675.686,44m; 
238,57 m e azimute plano 95°45’07” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.699.976,43m e e = 675.923,81m; 40,50 m e azimute plano 95°45’10” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.699.972,37m e e = 675.964,11m; 
76,36 m e azimute plano 95°44’58” até o marco M-080, de coordenada N 

= 9.699.964,72m e e = 676.040,09m; 116,23 m e azimute plano 95°45’10” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.699.953,07m e e = 676.155,73m; 
108,55 m e azimute plano 96°22’43” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.699.941,01m e e = 676.263,61m; 25,50 m e azimute plano 96°23’41” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.699.938,17m e e = 676.288,95m; 
114,60 m e azimute plano 96°22’58” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.699.925,43m e e = 676.402,84m; 68,59 m e azimute plano 96°22’41” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.699.917,81m e e = 676.471,01m; 
157,03 m e azimute plano 96°23’01” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.699.900,35m e e = 676.627,07m; 10,01 m e azimute plano 96°21’56” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.699.899,24m e e = 676.637,02m; 
56,73 m e azimute plano 90°04’15” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.699.899,17m e e = 676.693,75m; 80,84 m e azimute plano 90°04’41” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.699.899,06m e e = 676.774,59m; 
343,69 m e azimute plano 90°04’30” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.699.898,61m e e = 677.118,28m; 311,84 m e azimute plano 84°12’55” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.699.930,04m e e = 677.428,53m; 
325,58 m e azimute plano 66°58’32” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.700.057,38m e e = 677.728,17m; 337,59 m e azimute plano 55°32’10” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.700.248,42m e e = 678.006,51m; 
477,87 m e azimute plano 38°53’52” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.700.620,33m e e = 678.306,58m; 151,77 m e azimute plano 26°11’01” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.700.756,53m e e = 678.373,55m; 
205,01 m e azimute plano 26°11’02” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.700.940,50m e e = 678.464,01m; 105,12 m e azimute plano 26°10’48” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.701.034,84m e e = 678.510,39m; 
51,57 m e azimute plano 14°40’49” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.701.084,73m e e = 678.523,46m; 175,04 m e azimute plano 14°40’26” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.701.254,06m e e = 678.567,80m; 
70,24 m e azimute plano 14°40’17” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.701.322,01m e e = 678.585,59m; 204,69 m e azimute plano 1°59’36” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.701.526,58m e e = 678.592,71m; 
433,80 m e azimute plano 1°59’36” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.701.960,12m e e = 678.607,80m; 383,54 m e azimute plano 3°16’56” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.702.343,03m e e = 678.629,76m; 
78,96 m e azimute plano 4°10’08” até o marco M-104, de coordenada N = 
9.702.421,78m e e = 678.635,50m; 110,29 m e azimute plano 4°10’31” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.702.531,78m e e = 678.643,53m; 
109,40 m e azimute plano 4°10’21” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.702.640,89m e e = 678.651,49m; 39,00 m e azimute plano 31°11’44” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.702.674,25m e e = 678.671,69m; 
74,15 m e azimute plano 31°11’25” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.702.737,68m e e = 678.710,09m; 73,23 m e azimute plano 31°11’45” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.702.800,32m e e = 678.748,02m; 
277,80 m e azimute plano 32°41’51” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.703.034,10m e e = 678.898,09m; 256,77 m e azimute plano 41°52’22” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.703.225,30m e e = 679.069,48m; 
133,43 m e azimute plano 28°49’13” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.703.342,20m e e = 679.133,80m; 186,36 m e azimute plano 31°11’09” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.703.501,63m e e = 679.230,30m; 
129,50 m e azimute plano 9°34’12” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.703.629,33m e e = 679.251,83m; 141,86 m e azimute plano 13°07’24” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.703.767,49m e e = 679.284,04m; 
406,55 m e azimute plano 6°07’16” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.704.171,72m e e = 679.327,39m; 61,58 m e azimute plano 1°04’12” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.704.233,29m e e = 679.328,54m; 
196,88 m e azimute plano 1°04’37” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.704.430,14m e e = 679.332,24m; 42,17 m e azimute plano 1°04’25” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.704.472,30m e e = 679.333,03m; 
47,01 m e azimute plano 1°04’22” até o marco M-120, de coordenada N = 
9.704.519,30m e e = 679.333,91m; 155,48 m e azimute plano 1°04’34” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.704.674,75m e e = 679.336,83m; 
8,62 m e azimute plano 1°03’48” até o marco M-122, de coordenada N = 
9.704.683,37m e e = 679.336,99m; 10,25 m e azimute plano 1°07’04” até 
o marco M-123, de coordenada N = 9.704.693,62m e e = 679.337,19m;  
53,32 m e azimute plano 1°04’29” m até o marco P-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema UtM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, 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 a averbação 
na Matrícula nº 10.116, livro: 2/aaU, folha:116, junto ao cartório de re-
gistro de imóveis da comarca de Moju.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iterPa

Protocolo: 665612
PoRtARiA N° 770 DE 10 DE JuNHo 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-
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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 Ulianópolis, abrangendo uma área de 
1.186,8825 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 2014/139937.
resolve:
i – arrecadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.186,8825 (hum mil, 
cento e oitenta e seis hectares, oitenta e oito ares e vinte e cinco cen-
tiares), denominada gleba bacUri, localizada no Município Ulianópolis, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iterPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice doN-M-0757, de coordenadas 
N 9.583.218,000m e e 243.196,817m; deste, segue confrontando com 
limite da faixa de domínio da estrada da fazenda são Marcos, com os 
seguintes azimutes e distancias: 95°01’03” e de 1.990,361 m até o vér-
tice b52-M-1171, de coordenadas N 9.583.043,921m e e 245.179,551m; 
deste, segue confrontando com a fazenda arueira, com seguintes azimutes 
e distâncias: 185°15’59” e de 5.938,302 m até o vértice b52-M-1170, de 
coordenadas N 9.577.130,686m e e 244.634,498m; deste segue confron-
tando com a fazenda santa barbara, com seguintes azimutes e distâncias: 
270°25’38” e de 1.601,261 m até o vértice dlK-M-0381, de coordenadas 
N 9.577.142,622m e e 243.033,281m; deste segue confrontando com a 
fazenda lote 35, com seguintes azimutes e distâncias: 267°58’43” e de 
360,783 m até o vértice b52-M-1172, de coordenadas N 9.577.129,896m 
e e 242.672,723m; 4°55’13” e de 6.110,621 m até o vértice doN-M-0757, 
de coordenadas N 9.583.218,000m e e 243.196,817m, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema 
geodésico brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UtM, re-
ferenciadas ao Meridiano central  45° Wgr, tendo como o datum sirgas 
2000. todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas 
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 Paragominas.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iterPa

Protocolo: 665655
PoRtARiA N° 772 DE 10 DE JuNHo 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 ipixuna do Pará, abrangendo uma 
área de 1.005,2677 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 2014/325901.
resolve:
i – arrecadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.005,2677 ha (mil e 
cinco hectares, vinte e seis ares e setenta e sete centiares), denomina-
da gleba igaraPÉ sUrUbijU i, localizada no Município ipixuna do Pará, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iterPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice c45-v-1311, de coordenadas N 
9.729.609,0950m e e 170.982,0650m; deste, segue confrontando com os 
limites da fazenda são josé – Maria de lima ferreira, com os seguintes 
azimutes e distâncias 97°00’38” e 2.180,966 m até o vértice c65-M-0180, 
de coordenadas N 9.729.342,9020m e e 173.146,7250m; deste, segue 
confrontando com roger freire dias, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias 79°23’51” e 230,410 m até o vértice c45-M-2999, de coordena-
das N 9.729.385,2960m e e 173.373,2010m;  179°57’26” e 1.639,214 
m até o vértice c65-M-0178, de coordenadas N 9.727.746,0820m e 
e 173.374,4250m;  86°24’59” e 989,488 m até o vértice c65-M-0177, 
de coordenadas N 9.727.807,9290m e e 174.361,9780m;  181°32’39” e 
579,209 m até o vértice c45-M-2998, de coordenadas N 9.727.228,9300m 

e e 174.346,3710m; 187°12’56” e 374,209 m até o vértice c45-M-2997, 
de coordenadas N 9.726.857,6850m e e 174.299,3690m;  179°39’46” e 
1.583,113 m até o vértice c65-M-0176, de coordenadas N 9.725.274,5990m 
e e 174.308,6900m; deste, segue confrontando com ramal da cobrás, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  273°00’14” e 2.416,300 m até o vérti-
ce c45-v-0870, de coordenadas N 9.725.401,2170m e e 171.895,7100m; 
deste, segue pelo limite Municipal (ibge,2019) entre aurora do Pará/
ipixuna do Pará, com os seguintes azimutes e distâncias:  354°19’04” e 
248,429 m até o vértice c45-v-0869, de coordenadas N 9.725.648,4250m 
e e 171.871,1130m;  345°07’01” e 160,383 m até o vértice c45-v-0868, 
de coordenadas N 9.725.803,4270m e e 171.829,9190m;  354°08’33” e 
186,984 m até o vértice c45-v-0867, de coordenadas N 9.725.989,4350m 
e e 171.810,8360m;  345°09’09” e 461,438 m até o vértice c45-v-0866, 
de coordenadas N 9.726.435,4660m e e 171.692,5930m;  334°06’49” e 
334,368 m até o vértice c45-v-0865, de coordenadas N 9.726.736,2840m 
e e 171.546,6120m;  321°02’22” e 128,591 m até o vértice c45-v-0864, 
de coordenadas N 9.726.836,2740m e e 171.465,7560m;  347°11’04” e 
139,537 m até o vértice c45-v-0863, de coordenadas N 9.726.972,3350m 
e e 171.434,8050m;  351°52’06” e 424,920 m até o vértice c45-v-0862, 
de coordenadas N 9.727.392,9830m e e 171.374,7000m;  3°49’57” e 
274,770 m até o vértice c45-v-0861, de coordenadas N 9.727.667,1390m 
e e 171.393,0650m;  8°37’36” e 146,939 m até o vértice c45-v-0860, 
de coordenadas N 9.727.812,4160m e e 171.415,1050m;  354°21’47” e 
196,915 m até o vértice c45-v-0859, de coordenadas N 9.728.008,3790m 
e e 171.395,7630m;  342°30’46” e 105,184 m até o vértice c45-v-0858, 
de coordenadas N 9.728.108,7020m e e 171.364,1560m; 355°04’51” e 
952,372 m até o vértice c45-v-0857, de coordenadas N 9.729.057,5660m 
e e 171.282,4890m;  344°42’33” e 213,632 m até o vértice c45-v-0856, 
de coordenadas N 9.729.263,6350m e e 171.226,1500m;  324°59’01” e 
103,917 m até o vértice c45-v-0855, de coordenadas N 9.729.348,7420m 
e e 171.166,5210m;  341°26’45” e 115,239 m até o vértice c45-v-0854, 
de coordenadas N 9.729.457,9910m e e 171.129,8520m; 315°38’09” e 
211,361 m até o vértice c45-v-1311, ponto inicial da descrição deste pe-
rímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema 
geodésico brasileiro, a partir do Marco base c45-M-2991, de coordenada 
N 9730302,838m e e 169658,367m, e encontram-se representadas no 
sistema U t M, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, 
tendo como datum o sirgas2000. todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U t M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes 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 são domingos do capim.
iv - esta Portaria torna sem efeito a Portaria Nº 514 de 10 de maio de 
2021, a qual foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.580 de 11 de 
maio de 2021.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iterPa

Protocolo: 665733
PoRtARiA N° 771 DE 10 DE JuNHo 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 o iterPa, através da Portaria Nº 1143, de 20 de 
outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 33.484, 
de 24 de outubro de 2017, arrecadou a área de terras denominada 
gleba caMPos, localizada no Município de ipixuna do Pará, com área de 
57.487,8939 ha, a qual foi Matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de são domingos do capim sob o nº 6.404, livro: 2-t, folhas: 
160 e 161;
coNsideraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da gleba 
Campos, de forma que seu limite seja definido a partir de acidentes geo-
gráficos bem definidos, os quais foram vetorizados de imagens, bem como 
para atender a regularização fundiária de áreas parcialmente inseridas na 
referida gleba;
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 2017/350768.
resolve:
i – retificar o perímetro da área da gleba campos, localizada no Muni-
cípio de ipixuna do Pará, de uma área de 57.487,8939 ha, para uma área 
de 58.994,3710 ha (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro 
hectares, trinta e sete ares e dez centiares) com limites, confrontações e 
demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo elabora-
do pelo iterPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste períme-
tro no marco M-001, de coordenada N =  9.646.827,12m e e = 
796.991,94m; deste segue confinando com quem de direito, com a se-
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guinte distância: 216,27 m e azimute plano 155°59’25” até o marco 
M-002, de coordenada N = 9.646.629,56m e e = 797.079,94m; 35,62 m 
e azimute plano 155°59’48” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.646.597,02m e e = 797.094,43m; 60,85 m e azimute plano 155°59’30” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.646.541,43m e e = 797.119,19m; 
2,93 m e azimute plano 153°15’37” até o marco M-005, de coordenada N 
= 9.646.538,81m e E = 797.120,51m; deste segue confinando com quem 
de direito, com a seguinte distância: 4,56 m e azimute plano 59°16’24” até 
o marco M-006, de coordenada N = 9.646.541,14m e e = 797.124,43m; 
11,31 m e azimute plano 155°13’29” até o marco M-007, de coordenada N 
= 9.646.530,87m e e = 797.129,17m; 269,57 m e azimute plano 
155°11’54” até o marco M-008, de coordenada N = 9.646.286,16m e e = 
797.242,25m; 391,91 m e azimute plano 155°12’04” até o marco M-009, 
de coordenada N = 9.645.930,39m e e = 797.406,63m; 1.970,20 m e 
azimute plano 155°12’00” até o marco M-010, de coordenada N = 
9.644.141,89m e e = 798.233,03m; 460,06 m e azimute plano 155°11’57” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.643.724,26m e e = 798.426,01m; 
746,03 m e azimute plano 155°12’01” até o marco M-012, de coordenada 
N = 9.643.047,03m e e = 798.738,93m; 354,17 m e azimute plano 
242°03’39” até o marco M-013, de coordenada N = 9.642.881,09m e e = 
798.426,04m; 12,60 m e azimute plano 242°04’19” até o marco M-014, de 
coordenada N = 9.642.875,19m e e = 798.414,91m; 205,48 m e azimute 
plano 242°03’34” até o marco M-015, de coordenada N = 9.642.778,91m 
e e = 798.233,38m; 9,75 m e azimute plano 242°18’16” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.642.774,38m e e = 798.224,75m; 60,31 m 
e azimute plano 242°15’44” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.642.746,31m e e = 798.171,37m; 30,48 m e azimute plano 242°15’29” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.642.732,12m e e = 798.144,39m; 
16,67 m e azimute plano 237°24’56” até o marco P-001, de coordenada N 
= 9.642.723,14m e e = 798.130,34m; deste, segue pela Margem esquer-
da do rio capim, com a seguinte distância: 172.889,80 m até o marco 
M-019, de coordenada N = 9.605.417,57m e e = 735.091,80m; deste se-
gue pelo limite Municipal (ibge 2016) entre ipixuna do Pará e goianésia 
do Pará, com a seguinte distância: 63,12 m e azimute plano 200°33’45” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.605.358,47m e e = 735.069,63m; 
82,87 m e azimute plano 260°16’02” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.605.344,46m e e = 734.987,95m; 133,34 m e azimute plano 
241°00’05” até o marco M-022, de coordenada N = 9.605.279,82m e e = 
734.871,33m; 299,32 m e azimute plano 232°28’45” até o marco M-023, 
de coordenada N = 9.605.097,52m e e = 734.633,93m; 376,50 m e 
azimute plano 232°28’38” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.604.868,20m e e = 734.335,32m; 330,52 m e azimute plano 235°38’40” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.604.681,68m e e = 734.062,46m; 
16,81 m e azimute plano 235°38’20” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.604.672,19m e e = 734.048,58m; 146,41 m e azimute plano 
246°46’53” até o marco M-027, de coordenada N = 9.604.614,47m e e = 
733.914,03m; 146,02 m e azimute plano 255°25’51” até o marco M-028, 
de coordenada N = 9.604.577,74m e e = 733.772,71m; 62,30 m e azimu-
te plano 266°53’57” até o marco M-029, de coordenada N = 9.604.574,37m 
e e = 733.710,50m; 116,52 m e azimute plano 266°53’45” até o marco 
M-030, de coordenada N = 9.604.568,06m e e = 733.594,15m; 110,83 m 
e azimute plano 266°53’48” até o marco M-031, de coordenada N = 
9.604.562,06m e e = 733.483,48m; 189,64 m e azimute plano 278°54’45” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.604.591,44m e e = 733.296,13m; 
129,58 m e azimute plano 286°28’48” até o marco M-033, de coordenada 
N = 9.604.628,20m e e = 733.171,87m; 267,19 m e azimute plano 
286°28’42” até o marco M-034, de coordenada N = 9.604.703,99m e e = 
732.915,65m; 252,79 m e azimute plano 292°48’10” até o marco M-035, 
de coordenada N = 9.604.801,96m e e = 732.682,62m; 151,31 m e 
azimute plano 292°48’10” até o marco M-036, de coordenada N = 
9.604.860,60m e e = 732.543,14m; 412,77 m e azimute plano 298°37’26” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.605.058,34m e e = 732.180,82m; 
248,59 m e azimute plano 298°37’19” até o marco M-038, de coordenada 
N = 9.605.177,42m e e = 731.962,61m; 2,67 m e azimute plano 
298°40’45” até o marco M-039, de coordenada N = 9.605.178,70m e e = 
731.960,27m; 7,64 m e azimute plano 298°36’38” até o marco M-040, de 
coordenada N = 9.605.182,36m e e = 731.953,56m; 13,48 m e azimute 
plano 307°53’24” até o marco M-041, de coordenada N = 9.605.190,64m 
e e = 731.942,92m; 15,01 m e azimute plano 309°04’38” até o marco 
M-042, de coordenada N = 9.605.200,10m e e = 731.931,27m; 18,69 m 
e azimute plano 309°06’53” até o marco M-043, de coordenada N = 
9.605.211,89m e e = 731.916,77m; 31,20 m e azimute plano 297°34’01” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.605.226,33m e e = 731.889,11m; 
38,57 m e azimute plano 310°06’36” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.605.251,18m e e = 731.859,61m; 14,41 m e azimute plano 310°06’03” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.605.260,46m e e = 731.848,59m; 
43,07 m e azimute plano 310°06’44” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.605.288,21m e e = 731.815,65m; 68,54 m e azimute plano 310°06’42” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.605.332,37m e e = 731.763,23m; 
16,44 m e azimute plano 310°06’49” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.605.342,96m e e = 731.750,66m; 32,83 m e azimute plano 310°06’26” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.605.364,11m e e = 731.725,55m; 
19,94 m e azimute plano 310°07’06” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.605.376,96m e e = 731.710,30m; 43,54 m e azimute plano 310°06’32” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.605.405,01m e e = 731.677,00m; 
54,14 m e azimute plano 292°36’54” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.605.425,83m e e = 731.627,02m; 14,05 m e azimute plano 292°38’31” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.605.431,24m e e = 731.614,05m; 
48,80 m e azimute plano 292°36’29” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.605.450,00m e e = 731.569,00m; 3,70 m e azimute plano 279°20’06” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.605.450,60m e e = 731.565,35m; 
24,99 m e azimute plano 279°19’36” até o marco M-057, de coordenada N 

= 9.605.454,65m e e = 731.540,69m; 80,65 m e azimute plano 279°19’07” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.605.467,71m e e = 731.461,10m; 
13,50 m e azimute plano 279°17’41” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.605.469,89m e e = 731.447,78m; 83,29 m e azimute plano 279°19’15” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.605.483,38m e e = 731.365,59m; 
20,80 m e azimute plano 279°19’19” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.605.486,75m e e = 731.345,06m; 32,49 m e azimute plano 279°19’02” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.605.492,01m e e = 731.313,00m; 
48,61 m e azimute plano 270°48’05” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.605.492,69m e e = 731.264,39m; 22,39 m e azimute plano 270°47’36” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.605.493,00m e e = 731.242,00m; 
81,08 m e azimute plano 270°47’55” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.605.494,13m e e = 731.160,93m; 4,23 m e azimute plano 270°48’46” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.605.494,19m e e = 731.156,70m; 
4,92 m e azimute plano 270°48’54” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.605.494,26m e e = 731.151,78m; 125,33 m e azimute plano 
270°48’17” até o marco M-068, de coordenada N = 9.605.496,02m e e = 
731.026,46m; 2,04 m e azimute plano 270°33’42” até o marco M-069, de 
coordenada N = 9.605.496,04m e e = 731.024,42m; 50,89 m e azimute 
plano 270°48’39” até o marco M-070, de coordenada N = 9.605.496,76m 
e e = 730.973,54m; 43,06 m e azimute plano 270°47’54” até o marco 
M-071, de coordenada N = 9.605.497,36m e e = 730.930,48m; 12,53 m 
e azimute plano 270°46’38” até o marco M-072, de coordenada N = 
9.605.497,53m e e = 730.917,95m; 84,71 m e azimute plano 270°48’18” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.605.498,72m e e = 730.833,25m; 
45,47 m e azimute plano 270°48’23” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.605.499,36m e e = 730.787,78m; 45,02 m e azimute plano 270°48’06” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.605.499,99m e e = 730.742,76m; 
34,30 m e azimute plano 270°48’06” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.605.500,47m e e = 730.708,46m; 65,33 m e azimute plano 270°47’53” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.605.501,38m e e = 730.643,14m; 
54,21 m e azimute plano 270°48’12” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.605.502,14m e e = 730.588,94m; 38,99 m e azimute plano 270°47’37” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.605.502,68m e e = 730.549,95m; 
22,95 m e azimute plano 270°47’56” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.605.503,00m e e = 730.527,00m; 166,48 m e azimute plano 
276°47’33” até o marco M-081, de coordenada N = 9.605.522,69m e e = 
730.361,69m; 90,14 m e azimute plano 276°47’30” até o marco M-082, de 
coordenada N = 9.605.533,35m e e = 730.272,18m; 81,01 m e azimute 
plano 276°47’30” até o marco M-083, de coordenada N = 9.605.542,93m 
e e = 730.191,74m; 73,06 m e azimute plano 276°47’29” até o marco 
M-084, de coordenada N = 9.605.551,57m e e = 730.119,19m; 25,95 m 
e azimute plano 276°47’37” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.605.554,64m e e = 730.093,42m; 24,15 m e azimute plano 276°46’40” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.605.557,49m e e = 730.069,44m; 
56,75 m e azimute plano 276°47’26” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.605.564,20m e e = 730.013,09m; 32,19 m e azimute plano 276°47’54” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.605.568,01m e e = 729.981,13m; 
46,80 m e azimute plano 276°47’11” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.605.573,54m e e = 729.934,66m; 6,50 m e azimute plano 276°48’28” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.605.574,31m e e = 729.928,21m; 
21,05 m e azimute plano 276°34’29” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.605.576,72m e e = 729.907,30m; 8,14 m e azimute plano 276°33’28” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.605.577,65m e e = 729.899,21m; 
2,59 m e azimute plano 276°39’29” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.605.577,95m e e = 729.896,64m; 15,40 m e azimute plano 276°33’43” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.605.579,71m e e = 729.881,34m; 
9,30 m e azimute plano 276°36’20” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.605.580,78m e e = 729.872,10m; 5,36 m e azimute plano 276°31’44” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.605.581,39m e e = 729.866,77m; 
12,58 m e azimute plano 276°34’17” até o marco M-097, de coordenada N 
= 9.605.582,83m e e = 729.854,27m; 4,28 m e azimute plano 276°34’37” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.605.583,32m e e = 729.850,02m; 
1,33 m e azimute plano 276°28’59” até o marco M-099, de coordenada N 
= 9.605.583,47m e e = 729.848,70m; 10,87 m e azimute plano 276°36’07” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.605.584,72m e e = 729.837,90m; 
6,60 m e azimute plano 276°31’20” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.605.585,47m e e = 729.831,34m; 1,32 m e azimute plano 276°57’48” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.605.585,63m e e = 729.830,03m; 
2,92 m e azimute plano 286°19’23” até o marco M-103, de coordenada N 
= 9.605.586,45m e e = 729.827,23m; 4,03 m e azimute plano 286°16’38” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.605.587,58m e e = 729.823,36m; 
0,95 m e azimute plano 285°56’43” até o marco M-105, de coordenada N 
= 9.605.587,84m e e = 729.822,45m; 7,00 m e azimute plano 286°15’37” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.605.589,80m e e = 729.815,73m; 
24,45 m e azimute plano 286°17’35” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.605.596,66m e e = 729.792,26m; 8,58 m e azimute plano 286°19’18” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.605.599,07m e e = 729.784,03m; 
14,64 m e azimute plano 286°16’05” até o marco M-109, de coordenada N 
= 9.605.603,17m e e = 729.769,98m; 12,76 m e azimute plano 285°57’50” 
até o marco M-110, de coordenada N = 9.605.606,68m e e = 729.757,71m; 
12,03 m e azimute plano 285°57’54” até o marco M-111, de coordenada N 
= 9.605.609,99m e e = 729.746,14m; 31,44 m e azimute plano 285°58’05” 
até o marco M-112, de coordenada N = 9.605.618,64m e e = 729.715,91m; 
5,60 m e azimute plano 285°58’25” até o marco M-113, de coordenada N 
= 9.605.620,18m e e = 729.710,53m; 24,68 m e azimute plano 285°56’43” 
até o marco M-114, de coordenada N = 9.605.626,96m e e = 729.686,80m; 
18,69 m e azimute plano 285°57’44” até o marco M-115, de coordenada N 
= 9.605.632,10m e e = 729.668,83m; 18,32 m e azimute plano 285°58’16” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.605.637,14m e e = 729.651,22m; 
28,20 m e azimute plano 285°57’14” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.605.644,89m e e = 729.624,11m; 19,80 m e azimute plano 285°58’24” 
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até o marco M-118, de coordenada N = 9.605.650,34m e e = 729.605,07m; 
23,87 m e azimute plano 285°58’30” até o marco M-119, de coordenada N 
= 9.605.656,91m e e = 729.582,12m; 15,33 m e azimute plano 285°56’25” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.605.661,12m e e = 729.567,38m; 
13,01 m e azimute plano 285°58’11” até o marco M-121, de coordenada N 
= 9.605.664,70m e e = 729.554,87m; 16,40 m e azimute plano 285°57’35” 
até o marco M-122, de coordenada N = 9.605.669,21m e e = 729.539,10m; 
28,04 m e azimute plano 285°57’34” até o marco M-123, de coordenada N 
= 9.605.676,92m e e = 729.512,14m; 22,46 m e azimute plano 285°58’24” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.605.683,10m e e = 729.490,55m; 
60,20 m e azimute plano 285°57’26” até o marco M-125, de coordenada N 
= 9.605.699,65m e e = 729.432,67m; 27,03 m e azimute plano 285°58’28” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.605.707,09m e e = 729.406,68m; 
36,06 m e azimute plano 285°58’02” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.605.717,01m e e = 729.372,01m; 31,11 m e azimute plano 269°16’54” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.605.716,62m e e = 729.340,90m; 
23,65 m e azimute plano 269°17’51” até o marco M-129, de coordenada N 
= 9.605.716,33m e e = 729.317,25m; 9,92 m e azimute plano 269°14’57” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.605.716,20m e e = 729.307,33m; 
49,79 m e azimute plano 269°17’53” até o marco M-131, de coordenada N 
= 9.605.715,59m e e = 729.257,54m; 39,91 m e azimute plano 269°16’56” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.605.715,09m e e = 729.217,63m; 
23,15 m e azimute plano 269°18’25” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.605.714,81m e e = 729.194,48m; 24,51 m e azimute plano 269°16’31” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.605.714,50m e e = 729.169,97m; 
39,96 m e azimute plano 269°17’51” até o marco M-135, de coordenada N 
= 9.605.714,01m e e = 729.130,01m; 11,85 m e azimute plano 258°01’00” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.605.711,55m e e = 729.118,42m; 
72,64 m e azimute plano 258°00’06” até o marco M-137, de coordenada N 
= 9.605.696,45m e e = 729.047,37m; 43,37 m e azimute plano 257°59’44” 
até o marco M-138, de coordenada N = 9.605.687,43m e e = 729.004,95m; 
117,52 m e azimute plano 258°00’23” até o marco M-139, de coordenada 
N = 9.605.663,01m e e = 728.890,00m; 0,72 m e azimute plano 
249°32’16” até o marco M-140, de coordenada N = 9.605.662,76m e e = 
728.889,33m; 11,29 m e azimute plano 250°10’07” até o marco M-141, de 
coordenada N = 9.605.658,93m e e = 728.878,71m; 45,84 m e azimute 
plano 250°08’46” até o marco M-142, de coordenada N = 9.605.643,36m 
e e = 728.835,59m; 56,97 m e azimute plano 250°08’36” até o marco 
M-143, de coordenada N = 9.605.624,01m e e = 728.782,01m; 147,55 m 
e azimute plano 233°50’38” até o marco M-144, de coordenada N = 
9.605.536,96m e e = 728.662,88m; 153,74 m e azimute plano 233°50’31” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.605.446,25m e e = 728.538,75m; 
66,51 m e azimute plano 233°50’36” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.605.407,01m e e = 728.485,05m; 6,49 m e azimute plano 255°10’16” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.605.405,35m e e = 728.478,78m; 
71,81 m e azimute plano 255°09’10” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.605.386,95m e e = 728.409,37m; 59,16 m e azimute plano 254°10’08” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.605.370,81m e e = 728.352,45m; 
4,67 m e azimute plano 279°07’10” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.605.371,55m e e = 728.347,84m; 64,05 m e azimute plano 279°00’02” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.605.381,57m e e = 728.284,58m; 
99,79 m e azimute plano 278°59’59” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.605.397,18m e e = 728.186,02m; 21,10 m e azimute plano 290°56’03” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.605.404,72m e e = 728.166,31m; 
12,00 m e azimute plano 290°56’30” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.605.409,01m e e = 728.155,10m; 148,44 m e azimute plano 
290°57’05” até o marco M-155, de coordenada N = 9.605.462,09m e e = 
728.016,47m; 44,68 m e azimute plano 301°16’02” até o marco M-156, de 
coordenada N = 9.605.485,28m e e = 727.978,28m; 13,10 m e azimute 
plano 301°15’49” até o marco M-157, de coordenada N = 9.605.492,08m 
e e = 727.967,08m; 5,41 m e azimute plano 301°18’32” até o marco 
M-158, de coordenada N = 9.605.494,89m e e = 727.962,46m; 116,57 m 
e azimute plano 301°15’56” até o marco M-159, de coordenada N = 
9.605.555,39m e e = 727.862,82m; 210,38 m e azimute plano 300°46’02” 
até o marco M-160, de coordenada N = 9.605.663,01m e e = 727.682,05m; 
0,16 m e azimute plano 307°34’07” até o marco M-161, de coordenada N 
= 9.605.663,11m e e = 727.681,92m; 2,46 m e azimute plano 309°23’16” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.605.664,67m e e = 727.680,02m; 
3,25 m e azimute plano 309°22’35” até o marco M-163, de coordenada N 
= 9.605.666,73m e e = 727.677,51m; 21,07 m e azimute plano 309°23’41” 
até o marco M-164, de coordenada N = 9.605.680,10m e e = 727.661,23m; 
107,37 m e azimute plano 309°22’48” até o marco M-165, de coordenada 
N = 9.605.748,22m e e = 727.578,24m; 86,11 m e azimute plano 
309°22’59” até o marco M-166, de coordenada N = 9.605.802,86m e e = 
727.511,68m; 43,72 m e azimute plano 309°23’04” até o marco M-167, de 
coordenada N = 9.605.830,60m e e = 727.477,89m; 104,66 m e azimute 
plano 309°23’09” até o marco M-168, de coordenada N = 9.605.897,01m 
e e = 727.397,00m; 102,70 m e azimute plano 318°22’29” até o marco 
M-169, de coordenada N = 9.605.973,78m e e = 727.328,78m; 26,85 m 
e azimute plano 318°23’48” até o marco M-170, de coordenada N = 
9.605.993,86m e e = 727.310,95m; 172,76 m e azimute plano 318°22’36” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.606.123,00m e e = 727.196,20m; 
0,69 m e azimute plano 331°35’14” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.606.123,61m e e = 727.195,87m; 5,58 m e azimute plano 331°33’12” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.606.128,52m e e = 727.193,21m; 
0,90 m e azimute plano 331°26’25” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.606.129,31m e e = 727.192,78m; 74,94 m e azimute plano 331°33’40” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.606.195,21m e e = 727.157,09m; 
98,34 m e azimute plano 331°33’40” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.606.281,68m e e = 727.110,26m; 84,08 m e azimute plano 331°33’37” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.606.355,61m e e = 727.070,22m; 
42,66 m e azimute plano 331°23’11” até o marco M-178, de coordenada N 

= 9.606.393,06m e e = 727.049,79m; 1,44 m e azimute plano 336°38’40” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.606.394,38m e e = 727.049,22m; 
0,76 m e azimute plano 336°48’05” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.606.395,08m e e = 727.048,92m; 13,99 m e azimute plano 336°46’09” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.606.407,94m e e = 727.043,40m; 
103,24 m e azimute plano 336°46’31” até o marco M-182, de coordenada 
N = 9.606.502,81m e e = 727.002,69m; 59,15 m e azimute plano 
336°46’06” até o marco M-183, de coordenada N = 9.606.557,16m e e = 
726.979,36m; 108,52 m e azimute plano 336°46’40” até o marco M-184, 
de coordenada N = 9.606.656,89m e e = 726.936,57m; 20,62 m e azimu-
te plano 336°45’14” até o marco M-185, de coordenada N = 9.606.675,84m 
e e = 726.928,43m; 13,55 m e azimute plano 328°05’36” até o marco 
M-186, de coordenada N = 9.606.687,34m e e = 726.921,27m; 79,88 m 
e azimute plano 328°04’01” até o marco M-187, de coordenada N = 
9.606.755,13m e e = 726.879,02m; 11,66 m e azimute plano 328°02’29” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.606.765,02m e e = 726.872,85m; 
89,06 m e azimute plano 326°52’00” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.606.839,60m e e = 726.824,17m; 11,27 m e azimute plano 326°52’26” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.606.849,04m e e = 726.818,01m; 
46,09 m e azimute plano 317°36’42” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.606.883,08m e e = 726.786,94m; 22,87 m e azimute plano 317°36’18” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.606.899,97m e e = 726.771,52m; 
113,46 m e azimute plano 317°36’40” até o marco M-193, de coordenada 
N = 9.606.983,77m e e = 726.695,03m; 92,42 m e azimute plano 
317°36’33” até o marco M-194, de coordenada N = 9.607.052,03m e e = 
726.632,72m; 31,53 m e azimute plano 317°37’21” até o marco M-195, de 
coordenada N = 9.607.075,32m e e = 726.611,47m; 11,02 m e azimute 
plano 317°36’39” até o marco M-196, de coordenada N = 9.607.083,46m 
e e = 726.604,04m; 52,76 m e azimute plano 317°36’16” até o marco 
M-197, de coordenada N = 9.607.122,42m e e = 726.568,47m; 79,32 m 
e azimute plano 317°36’58” até o marco M-198, de coordenada N = 
9.607.181,01m e e = 726.515,00m; 96,18 m e azimute plano 312°00’59” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.607.245,39m e e = 726.443,54m; 
29,73 m e azimute plano 312°00’52” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.607.265,29m e e = 726.421,45m; 187,28 m e azimute plano 
312°00’48” até o marco M-201, de coordenada N = 9.607.390,64m e e = 
726.282,30m; 78,06 m e azimute plano 312°01’10” até o marco M-202, de 
coordenada N = 9.607.442,89m e e = 726.224,31m; 70,40 m e azimute 
plano 312°00’43” até o marco M-203, de coordenada N = 9.607.490,01m 
e e = 726.172,00m; 40,43 m e azimute plano 308°39’11” até o marco 
M-204, de coordenada N = 9.607.515,26m e e = 726.140,43m; 90,36 m 
e azimute plano 308°39’21” até o marco M-205, de coordenada N = 
9.607.571,70m e e = 726.069,87m; 34,18 m e azimute plano 308°39’26” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.607.593,05m e e = 726.043,18m; 
129,56 m e azimute plano 308°39’28” até o marco M-207, de coordenada 
N = 9.607.673,98m e e = 725.942,01m; 32,20 m e azimute plano 
296°44’53” até o marco M-208, de coordenada N = 9.607.688,47m e e = 
725.913,26m; 33,11 m e azimute plano 296°44’35” até o marco M-209, de 
coordenada N = 9.607.703,37m e e = 725.883,69m; 135,26 m e azimute 
plano 296°45’03” até o marco M-210, de coordenada N = 9.607.764,25m 
e e = 725.762,91m; 109,68 m e azimute plano 296°45’07” até o marco 
M-211, de coordenada N = 9.607.813,62m e e = 725.664,97m; 14,55 m 
e azimute plano 296°45’32” até o marco M-212, de coordenada N = 
9.607.820,17m e e = 725.651,98m; 16,21 m e azimute plano 296°43’23” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.607.827,46m e e = 725.637,50m; 
deste segue confinando com quem de direito, com a seguinte distância: 
60,22 m e azimute plano 43°25’56” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.607.871,19m e e = 725.678,90m; 61,97 m e azimute plano 43°25’50” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.607.916,19m e e = 725.721,50m; 
127,78 m e azimute plano 43°26’01” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.608.008,98m e e = 725.809,35m; 9,64 m e azimute plano 43°26’42” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.608.015,98m e e = 725.815,98m; 
69,52 m e azimute plano 49°01’08” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.608.061,57m e e = 725.868,46m; 2,85 m e azimute plano 48°59’04” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.608.063,44m e e = 725.870,61m; 
124,83 m e azimute plano 43°48’43” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.608.153,52m e e = 725.957,03m; 121,79 m e azimute plano 43°48’32” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.608.241,41m e e = 726.041,34m; 
2.341,48 m e azimute plano 43°48’38” até o marco M-222, de coordenada 
N = 9.609.931,10m e e = 727.662,29m; 12,54 m e azimute plano 
133°52’09” até o marco M-223, de coordenada N = 9.609.922,41m e e = 
727.671,33m; 20,66 m e azimute plano 134°35’17” até o marco M-224, de 
coordenada N = 9.609.907,91m e e = 727.686,04m; 766,57 m e azimute 
plano 133°59’01” até o marco M-225, de coordenada N = 9.609.375,56m 
e e = 728.237,62m; 146,95 m e azimute plano 45°38’43” até o marco 
M-226, de coordenada N = 9.609.478,29m e e = 728.342,69m; 52,23 m 
e azimute plano 45°38’10” até o marco M-227, de coordenada N = 
9.609.514,81m e e = 728.380,03m; 98,27 m e azimute plano 45°38’35” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.609.583,51m e e = 728.450,29m; 
22,50 m e azimute plano 43°55’11” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.609.599,72m e e = 728.465,90m; 105,94 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.609.674,63m e e = 728.540,81m; 
15,10 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.609.685,31m e e = 728.551,49m; 2,93 m e azimute plano 45°00’00” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.609.687,38m e e = 728.553,56m; 
0,11 m e azimute plano 52°07’30” até o marco M-233, de coordenada N = 
9.609.687,45m e E = 728.553,65m; deste segue confinando com quem de 
direito, com a seguinte distância: 0,68 m e azimute plano 323°58’21” até 
o marco M-234, de coordenada N = 9.609.688,00m e e = 728.553,25m; 
2,33 m e azimute plano 324°15’44” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.609.689,89m e e = 728.551,89m; 51,92 m e azimute plano 324°16’16” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.609.732,04m e e = 728.521,57m; 
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748,53 m e azimute plano 324°16’21” até o marco M-237, de coordenada 
N = 9.610.339,70m e e = 728.084,48m; 380,37 m e azimute plano 
41°46’42” até o marco M-238, de coordenada N = 9.610.623,35m e e = 
728.337,90m; 1.495,74 m e azimute plano 18°03’32” até o marco M-239, 
de coordenada N = 9.612.045,41m e e = 728.801,57m; 652,55 m e 
azimute plano 17°37’42” até o marco M-240, de coordenada N = 
9.612.667,32m e e = 728.999,19m; 71,38 m e azimute plano 17°37’49” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.612.735,35m e e = 729.020,81m; 
192,02 m e azimute plano 17°37’41” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.612.918,35m e e = 729.078,96m; 10,43 m e azimute plano 17°38’09” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.612.928,29m e e = 729.082,12m; 
18,89 m e azimute plano 17°37’45” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.612.946,29m e e = 729.087,84m; 2,68 m e azimute plano 15°07’26” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.612.948,88m e e = 729.088,54m; 
deste segue confrontando com o limite da gleba estadual fazenda triângu-
lo Mineiro com a seguinte distância: 477,86 m e azimute plano 101°02’34” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.612.857,35m e e = 729.557,55m; 
166,68 m e azimute plano 101°02’27” até o marco M-247, de coordenada 
N = 9.612.825,43m e e = 729.721,14m; 123,26 m e azimute plano 
101°02’34” até o marco M-248, de coordenada N = 9.612.801,82m e e = 
729.842,12m; 984,82 m e azimute plano 101°02’31” até o marco M-249, 
de coordenada N = 9.612.613,20m e e = 730.808,71m; 217,74 m e 
azimute plano 94°40’14” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.612.595,47m e e = 731.025,73m; 2.832,68 m e azimute plano 
165°08’02” até o marco M-251, de coordenada N = 9.609.857,61m e e = 
731.752,49m; 2.165,85 m e azimute plano 69°25’04” até o marco M-252, 
de coordenada N = 9.610.619,02m e e = 733.780,09m; 3.093,43 m e 
azimute plano 337°50’50” até o marco M-253, de coordenada N = 
9.613.484,10m e e = 732.613,62m; 1.737,89 m e azimute plano 67°53’56” 
até o marco M-254, de coordenada N = 9.614.137,97m e e = 734.223,81m; 
3.722,25 m e azimute plano 342°15’16” até o marco M-255, de coordena-
da N = 9.617.683,11m e e = 733.089,31m; 815,83 m e azimute plano 
326°50’37” até o marco M-256, de coordenada N = 9.618.366,11m e e = 
732.643,11m; 1.087,47 m e azimute plano 270°48’07” até o marco M-257, 
de coordenada N = 9.618.381,33m e e = 731.555,75m; 70,81 m e azimu-
te plano 270°48’04” até o marco M-258, de coordenada N = 9.618.382,32m 
e e = 731.484,95m; 219,63 m e azimute plano 270°48’03” até o marco 
M-259, de coordenada N = 9.618.385,39m e e = 731.265,34m; 173,11 m 
e azimute plano 188°33’52” até o marco M-260, de coordenada N = 
9.618.214,21m e e = 731.239,56m; 14,68 m e azimute plano 188°34’37” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.618.199,69m e e = 731.237,37m; 
23,93 m e azimute plano 188°33’25” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.618.176,03m e E = 731.233,81m; deste segue confinando com a fa-
zenda campos belos ii, com a seguinte distância: 8,89 m e azimute plano 
280°02’43” até o marco M-263, de coordenada N = 9.618.177,58m e e = 
731.225,06m; 132,25 m e azimute plano 279°46’56” até o marco M-264, 
de coordenada N = 9.618.200,05m e e = 731.094,73m; 182,61 m e 
azimute plano 358°40’10” até o marco M-265, de coordenada N = 
9.618.382,61m e e = 731.090,49m; 54,46 m e azimute plano 358°40’28” 
até o marco M-266, de coordenada N = 9.618.437,06m e e = 731.089,23m; 
50,08 m e azimute plano 358°40’22” até o marco M-267, de coordenada N 
= 9.618.487,13m e e = 731.088,07m; 681,33 m e azimute plano 
358°40’16” até o marco M-268, de coordenada N = 9.619.168,28m e e = 
731.072,27m; 1.021,01 m e azimute plano 87°23’59” até o marco M-269, 
de coordenada N = 9.619.214,60m e e = 732.092,23m; 591,90 m e 
azimute plano 327°25’18” até o marco M-270, de coordenada N = 
9.619.713,37m e e = 731.773,52m; 132,46 m e azimute plano 246°23’25” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.619.660,32m e e = 731.652,15m; 
468,20 m e azimute plano 279°51’56” até o marco M-272, de coordenada 
N = 9.619.740,54m e e = 731.190,87m; 378,44 m e azimute plano 
279°35’31” até o marco M-273, de coordenada N = 9.619.803,60m e e = 
730.817,72m; 348,40 m e azimute plano 279°32’23” até o marco M-274, 
de coordenada N = 9.619.861,34m e e = 730.474,14m; 234,36 m e 
azimute plano 99°32’05” até o marco M-275, de coordenada N = 
9.619.822,52m e e = 730.705,26m; 1.061,04 m e azimute plano 
279°35’47” até o marco M-276, de coordenada N = 9.619.999,40m e e = 
729.659,07m; deste segue pelo limite Municipal (ibge 2016) entre ipixu-
na do Pará e breu branco, com a seguinte distância: 642,50 m e azimute 
plano 62°49’36” até o marco M-277, de coordenada N = 9.620.292,82m e 
e = 730.230,66m; 657,40 m e azimute plano 36°35’52” até o marco 
M-278, de coordenada N = 9.620.820,61m e e = 730.622,60m; 460,23 m 
e azimute plano 9°14’24” até o marco M-279, de coordenada N = 
9.621.274,87m e e = 730.696,50m; 138,11 m e azimute plano 355°45’23” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.621.412,60m e e = 730.686,28m; 
38,18 m e azimute plano 355°45’53” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.621.450,68m e e = 730.683,46m; 402,84 m e azimute plano 
355°45’33” até o marco M-282, de coordenada N = 9.621.852,42m e e = 
730.653,67m; 686,84 m e azimute plano 344°36’23” até o marco M-283, 
de coordenada N = 9.622.514,62m e e = 730.471,35m; deste segue pelo 
limite Municipal (ibge 2016) entre ipixuna do Pará e Moju, com a seguin-
te distância:  197,93 m e azimute plano 344°36’56” até o marco M-284, de 
coordenada N = 9.622.705,46m e e = 730.418,84m; 229,80 m e azimute 
plano 2°36’50” até o marco M-285, de coordenada N = 9.622.935,02m e e 
= 730.429,32m; ramal0,53 m e azimute plano 3°14’23” até o marco 
M-286, de coordenada N = 9.622.935,55m e e = 730.429,35m; deste se-
gue pela Margem direita (sentido oeste-leste) do ramal sem denomina-
ção, com a seguinte distância: 3,73 m e azimute plano 97°52’09” até o 
marco M-287, de coordenada N = 9.622.935,04m e e = 730.433,04m; 
103,21 m e azimute plano 97°59’11” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.622.920,70m e e = 730.535,25m; 70,41 m e azimute plano 100°02’39” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.622.908,42m e e = 730.604,58m; 
0,47 m e azimute plano 98°39’09” até o marco M-290, de coordenada N = 

9.622.908,35m e e = 730.605,04m; 56,84 m e azimute plano 96°10’52” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.622.902,23m e e = 730.661,55m; 
53,56 m e azimute plano 96°10’25” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.622.896,47m e e = 730.714,80m; 212,86 m e azimute plano 99°06’44” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.622.862,76m e e = 730.924,97m; 
297,35 m e azimute plano 98°59’07” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.622.816,32m e e = 731.218,67m; 0,49 m e azimute plano 96°58’52” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.622.816,26m e e = 731.219,16m; 
78,06 m e azimute plano 94°55’53” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.622.809,55m e e = 731.296,93m; 50,25 m e azimute plano 101°44’45” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.622.799,32m e e = 731.346,13m; 
0,21 m e azimute plano 100°47’03” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.622.799,28m e e = 731.346,34m; 0,22 m e azimute plano 97°45’55” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.622.799,25m e e = 731.346,56m; 
80,60 m e azimute plano 98°12’38” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.622.787,74m e e = 731.426,33m; 0,83 m e azimute plano 94°49’15” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.622.787,67m e e = 731.427,16m; 
31,86 m e azimute plano 91°24’10” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.622.786,89m e e = 731.459,01m; 41,20 m e azimute plano 102°35’21” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.622.777,91m e e = 731.499,22m; 
0,37 m e azimute plano 101°00’13” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.622.777,84m e e = 731.499,58m; 64,38 m e azimute plano 99°13’57” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.622.767,51m e e = 731.563,13m; 
0,32 m e azimute plano 97°07’30” até o marco M-306, de coordenada N = 
9.622.767,47m e e = 731.563,45m; 118,49 m e azimute plano 96°31’57” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.622.753,99m e e = 731.681,17m; 
85,84 m e azimute plano 99°01’40” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.622.740,52m e e = 731.765,95m; 0,28 m e azimute plano 98°07’48” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.622.740,48m e e = 731.766,23m; 
145,76 m e azimute plano 96°43’03” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.622.723,43m e e = 731.910,99m; 152,80 m e azimute plano 98°21’41” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.622.701,21m e e = 732.062,17m; 
153,91 m e azimute plano 97°15’09” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.622.681,78m e e = 732.214,85m; 179,34 m e azimute plano 
100°19’03” até o marco M-313, de coordenada N = 9.622.649,66m e e = 
732.391,29m; 0,30 m e azimute plano 99°27’44” até o marco M-314, de 
coordenada N = 9.622.649,61m e e = 732.391,59m; 65,68 m e azimute 
plano 97°38’16” até o marco M-315, de coordenada N = 9.622.640,88m e 
e = 732.456,69m; 97,68 m e azimute plano 97°28’14” até o marco M-316, 
de coordenada N = 9.622.628,18m e e = 732.553,54m; 0,30 m e azimute 
plano 95°42’38” até o marco M-317, de coordenada N = 9.622.628,15m e 
e = 732.553,84m; 95,65 m e azimute plano 94°59’02” até o marco M-318, 
de coordenada N = 9.622.619,84m e e = 732.649,13m; 77,30 m e azimu-
te plano 100°54’10” até o marco M-319, de coordenada N = 9.622.605,22m 
e e = 732.725,03m; 0,71 m e azimute plano 98°07’48” até o marco M-320, 
de coordenada N = 9.622.605,12m e e = 732.725,73m; 59,09 m e azimu-
te plano 94°36’04” até o marco M-321, de coordenada N = 9.622.600,38m 
e e = 732.784,63m; 50,55 m e azimute plano 98°30’36” até o marco 
M-322, de coordenada N = 9.622.592,90m e e = 732.834,62m; 85,67 m 
e azimute plano 101°27’58” até o marco M-323, de coordenada N = 
9.622.575,87m e e = 732.918,58m; 0,18 m e azimute plano 99°27’44” até 
o marco M-324, de coordenada N = 9.622.575,84m e e = 732.918,76m; 
0,89 m e azimute plano 96°28’59” até o marco M-325, de coordenada N = 
9.622.575,74m e e = 732.919,64m; 40,95 m e azimute plano 92°45’27” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.622.573,77m e e = 732.960,54m; 
46,22 m e azimute plano 98°48’44” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.622.566,69m e e = 733.006,21m; 0,64 m e azimute plano 96°14’31” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.622.566,62m e e = 733.006,85m; 
45,04 m e azimute plano 93°30’46” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.622.563,86m e e = 733.051,81m; 35,75 m e azimute plano 98°13’07” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.622.558,75m e e = 733.087,19m; 
29,81 m e azimute plano 99°05’22” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.622.554,04m e e = 733.116,63m; 70,38 m e azimute plano 103°39’04” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.622.537,43m e e = 733.185,02m; 
0,30 m e azimute plano 101°41’22” até o marco M-333, de coordenada N 
= 9.622.537,37m e e = 733.185,31m; 38,91 m e azimute plano 101°11’19” 
até o marco M-334, de coordenada N = 9.622.529,82m e e = 733.223,48m; 
0,58 m e azimute plano 98°58’21” até o marco M-335, de coordenada N = 
9.622.529,73m e e = 733.224,05m; 107,72 m e azimute plano 95°55’11” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.622.518,62m e e = 733.331,20m; 
0,73 m e azimute plano 93°08’11” até o marco M-337, de coordenada N = 
9.622.518,58m e e = 733.331,93m; 0,21 m e azimute plano 87°16’25” até 
o marco M-338, de coordenada N = 9.622.518,59m e e = 733.332,14m; 
64,44 m e azimute plano 88°14’53” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.622.520,56m e e = 733.396,55m; 30,68 m e azimute plano 92°53’46” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.622.519,01m e e = 733.427,19m; 
100,75 m e azimute plano 99°56’41” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.622.501,61m e e = 733.526,43m; 231,10 m e azimute plano 98°59’31” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.622.465,49m e e = 733.754,69m; 
0,28 m e azimute plano 98°07’48” até o marco M-343, de coordenada N = 
9.622.465,45m e e = 733.754,97m; 160,08 m e azimute plano 96°41’00” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.622.446,82m e e = 733.913,96m; 
211,83 m e azimute plano 99°22’34” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.622.412,31m e e = 734.122,96m; 82,88 m e azimute plano 99°06’03” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.622.399,20m e e = 734.204,80m; 
142,35 m e azimute plano 98°00’56” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.622.379,35m e e = 734.345,76m; 80,17 m e azimute plano 97°58’21” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.622.368,23m e e = 734.425,16m; 
101,33 m e azimute plano 97°39’01” até o marco M-349, de coordenada N 
= 9.622.354,74m e e = 734.525,59m; 0,37 m e azimute plano 96°10’13” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.622.354,70m e e = 734.525,96m; 
70,03 m e azimute plano 94°33’13” até o marco M-351, de coordenada N 
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= 9.622.349,14m e e = 734.595,77m; 9,42 m e azimute plano 94°52’11” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.622.348,34m e e = 734.605,16m; 
3,71 m e azimute plano 94°47’21” até o marco M-353, de coordenada N = 
9.622.348,03m e e = 734.608,86m; 0,13 m e azimute plano 94°23’55” até 
o marco M-354, de coordenada N = 9.622.348,02m e e = 734.608,99m; 
0,34 m e azimute plano 91°41’05” até o marco M-355, de coordenada N = 
9.622.348,01m e E = 734.609,33m; deste segue confinando com a fazen-
da Walquíria, com a seguinte distância: 0,24 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.622.348,25m e e = 734.609,33m; 
1,05 m e azimute plano 1°05’28” até o marco M-357, de coordenada N = 
9.622.349,30m e e = 734.609,35m; 0,42 m e azimute plano 1°21’50” até 
o marco M-358, de coordenada N = 9.622.349,72m e e = 734.609,36m; 
0,76 m e azimute plano 0°45’14” até o marco M-359, de coordenada N = 
9.622.350,48m e e = 734.609,37m; 0,08 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-360, de coordenada N = 9.622.350,56m e e = 734.609,37m; 
4,86 m e azimute plano 1°03’39” até o marco M-361, de coordenada N = 
9.622.355,42m e e = 734.609,46m; 2,22 m e azimute plano 1°01’56” até 
o marco M-362, de coordenada N = 9.622.357,64m e e = 734.609,50m; 
3,03 m e azimute plano 0°56’43” até o marco M-363, de coordenada N = 
9.622.360,67m e e = 734.609,55m; 1,35 m e azimute plano 1°16’23” até 
o marco M-364, de coordenada N = 9.622.362,02m e e = 734.609,58m; 
2,83 m e azimute plano 0°48’35” até o marco M-365, de coordenada N = 
9.622.364,85m e e = 734.609,62m; 5,38 m e azimute plano 1°03’53” até 
o marco M-366, de coordenada N = 9.622.370,23m e e = 734.609,72m; 
4,36 m e azimute plano 1°03’04” até o marco M-367, de coordenada N = 
9.622.374,59m e e = 734.609,80m; 114,50 m e azimute plano 1°00’21” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.622.489,07m e e = 734.611,81m; 
3.640,04 m e azimute plano 1°00’25” até o marco M-369, de coordenada 
N = 9.626.128,55m e e = 734.675,78m; 262,88 m e azimute plano 
1°00’33” até o marco M-370, de coordenada N = 9.626.391,39m e e = 
734.680,41m; deste segue pelo limite Municipal (ibge 2016) entre ipixu-
na do Pará e tailândia, com a seguinte distância: 240,05 m e azimute 
plano 121°40’31” até o marco M-371, de coordenada N = 9.626.265,34m 
e e = 734.884,70m; 348,03 m e azimute plano 141°10’20” até o marco 
M-372, de coordenada N = 9.625.994,21m e e = 735.102,91m; 207,07 m 
e azimute plano 102°04’32” até o marco M-373, de coordenada N = 
9.625.950,89m e e = 735.305,40m; 403,10 m e azimute plano 131°29’46” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.625.683,81m e e = 735.607,32m; 
513,98 m e azimute plano 139°06’14” até o marco M-375, de coordenada 
N = 9.625.295,29m e e = 735.943,82m; 283,74 m e azimute plano 
132°12’42” até o marco M-376, de coordenada N = 9.625.104,65m e e = 
736.153,98m; 1.042,47 m e azimute plano 94°45’29” até o marco M-377, 
de coordenada N = 9.625.018,18m e e = 737.192,86m; 749,03 m e 
azimute plano 85°57’00” até o marco M-378, de coordenada N = 
9.625.071,08m e e = 737.940,02m; 2.186,16 m e azimute plano 82°17’15” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.625.364,47m e e = 740.106,40m; 
2.293,69 m e azimute plano 70°38’40” até o marco M-380, de coordenada 
N = 9.626.124,67m e e = 742.270,45m; 610,25 m e azimute plano 
49°09’59” até o marco M-381, de coordenada N = 9.626.523,69m e e = 
742.732,17m; 1.691,84 m e azimute plano 36°38’37” até o marco M-382, 
de coordenada N = 9.627.881,16m e e = 743.741,92m; 925,93 m e 
azimute plano 55°26’25” até o marco M-383, de coordenada N = 
9.628.406,41m e e = 744.504,46m; 230,49 m e azimute plano 68°11’38” 
até o marco M-384, de coordenada N = 9.628.492,03m e e = 744.718,46m; 
741,57 m e azimute plano 68°11’38” até o marco M-385, de coordenada N 
= 9.628.767,50m e e = 745.406,97m; 198,45 m e azimute plano 69°20’42” 
até o marco M-386, de coordenada N = 9.628.837,50m e e = 745.592,66m; 
1.326,84 m e azimute plano 69°20’45” até o marco M-387, de coordenada 
N = 9.629.305,51m e e = 746.834,22m; 1.106,43 m e azimute plano 
73°32’55” até o marco M-388, de coordenada N = 9.629.618,85m e e = 
747.895,35m; 1.435,64 m e azimute plano 68°12’35” até o marco M-389, 
de coordenada N = 9.630.151,77m e e = 749.228,41m; 1.241,67 m e 
azimute plano 57°23’31” até o marco M-390, de coordenada N = 
9.630.820,89m e e = 750.274,36m; 1.081,59 m e azimute plano 53°48’58” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.631.459,44m e e = 751.147,34m; 
523,12 m e azimute plano 53°48’57” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.631.768,28m e e = 751.569,56m; 844,43 m e azimute plano 50°26’25” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.632.306,08m e e = 752.220,58m; 
1.280,09 m e azimute plano 40°27’14” até o marco M-394, de coordenada 
N = 9.633.280,14m e e = 753.051,15m; 1.632,68 m e azimute plano 
46°13’20” até o marco M-395, de coordenada N = 9.634.409,73m e e = 
754.229,99m; 890,52 m e azimute plano 50°59’33” até o marco M-396, de 
coordenada N = 9.634.970,24m e e = 754.921,98m; 963,47 m e azimute 
plano 73°52’41” até o marco M-397, de coordenada N = 9.635.237,78m e 
e = 755.847,56m; 964,87 m e azimute plano 61°04’43” até o marco 
M-398, de coordenada N = 9.635.704,40m e e = 756.692,10m; 900,57 m 
e azimute plano 32°21’07” até o marco M-399, de coordenada N = 
9.636.465,18m e e = 757.174,01m; 2.833,09 m e azimute plano 29°31’34” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.638.930,34m e e = 758.570,21m; 
70,50 m e azimute plano 17°50’56” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.638.997,45m e e = 758.591,82m; 165,30 m e azimute plano 25°03’41” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.639.147,19m e e = 758.661,84m; 
201,27 m e azimute plano 25°03’36” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.639.329,51m e e = 758.747,09m; 440,10 m e azimute plano 36°22’00” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.639.683,90m e e = 759.008,05m; 
394,97 m e azimute plano 29°35’41” até o marco M-405, de coordenada N 
= 9.640.027,34m e e = 759.203,11m; 463,56 m e azimute plano 47°13’58” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.640.342,11m e e = 759.543,42m; 
353,50 m e azimute plano 44°22’52” até o marco M-407, de coordenada N 
= 9.640.594,76m e e = 759.790,67m; 110,43 m e azimute plano 41°12’53” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.640.677,83m e e = 759.863,43m; 
280,00 m e azimute plano 41°12’44” até o marco M-409, de coordenada N 

= 9.640.888,47m e e = 760.047,91m; 370,17 m e azimute plano 46°42’55” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.641.142,27m e e = 760.317,38m; 
457,79 m e azimute plano 51°38’56” até o marco M-411, de coordenada N 
= 9.641.426,32m e e = 760.676,39m; 444,86 m e azimute plano 58°05’56” 
até o marco M-412, de coordenada N = 9.641.661,41m e e = 761.054,06m; 
378,00 m e azimute plano 61°00’05” até o marco M-413, de coordenada N 
= 9.641.844,66m e e = 761.384,67m; 428,75 m e azimute plano 56°43’34” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.642.079,89m e e = 761.743,13m; 
428,37 m e azimute plano 51°57’40” até o marco M-415, de coordenada N 
= 9.642.343,85m e e = 762.080,51m; 365,24 m e azimute plano 61°40’53” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.642.517,11m e e = 762.402,04m; 
690,49 m e azimute plano 72°32’41” até o marco M-417, de coordenada N 
= 9.642.724,23m e e = 763.060,73m; 553,23 m e azimute plano 93°33’32” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.642.689,89m e e = 763.612,89m; 
265,36 m e azimute plano 102°48’08” até o marco M-419, de coordenada 
N = 9.642.631,09m e e = 763.871,65m; 169,13 m e azimute plano 
102°48’13” até o marco M-420, de coordenada N = 9.642.593,61m e e = 
764.036,57m; 370,25 m e azimute plano 90°53’46” até o marco M-421, de 
coordenada N = 9.642.587,82m e e = 764.406,77m; 1.032,24 m e azimu-
te plano 85°08’39” até o marco M-422, de coordenada N = 9.642.675,20m 
e e = 765.435,30m; 575,00 m e azimute plano 85°08’33” até o marco 
M-423, de coordenada N = 9.642.723,89m e e = 766.008,23m; 412,28 m 
e azimute plano 68°08’22” até o marco M-424, de coordenada N = 
9.642.877,40m e e = 766.390,86m; 418,11 m e azimute plano 74°04’25” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.642.992,13m e e = 766.792,92m; 
555,34 m e azimute plano 76°51’23” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.643.118,41m e e = 767.333,71m; 431,22 m e azimute plano 84°09’30” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.643.162,30m e e = 767.762,69m; 
750,14 m e azimute plano 61°32’14” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.643.519,81m e e = 768.422,16m; 463,59 m e azimute plano 55°05’56” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.643.785,06m e e = 768.802,37m; 
402,31 m e azimute plano 57°51’21” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.643.999,11m e e = 769.143,01m; 1.495,63 m e azimute plano 
54°11’31” até o marco M-431, de coordenada N = 9.644.874,16m e e = 
770.355,94m; 359,86 m e azimute plano 63°01’01” até o marco M-432, de 
coordenada N = 9.645.037,44m e e = 770.676,63m; 332,13 m e azimute 
plano 54°15’27” até o marco M-433, de coordenada N = 9.645.231,45m e 
e = 770.946,20m; 201,74 m e azimute plano 51°49’04” até o marco 
M-434, de coordenada N = 9.645.356,16m e e = 771.104,78m; 176,68 m 
e azimute plano 51°49’02” até o marco M-435, de coordenada N = 
9.645.465,38m e e = 771.243,66m; 341,32 m e azimute plano 42°14’51” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.645.718,04m e e = 771.473,14m; 
364,65 m e azimute plano 38°56’21” até o marco M-437, de coordenada N 
= 9.646.001,67m e e = 771.702,32m; 473,70 m e azimute plano 54°39’26” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.646.275,69m e e = 772.088,72m; 
357,18 m e azimute plano 67°52’32” até o marco M-439, de coordenada N 
= 9.646.410,21m e e = 772.419,60m; 387,19 m e azimute plano 61°35’03” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.646.594,46m e e = 772.760,14m; 
363,70 m e azimute plano 79°55’56” até o marco M-441, de coordenada N 
= 9.646.658,04m e e = 773.118,24m; 323,57 m e azimute plano 84°08’40” 
até o marco M-442, de coordenada N = 9.646.691,05m e e = 773.440,12m; 
377,78 m e azimute plano 98°39’40” até o marco M-443, de coordenada N 
= 9.646.634,16m e e = 773.813,59m; 659,45 m e azimute plano 
106°19’16” até o marco M-444, de coordenada N = 9.646.448,84m e e = 
774.446,47m; deste segue pelo limite Municipal (ibge 2016) entre ipixu-
na do Pará e tomé-açu, com a seguinte distância: 538,18 m e azimute 
plano 131°28’10” até o marco M-445, de coordenada N = 9.646.092,45m 
e e = 774.849,73m; 717,96 m e azimute plano 134°53’14” até o marco 
M-446, de coordenada N = 9.645.585,78m e e = 775.358,40m; 356,72 m 
e azimute plano 139°00’08” até o marco M-447, de coordenada N = 
9.645.316,55m e e = 775.592,42m; 327,09 m e azimute plano 131°50’42” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.645.098,34m e e = 775.836,09m; 
334,58 m e azimute plano 120°02’14” até o marco M-449, de coordenada 
N = 9.644.930,86m e e = 776.125,74m; 1.151,73 m e azimute plano 
135°02’41” até o marco M-450, de coordenada N = 9.644.115,83m e e = 
776.939,50m; 328,64 m e azimute plano 126°24’05” até o marco M-451, 
de coordenada N = 9.643.920,80m e e = 777.204,02m; 422,75 m e 
azimute plano 126°23’12” até o marco M-452, de coordenada N = 
9.643.670,01m e e = 777.544,35m; 356,58 m e azimute plano 136°25’26” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.643.411,68m e e = 777.790,15m; 
383,74 m e azimute plano 149°38’00” até o marco M-454, de coordenada 
N = 9.643.080,59m e e = 777.984,14m; 719,00 m e azimute plano 
127°26’42” até o marco M-455, de coordenada N = 9.642.643,44m e e = 
778.554,98m; 3,76 m e azimute plano 127°19’37” até o marco M-456, de 
coordenada N = 9.642.641,16m e e = 778.557,97m; 526,99 m e azimute 
plano 113°20’00” até o marco M-457, de coordenada N = 9.642.432,43m 
e e = 779.041,86m; 377,00 m e azimute plano 121°43’33” até o marco 
M-458, de coordenada N = 9.642.234,18m e e = 779.362,53m; 625,71 m 
e azimute plano 108°30’38” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.642.035,53m e e = 779.955,87m; 342,90 m e azimute plano 89°36’56” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.642.037,83m e e = 780.298,76m; 
410,14 m e azimute plano 83°07’33” até o marco M-461, de coordenada N 
= 9.642.086,92m e e = 780.705,95m; 528,36 m e azimute plano 81°44’15” 
até o marco M-462, de coordenada N = 9.642.162,85m e e = 781.228,83m; 
442,63 m e azimute plano 78°01’01” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.642.254,75m e e = 781.661,81m; 654,14 m e azimute plano 94°59’43” 
até o marco M-464, de coordenada N = 9.642.197,79m e e = 782.313,47m; 
503,18 m e azimute plano 107°13’16” até o marco M-465, de coordenada 
N = 9.642.048,82m e e = 782.794,09m; 357,01 m e azimute plano 
114°35’12” até o marco M-466, de coordenada N = 9.641.900,28m e e = 
783.118,73m; 455,60 m e azimute plano 104°23’49” até o marco M-467, 
de coordenada N = 9.641.787,00m e e = 783.560,02m; 18,83 m e azimu-
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te plano 104°23’26” até o marco M-468, de coordenada N = 9.641.782,32m 
e e = 783.578,26m; 423,22 m e azimute plano 61°28’01” até o marco 
M-469, de coordenada N = 9.641.984,48m e e = 783.950,08m; 1.021,02 
m e azimute plano 41°31’49” até o marco M-470, de coordenada N = 
9.642.748,82m e e = 784.627,03m; 571,81 m e azimute plano 46°16’04” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.643.144,11m e e = 785.040,21m; 
285,61 m e azimute plano 43°51’44” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.643.350,04m e e = 785.238,12m; 821,94 m e azimute plano 49°25’31” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.643.884,66m e e = 785.862,43m; 
438,41 m e azimute plano 31°42’11” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.644.257,65m e e = 786.092,82m; 2.003,49 m e azimute plano 
37°08’45” até o marco M-475, de coordenada N = 9.645.854,63m e e = 
787.302,62m; 648,76 m e azimute plano 60°06’03” até o marco M-476, de 
coordenada N = 9.646.178,02m e e = 787.865,03m; 500,62 m e azimute 
plano 115°48’01” até o marco M-477, de coordenada N = 9.645.960,13m 
e e = 788.315,75m; 441,87 m e azimute plano 162°18’07” até o marco 
M-478, de coordenada N = 9.645.539,17m e e = 788.450,08m; 621,45 m 
e azimute plano 159°10’25” até o marco M-479, de coordenada N = 
9.644.958,32m e e = 788.671,03m; 603,49 m e azimute plano 168°50’54” 
até o marco M-480, de coordenada N = 9.644.366,22m e e = 788.787,75m; 
447,66 m e azimute plano 141°23’44” até o marco M-481, de coordenada 
N = 9.644.016,39m e e = 789.067,06m; 353,13 m e azimute plano 
89°40’20” até o marco M-482, de coordenada N = 9.644.018,41m e e = 
789.420,18m; 499,86 m e azimute plano 79°17’00” até o marco M-483, de 
coordenada N = 9.644.111,36m e e = 789.911,32m; 455,69 m e azimute 
plano 70°33’57” até o marco M-484, de coordenada N = 9.644.262,98m e 
e = 790.341,05m; 245,73 m e azimute plano 60°59’54” até o marco 
M-485, de coordenada N = 9.644.382,12m e e = 790.555,97m; 602,87 m 
e azimute plano 64°49’04” até o marco M-486, de coordenada N = 
9.644.638,64m e e = 791.101,54m; 391,52 m e azimute plano 55°28’24” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.644.860,55m e e = 791.424,10m; 
387,28 m e azimute plano 58°06’52” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.645.065,12m e e = 791.752,94m; 185,28 m e azimute plano 55°35’44” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.645.169,81m e e = 791.905,81m; 
350,48 m e azimute plano 49°40’39” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.645.396,60m e e = 792.173,02m; 565,11 m e azimute plano 52°39’34” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.645.739,37m e e = 792.622,31m; 
668,06 m e azimute plano 58°57’20” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.646.083,89m e e = 793.194,68m; 501,99 m e azimute plano 85°10’07” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.646.126,17m e e = 793.694,89m; 
562,73 m e azimute plano 93°48’06” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.646.088,86m e e = 794.256,38m; 3,26 m e azimute plano 86°28’43” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.646.089,06m e e = 794.259,63m; 
337,61 m e azimute plano 86°20’00” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.646.110,65m e e = 794.596,55m; 231,76 m e azimute plano 79°23’26” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.646.153,32m e e = 794.824,35m; 
158,87 m e azimute plano 79°23’25” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.646.182,57m e e = 794.980,50m; 111,51 m e azimute plano 62°23’47” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.646.234,24m e e = 795.079,32m; 
337,33 m e azimute plano 120°41’03” até o marco M-500, de coordenada 
N = 9.646.062,10m e e = 795.369,42m; 401,79 m e azimute plano 
108°09’32” até o marco M-501, de coordenada N = 9.645.936,88m e e = 
795.751,20m; 210,15 m e azimute plano 108°09’29” até o marco M-502, 
de coordenada N = 9.645.871,39m e e = 795.950,88m; 624,47 m e 
azimute plano 59°28’48” até o marco M-503, de coordenada N = 
9.646.188,52m e e = 796.488,83m; 544,67 m e azimute plano 40°50’02” 
até o marco M-504, de coordenada N = 9.646.600,62m e e = 796.844,97m;  
270,00 m e azimute plano 32°58’43” m até o marco 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 51°00’, fuso -22, 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 a averbação 
na Matrícula nº 6.404, livro: 2-t, folhas: 160 e 161, junto ao cartório de 
registro de imóveis da comarca de são domingos do capim.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iterPa

Protocolo: 665705
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
2017/186800 abNel triNdade lira sÍtio caMPiNHo 50ha01a44ca MojU 709/2021

2017/186698 aida MiraNda soUsa sÍtio coNfiei eM 
jesUs 49ha74a16ca ” 710/2021

2017/303412 albertiNo Pereira da 
silva sÍtio seis irMÃos 28ha03a15ca “ 711/2021

2017/186183 aYlaM da silva e silva sÍtio MeNsageiro 71ha63a27ca “ 712/2021
2017/186147 ediNHo soUza Neves sÍtio três irMÃos 05ha67a32ca “ 713/2021

2017/183902 elsoN costa caldas sÍtio vitÓria 91ha13a35ca “ 714/2021

2017/183714 isMeriNda de alMeida 
MiraNda sÍtio terra alta 62ha09a53ca “ 715/2021

2017/183677 joÃo de deUs saNtos 
Pereira sÍtio joÃo de deUs 83ha97a63ca “ 716/2021

2017/186109 joÃo MiraNda ferreira sÍtio sÃo joÃo 08ha47a92ca “ 717/2021

2017/183152 levi da costa sÍtio boa esPe-
raNÇa 15ha77a65ca “ 718/2021

2017/184736 lUcivaldo Maia garcia sÍtio boa esPe-
raNÇa 18ha46a42ca “ 719/2021

2017/184324 Maria Neide rodrigUes 
costa sÍtio doNa Neide 07ha84a82ca “ 720/2021

2017/184861 NilsoN carvaÇlHo soares sÍtio boa esPe-
raNÇa 08ha44a97ca “ 721/2021

2017/184807 odailsoN costa caldas sÍtio Marco 
aNtoNio 94ha12a94ca “ 722/2021

2017/184790 oNestiNa triNdade lira sÍtio boM fUtUro 67ha53a42ca “ 723/2021

2017/183294 Pedro dos saNtos 
aMerico sÍtio sÃo Pedro 08ha65a07ca “ 724/2021

2017/185226 valdeci ferreira dos 
saNtos sÍtio Nova orioca 14ha11a30ca “ 725/2021

2017/187568 valdoMira triNdade lYra sÍtio boM jesUs 28ha90a70ca “ 726/2021

2017/185171 veroNico de vascoNcelos 
da rocHa

sÍtio sÃo rai-
MUNdo 17ha97a67ca “ 727/2021

2021/19500 Patricia alves de as-
sUNÇÃo sÍtio deUs Proverá 00ha59a06ca igaraPÉ-aÇU 773/2021

2017/184046 edvaN serrÃo PaNtoja sÍtio dois irMÃos 35ha22a00ca MojU 774/2021

2017/184105 HiltoN dos saNtos sÍtio boa fÉ eM 
deUs 12ha61a68ca “ 775/2021

2017/183803 MaNoel flavio do Nas-
ciMeNto sÍtio sÃo beNedito 58ha36a39ca “ 776/2021

belém(Pa), 10/06/20201
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 665789

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 729/2021 PuBLicADA No DoE Nº 34.602, 
DE 02/06/2021- PRotocoLo Nº 662491

interessado: H.P. ribeiro eMPreeNdiMeNtos ltda-ePP
oNDE SE Lê: 1.164,9459
LEiA-SE: 1.157.6432

ERRAtA:
PoRtARiA Nº 728/2021 PuBLicADA No DoE Nº 34.600, 

DE 01/06/2021- PRotocoLo Nº 662265
interessado: r5 gestÃo de PatriMÔNio ltda - ePP
oNDE SE Lê: 1.023.0526
LEiA-SE: 1.020.1976
belém(Pa), 10.06.2021
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 665718

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto 011/2021
coNtrataNte: iNstitUto de terras do Pará – iterPa cNPj: 
05.089.495/0001-90
coNtratado: tMc eNgeNHaria & toPografia ltda -  cNPj: 
37.798.954/0001-00
Processo: 2021/459578 - Pae
eNdereÇo: av. arterial a5, n°262,bairro: cidade Nova- ceP: 
67.140-570-ananindeua-Pa
objeto: serviÇo de locaÇÃo de eqUiPaMeNtos geodÉsicos receP-
tores gNss rtK
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 8.666/93 e  10.520/02
vigêNcia: 09/06/2021 a 09/08/2021 (02 Meses)
valor global:  r$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
exercÍcio: 2021 – ação: 266.583; Projeto atividade: 21.631.1497.8366; 
P.i.: 210.000.8366c;
elemento de despesas: 339039; fonte: 0661
data assiNatUra: 09/06/2021 - ordeNador: brUNo YoHeiji KoNo 
raMos – Presidente.

Protocolo: 665949

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

GovERNo Do EStADo Do PARÁ
iNStituto DE tERRAS Do PARÁ - itERPA

AtoS ADMiNiStRAtivoS
extrato da(s) Portaria(s) de HoMologaÇÃo exPedida(s) Pelo 
ilMo. sr. PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, 
Nos aUtos dos Processos de regUlarizaÇÃo fUNdiária oNerosa 
(coMPra) de terras, eM qUe figUraM coMo iNteressados:
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Processo NoMe deNoMiNaÇÃo área MUNicÍPio Portaria
2017/517375 carliNHo MezzoMo cHacara cecilia 3ha85a54ca breU braNco  761

belém (Pa), 10/06/2021
bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 665565
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

2014/283957 breNda raqUel barbosa 
goNÇalves sÍtio boas Novas 26ha14a62ca MojU 762

2017/42192 iNácio bessa biteN-
coUrt sÍtio NazarÉ 59ha88a97ca bUjarU 763

belém (Pa), 10/06/2021
bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 665587
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

2021/18022 beNedito ribeiro do 
vale sÍtio do vale 1ha68a46ca igaraPÉ-aÇU 777/2021

2021/19608 leticia Heitor do Nas-
ciMeNto Neves

sÍtio recaNto da 
vÓ lUcia 1ha93a63ca igaraPÉ-aÇU 778/2021

2021/17767 lUcidalva cHaves 
PiNHeiro sÍtio eva riaNa 2ha71a71ca igaraPÉ-aÇU 779/2021

2009/169851 Portasso tavares da 
costa sÍtio triNdade 11ha76a38ca igaraPÉ-aÇU 780/2021

2008/480163 leoNaldo da silva 
brito sÍtio brito 1ha92a44ca igaraPÉ-aÇU 781/2021

belém (Pa), 10/06/2021
bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 666011

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

iNcLuSAo DA LicENçA PRêMio DE ABRiL 2021
PoRtARiA Nº 1181/2021, DE 26 DE MARço DE 2021, 

PuBLicADA No DoE 34539 DE 31.03.21
Pae 2020725744
servidor: HelleN cleise MartiNs galvao
triênio: 2016/2019
Período de gozo: 04.04.21 a 02.06.21
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
daNYelle cristiNa ferreira Negrao farias
gerente de área de gestão de Pessoas
alex fabiaNo de alMeida Hage
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 665566
iNcLuSAo DA LicENçA PRêMio DE JuNHo 2021

PoRtARiA Nº 2541/2021, DE 24 DE MAio DE 2021, PuBLicADA 
No DoE 34602 DE 02.06.21

Pae 2021617297
servidor: Marcos alessaNdro NUNes Moraes
triênio: 2009/2012
Período de gozo: 16.06.21 a 15.07.21
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
daNYelle cristiNa ferreira Negrao farias
gerente de área de gestão de Pessoas
alex fabiaNo de alMeida Hage
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 665928

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 2931/2021: beNefici-
ário: Mario sergio PiNHeiro PaNtoja; Matrícula: 54186852; fun-
ção:20agricultura; Programa: 1297; Projeto/atividade: 8338; fonte: 
0261; objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica e aquisições de materiais diversos de consu-
mo, para atender as necessidades da Ulsa de igarapé Miri. elemento de 
despesa / valor: 339030/39 /r$ 1.200,00; Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
jaMir jUNior ParagUassú Macedo.

Protocolo: 665561
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 2959/2021: beNefici-
ário: PaUlo beserra Maia; Matrícula: 5947922; função:20agricultu-
ra;Programa:1297;Projeto/atividade:8338;fonte:0261;objetivo: realizar 
despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa jurídica, 
para atender as necessidades da gerência regional de almerim; elemento 
de despesa / valor: 339039/ r$ 1.920,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 665667

.

.

DiÁRiA
.

Portaria 2953/2021 objetivo realizar levantamento de detecção de pra-
gas da cultura citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: boNito/Pa servidor: 54185732/ ger-
soN cHaves PeNNer (fiscal estadUal agroPecUário) / 4,5 diárias 
/ 14/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665662
Portaria: 2961/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: saNtarÉM Novo/Pa destino: boNito,PriMavera,qUatiPUrU/Pa 
servidor: 5870283/josÉ aMiltoN reis de carvalHo (ageNte de defe-
sa agroPecUária) / 1,5 diária / 22/06/2021 a 23/06/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665664
Portaria 2954/2021 objetivo realizar levantamento de detecção de pra-
gas da cultura dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: Nova esPeraNÇa do Piriá/Pa destino: aUrora do Pará,Pa-
ragoMiNas/Pa servidor: 54186913/ ferNaNdo teles de alcaNtara 
(ageNte de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 21/06/2021 a 
25/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665674
Portaria: 2958/2021 objetivo: levar material de expediente. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/
Pa destino: boM jesUs do tocaNtiNs/Pa servidor: 6403724/gede-
oN raMos da silva (gereNte regioNal) / 0,5 diária /01/06/2021 a 
01/06/2021.ordenador: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 665649
Portaria 2952/2021 objetivo realizar ações de controle da praga qua-
rentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: terra alta/Pa destino: MoN-
te doUrado/Pa servidor: 54187029/ clecio leaNdro goMes de 
MeNdoNca (eNgeNHeiro agrÔNoMo) / 14,5 diárias / 19/06/2021 a 
03/07/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665652
Portaria: 2960/2021 Objetivo: Coordenar as fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adePara, nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: abaetetUba/
Pa destino: acará, caMetá,igaraPÉ-Miri, MojU, tailâNdia/Pa servi-
dor: 5948648/ MaNoel Pereira cardoso (gereNte regioNal) /3,5 
diárias / 15/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja 
PiMeNtel.

Protocolo: 665653
Portaria: 2957/2021 objetivo: organizar a reabertura do escritório do 
rio gelado, realizar reunião com servidor cedido pela prefeitura do mu-
nicípio, acompanhar o desempenho das atividades durante o atendimen-
to aos produtores rurais da região. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa servi-
dor: 5905042/ edisleY goNÇalves de Macedo (gereNte) / 3,5 diá-
rias / 31/05/2021 a 03/06/2021.ordenador: alex fabiaNo de alMeida 
Hage.

Protocolo: 665639
Portaria 2951/2021 objetivo realizar levantamento de detecção da Pra-
ga foc r4t, com meta de 12 propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: sÃo doMiNgos do aragUaia/Pa destino: sÃo 
joÃo do aragUaia/Pa servidor: 57189731/ daNiellY bUsato gUiNHa-
zi (eNgeNHeiro agrÔNoMo) / 4,5 diárias / 14/06/2021 a 18/06/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665642
Portaria 2950/2021 Objetivo Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMetá/
Pa destino: acará,tailâNdia,toMÉ-aÇU/Pa servidor: 05654033/ aN-
toNilsoN Pereira de leao (fiscal agroPecUário) / 3,5 diárias / 
15/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665636
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Portaria: 2943/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4t em bananeiras.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: Marabá/Pa destino: Nova iPixUNa/Pa.
servidor: 57223827/aNdersoN rocHa PiNHeiro (eNgeNHeiro agrÔ-
NoMo) / 4,5 diárias / 21/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665613
Portaria: 2942/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola referente ao mês de junho de 2021. fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: redeNÇÃo/Pa destino: PaU 
d`arco/Pa servidor: 55586116 / Walter WilsoN aleixo vitoriNo 
(tÉcNico agrÍcola) / 0,5 diária / 14/06/2021 a 14/06/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665602
Portaria 2947/2021 objetivo realizar ações de controle da praga qua-
rentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oeiras do Pará/Pa destino: 
MoNte doUrado/Pa servidor: 55585764/ josÉ lUÍs MoNteiro Maga-
lHÃes (ageNte fiscal agroPecUário) / 14,5 diárias / 15/06/2021 a 
29/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665604
Portaria: 2935/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais. Justifica-se as diárias para o mesmo município de lo-
tação do servidor pela distância entre as propriedades e a sede do muni-
cípio sendo necessária a pernoite. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: Portel/Pa destino: Portel/Pa servidor: 54187563/
tarso PaNtoja loPes (ageNte de defesa agroPecUária) / 5,5 diá-
RIAS / 14/06/2021 a 19/06/2021.Ordenador: Jefferson Pinto de Oliveira.

Protocolo: 665605
Portaria 2946/2021 Objetivo Dar apoio nas fiscalizações volantes.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: acará/Pa destino: 
caMetá,igaraPÉ-Miri,MojU/Pa servidor: 54191184/ gleidsoN PaN-
toja beNÍcio (ageNte de defesa agroPecUária) / 3,5 diárias / 
15/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665598
Portaria: 2934/2021 objetivo: realizar atendimento de contagem de 
rebanho em propriedades. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: redeNÇÃo/Pa destino: cUMarU do Norte, saNtaNa do ara-
gUaia/Pa. servidor: 54185857/NorMaNdo roliM daNtas (MÉdico ve-
teriNário) /4,5 diária / 14/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: jeffer-
soN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665597
Portaria: 2941/2021 Objetivo: Realizar fiscalização de 16 propriedades 
rurais, com o intuito de regularizar o uso de agrotóxicos, assim como a de-
volução e armazenamento de embalagens vazias de agrotóxicos, nas mes-
mas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNtaNa 
do aragUaia/Pa destino: sÃo fÉlix do xiNgU/Pa servidor: 5898310/ 
sUeleM Moreira ribeiro (eNgeNHeiro agrÔNoMo) / 5,5 diárias 
/13/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665593
Portaria 2948/2021 objetivo realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e mudas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ParagoMiNas/Pa destino: aUrora do Pará, iPixUNa do Pará, MÃe 
do rio, UliaNÓPolis/Pa servidor: 57190490/ jose da costa bastos 
jUNior (fiscal estadUal agroPecUário) / 4,5 diárias / 14/06/2021 
a 18/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665620
Portaria: 2944/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4t em bananeiras.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: Marabá/Pa destino: Nova iPixUNa/Pa 
servidor: 57189977/eliaNa claUdia oliveira viaNa (fiscal estadU-
al agroPecUário) / 4,5 diárias / 21/06/2021 a 25/06/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665622
Portaria: 2956/2021 objetivo: dar apoio no atendimento ao foco de 
anemia infecciosa equina no município. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: tUcUrUÍ/Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa 
servidor: 5869552/flavio silva de figUeiredo (ageNte de defesa 
agroPecUária) / 11,5 diárias / 14/06/2021 a 25/06/2021. ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665631
Portaria: 2945/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola referente ao mês de junho de 2021. fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: redeNÇÃo/Pa destino: cUMarU 
do Norte /Pa servidor: 55586116 / Walter WilsoN aleixo vitoriNo 
(tÉcNico agrÍcola) / 1,5 diária / 21/06/2021 a 22/06/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665634
Portaria 2949/2021 objetivo dar apoio e receber treinamento no levan-
tamento de detecção e conhecimento da Mucha por fusarium foc r4t, em 
bananeiras, em 15 propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MoNte alegre/Pa destino: MoNte ale-
gre/Pa servidor: 55586039/ cleo jose batista de aNdrade (ageNte 
de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 14/06/2021 a 18/06/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665628
Portaria: 2937/2021 objetivo: realizar vigilância em 09 propriedades 
rurais de riscos e aleatórias, e georreferencimento de 31 propriedades sem 
geo e/ou com coordenadas incorretas.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPaNeMa/Pa destino: boNito/Pa servidor: 

57224213/NelsoN jose de liMa ferNaNdes (ageNte de defesa 
agroPecUária) / 5,5 diárias / 14/06/2021 a 19/06/2021. ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665557
Portaria: 2930/2021 objetivo: Participar da capacitação técnica com 
Fiscais Estaduais Agropecuários para atualização em fiscalização de Re-
vendas agropecuárias no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: Marabá/Pa servidor: 55588170/ 
adriaNe Morais de farias da lUz (MÉdico veteriNário) / 4,5 diá-
rias / 13/06/2021 a 17/06/2021.ordenador: jaMir jUNior ParagUas-
sú Macedo.

Protocolo: 665544
Portaria: 2938/2021 objetivo: realizar entrega de material de expe-
diente.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: doM eliseU/Pa servidor: 6403724/gedeoN raMos 
da silva (gereNte regioNal) / 0,5 diária /31/05/2021 a 31/05/2021.
ordenador: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 665567
Portaria: 2933/2021 objetivo: realizar atendimento de contagem de 
rebanho em propriedade. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: redeNÇÃo/Pa destino: cUMarU do Norte, saNta Maria das 
barreiras/Pa servidor: 54187010/ izoMar de jesUs alves caldas 
(aUxiliar de caMPo) / 4,5 diária / 14/06/2021 a 18/06/2021.ordena-
dor: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665588
Portaria: 2940/2021 Objetivo:Dar apoio nas fiscalizações volantes.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oeiras do Pará/
Pa destino:  aUrora do Pará, tailâNdia, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 
55585764/ josÉ lUÍs MoNteiro MagalHÃes (ageNte fiscal agroPe-
cUário) / 3,5 diárias / 08/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665589
Portaria: 2932/2021 objetivo: dar apoio na vistoria de renovação de 
licença e fiscalização de produtos vencidos na revendas. Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio Maria/Pa destino: flores-
ta do aragUaia/Pa servidor: 6403321/ aNdressa NUNes de olivei-
ra (ageNte de defesa agroPecUária) / 0,5 diária / 18/06/2021 a 
18/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665577
Portaria: 2939/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMetá/Pa destino:  MoN-
te doUrado /Pa servidor: 54197075/ lUziNaN da cUNHa tocaN-
tiNs (ageNte fiscal agroPecUário) / 14,5 diárias / 15/06/2021 a 
29/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665578
Portaria: 2936/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais. Justifica-se as diárias para o mesmo município de lo-
tação do servidor pela distância entre as propriedades e a sede do muni-
cípio sendo necessária a pernoite.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: Portel/Pa destino: Portel/Pa servidor: 57222893/ 
WilsoN saNtaNa (ageNte fiscal agroPecUário) / 5,5 diárias / 
14/06/2021 a 19/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665537
Portaria: 2929/2021 objetivo: Participar de reunião no Ministério da 
agricultura sda – MaPa, para tratar sobre a transferência da Normati-
zação da Produção industrial do açaí em brasília. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: brasÍlia/df servi-
dor: 54189457/ jaMir jUNior ParagUassú Macedo (diretor geral) 
/ 2,5 diárias / 14/06/2021 a 16/06/2021.ordenador: alex fabiaNo de 
alMeida Hage.

Protocolo: 665533
Portaria: 2928/2021 objetivo: Participar de reunião no Ministério da 
agricultura sda – MaPa, para tratar sobre a transferência da Normati-
zação da Produção industrial do açaí em brasília. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: brasÍlia/df servi-
dor: 54185730/lUcioNila PaNtoja PiMeNtel (diretora) / 2,5 diárias 
/ 14/06/2021 a 16/06/2021. ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 665530
Portaria: 2926/2021 objetivo: Participara do treinamento e padroni-
zação dos Programa estadual de sanidade equídea (Pese) e Programa 
estadual de sanidade suídea (Pess). fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MocajUba/Pa destino: abaetetUba/Pa servidor: 
5882893/raiMUNdo deNilsoN dias brito (tÉcNico agrÍcola) / 1,5 
diária / 10/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira. 

Protocolo: 665520
Portaria: 2927/2021 objetivo: realizar ação de captura e contro-
le em morcegos hematófagos em propriedades. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: saNtarÉM/Pa destino: UrUará, MojUi 
dos caMPos/Pa servidor: 54197572/ soloN Pessoa godiNHo jUNior 
(tÉcNico agrÍcola) / 3,5 diárias / 09/06/2021 a 12/06/2021. ordena-
dor: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665523
Portaria: 2964/2021 objetivo: realizar atendimento ao foco de ane-
mia infecciosa equina no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: Novo rePartiMeNto 
/Pa servidor: 57225387/feliPe baraldi sobral (fiscal estadUal 
agroPecUário - MÉdico veteriNário) / 11,5 diária / 14/06/2021 a 
25/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665729
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Portaria: 2965/2021 objetivo: realizar atendimento ao foco de ane-
mia infecciosa equina no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149. origem: Marabá/Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa servi-
dor: 55588436/ raiKa dias da silva (MÉdico veteriNário) / 11,5 
diárias / 14/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 665744
Portaria 2955/2021 objetivo realizar levantamento de detecção de pra-
gas da cultura dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: Nova esPeraNÇa do Piriá/Pa destino: aUrora do Pará,Pa-
ragoMiNas/Pa servidor: 5915028/ joelMir costa gUerreiro (aUxi-
liar de caMPo) / 4,5 diárias / 21/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665679
Portaria: 2962/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: abaetetUba/Pa destino: aca-
rá, tailâNdia, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 5906865/ gUstavo HUMberto 
soUza do aMaral (fiscal estadUal agroPecUário) / 3,5 diárias 
/ 15/06/2021 a 18/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665681
Portaria: 2963/2021 objetivo: realizar supervisão do Programa Na-
cional de erradicação da Mosca da carambola.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: brasil Novo/Pa destino: altaMira, 
aNaPU, seNador josÉ PorfÍrio, vitÓria do xiNgU/Pa servidor: 
5897577/ PaUlo vitor NogUeira (fiscal estadUal agroPecUário 
- eNgeNHeiro agrÔNoMo) / 4,5 diárias / 21/06/2021 a 25/06/2021.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665695
PoRtARiA: 2976/2021 Objetivo: Realizar levantamento e verificação da 
manutenção dos veículos da ADEPARÁ, in loco, nas oficinas e remoção dos 
veículos que estão inservíveis e levar pneus para os veículos. fUNdaMeN-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origeM: belÉM/Pa destiNo: 
breU braNco / goiaNÉsia do Pará / jacUNdá / Novo rePartiMeNto 
/ Pacajá / tUcUrUÍ/Pa servidor: 54195807 / roberto borges fer-
reira (assisteNte adMiNistrativo) / 6,5 diárias / 20/06/2021 a 
26/06/2021. ordeNador: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 666039
Portaria: 2969/2021 Objetivo: Realizar Fiscalização volante, e fiscali-
zação em estabelecimentos clandestinos de produtos de origem animal 
nos municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
belÉM/Pa destino: abel figUeiredo, eldorado dos carajás, itU-
PiraNga, Marabá, roNdoN do Pará, saNta lUzia do Pará/Pa ser-
vidor: 54185743/ eltoN baNdeira toda (MÉdico veteriNário) / 8,5 
diárias /15/06/2021 a 23/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 665783
Portaria 2970/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante, e fiscaliza-
ção em estabelecimentos clandestinos de produtos de origem animal nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cas-
taNHal/Pa destino: abel figUeiredo,eldorado dos carajás,itUPi-
raNga,Marabá,roNdoN do Pará,saNta lUzia do Pará/Pa servidor: 
5870364/ jose ferreira Nobre jUNior (ageNte de defesa agroPe-
cUária) / 8,5 diárias / 15/06/2021 a 23/06/2021.ordenador: jeffer-
soN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665780
Portaria: 2966/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Praga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthora roreri) e cadastros de Pro-
priedades de Cacau. Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação para o 
mesmo devido à realização de atividades em locais com longas distâncias, 
gleba assurinin (distante em média 100 km da sede do município) e meia 
diária por dia pois servidor não pernoitará no local. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMira/Pa destino: altaMira/
Pa servidor: 54186960/ Pedro PaUlo Matos de araUjo (eNgeNHeiro 
agrÔNoMo) / 2,5 diárias / 21/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665771
Portaria 2967/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante, e fiscaliza-
ção em estabelecimentos clandestinos de produtos de origem animal nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: terra 
alta/Pa destino: abel figUeiredo,eldorado dos carajás,itUPi-
raNga,Marabá,roNdoN do Pará,saNta lUzia do Pará/Pa servidor: 
57223249/ daNiel NUNes e silva (ageNte de defesa agroPecUária) 
/ 8,5 diárias / 15/06/2021 a 23/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 665768
Portaria: 2968/2021 objetivo: realizar atendimento ao foco de ane-
mia infecciosa equina no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: eldorado dos carájas/Pa destino: Novo rePar-
tiMeNto/Pa servidor: 57224168/ KariNNY ferreira caMPos (MÉdico 
veteriNário) 11,5 diárias / 14/06/2021 a 25/06/2021. ordenador: je-
ffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665777
Portaria: 2975/2021 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária batrocera carambolae (mosca da carambola).fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iNHaNgaPi/Pa destino: MoNte 
doUrado /Pa servidor: 54185861/joHN cHarles ferreira cordeiro 
(ageNte de defesa agroPecUária) / 14,5 diárias / 15/06/2021 a 
29/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 665897
Portaria: 2972/2021 objetivo: realizar vistoria de renovação de licença 
e fiscalização de produtos vencidos na revenda AGROFORTE e vistoria de 
licença inicial na revenda casa do lavrador no município.fundamento le-

gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: floresta 
do aragUaia/Pa servidor: 57175962 / eUfrasio jacoMe de MoUra 
filHo (MÉdico veteriNário) / 0,5 diária / 18/06/2021 a 18/06/2021.
ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665842
Portaria: 2974/2021 objetivo: realizar cumprimento das metas estipu-
ladas pelo MaPa e pela adePara referente aos programas sanitários da 
defesa animal. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem: 
redeNÇÃo/Pa destino: coNceiÇÃo do aragUaia, saNta Maria das 
barreiras/Pa servidor: 8400838/ reNata Pereira da silva MarqUes 
(MÉdico veteriNário) / 4,5 diárias / 21/06/2021 a 25/06/2021. or-
denador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 665848
Portaria: 2973/2021 objetivo: realizar cumprimento das metas estipu-
ladas pelo MaPa e pela adePara referente aos programas sanitários da 
defesa animal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
redeNÇÃo/Pa destino; cUMarU do Norte, PaU d`arco/Pa. servidor: 
54185857/NorMaNdo roliM daNtas (MÉdico veteriNário) /4,5 diá-
rias / 21/06/2021 a 25/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto de oli-
veira.

Protocolo: 665849
Portaria: 2971/2021 objetivo: dar apoio no sacrifício e coleta de sangue 
para exame de AIE em propriedade no Município. Justifico o pedido devido 
as propriedades serem de distantes , necessitando pernoites nos locais evi-
tando o desperdício de combustível.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: Porto de Moz/Pa destino: Porto de Moz/Pa servi-
dor: 321110/ fraNcisco Moreira caMPos Neto (aUxiliar de caMPo) 
/ 2,5 diárias / 17/06/2021 a 19/06/2021.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 665832

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA Do coNtRAto Nº 021/2021
errata ao coNtrato Para aqUisiÇÃo Nº 021/2021  firMado eNtre a 
eMPresa de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral do estado do 
Pará – eMater-Pará, e a eMPresa coMPaNHia de PaPel eireli, coMo 
MelHor abaixo se declara:
a eMPresa de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral do estado 
PARÁ, através de sua Presidente, torna público para todos os fins de direito 
e para o conhecimento dos interessados, que através deste instrumento 
é realizada a correção do item 02 do contrato de aquisição nº 021/2021, 
assim como se segue:
onde lê-se:

iteM Material UNidade vl. UNit. qtd total

02 Papel Oficio 2 Sulfite (216x330mm, 75 GM, 
alcalino, branco, item 47 do edital. resMa r$ 18,18 500 r$ 909,00

Leia-se:

iteM Material UNidade vl. UNit. qtd total

02 Papel Oficio 2 Sulfite (216x330mm, 75 GM, 
alcalino, branco, item 47 do edital. resMa r$ 18,18 50 909,00

jUstificativa: o presente ajuste faz-se necessário para correção da 
quantidade de resmas de papel conforme acima especificado.
Marituba, 09 de junho de 2021.
laNa roberta reis dos saNtos
Presidente da eMater-Pa

Protocolo: 666043

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Ao coNtRAto DE LocAção 013/2019
data de assinatura: 01/06/2020
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a alteração de titularida-
de do imóvel e alteração dos dados bancários do locador do imóvel onde 
funciona o escritório regional da eMater-Pa situado à avenida joão Paulo 
segundo, nº 5454, centro, no município de capanema no estado do Pará.
do preâmbulo: fica alterado o PreâMbUlo do presente contrato em virtu-
de da alteração de titularidade do imóvel, pelo falecimento da srª Marga-
rida assis de oliveira Mendes, passando o aluguel para os novos titulares 
o sr MaNoel MoUra MeNdes Neto e a srª valeriaNa raMos de oli-
viera MeNdes.
ordenador: laNa roberta reis dos saNtos

Protocolo: 665912
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APoStiLAMENto
.

DéciMo SEGuNDo tERMo DE APoStiLAMENto Ao coNtRAto 
Nº 106/2016

Número: 014/2021
assinatura: 09/06/2021
Justificativa: O presente Instrumento tem por finalidade a inclusão da Do-
tação orçamentária
PrograMa: 1508-goverNaNÇa Pública
aÇÃo/P.i: 2070008238-c – tecNologia da iNforMaÇÃo e coMUNi-
caÇÃo
foNte de recUrsos: 0260008942 – recUrsos ProveNieNtes de 
traNsferêNcias (coNvêNios)
eleM. de desPesa: 339033 – PassageNs e desPesas coM locoMoÇÃo.
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente Instrumento, permanecendo válidas e em 
vigor para todos os efeitos legais.
empresa contratada: diNastia viageNs e tUrisMo ltda-ePP
ordenador: laNa roberta reis dos saNtos
Presidente da eMater/Pará

Protocolo: 665730

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº028/2021
beNeficiário: orlando sauma lameira; Mat.: 57224440-1; fUNÇÃo: 
extensionista rural i; Prog.: 1491; Proj. ativ.: 8711; foNte: 0101; 
obj.: serviços de ater / Proater 2021; MUNic.: santa cruz do ara-
ri; eleM. de desPesa: 333903096: r$ 500,00; Prazo de aPlicaÇÃo e 
coMProvaÇÃo: 60 dias da ob ou 15 dias posterior a aplicação, conforme 
decreto Nº 1.180/2008; ord. de desPesas: ricardo barata Pereira.

Protocolo: 665635
PoRtARiA DE SuPRiMENto DE fuNDo Nº 125/2021;beNeficiá-
ria:Maria odete ferreira MacHado;MatrÍcUla:3176894;fUNÇÃo:as-
sisteNte de adMiNistraÇÃo;objetivo: Para cUstear desPesas adMi-
Nistrativas de ProNto PagaMeNto do gabiNete da PresidêNcia ;MU-
NicÍPio:MaritUba;PrograMa:1297;Projeto atividade:4120008338-c 
; foNte:0261; eleMeNto de desPesa:3390-30=r$2.000,00;Prazo de 
aPlicaÇÃo:60 dias da eMissÃo da ordeM baNcária:Prazo Para coM-
ProvaÇÃo:15 dias aPÓs a realizaÇÃo das desPesas; ordeNador de 
desPesas:laNa roberta reis dos saNtos.

Protocolo: 665656

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiA Nº 096/2021;beNeficiário:edsoN aNtoNio 
barboza; MatrÍcUla: 5917004;fUNÇÃo:advogado;objetivo: Para 
ParticiPar Nos seMiNarios e oficiNas de caPacitaÇÃo do terra 
brasil-PNcf, MiNistrados Pela Ute PerÍodo:15 a 23.06.2021;Nº de 
diárias:8,5(oito e Meia);destiNo:Marabá, redeNÇÃo, coNceiÇÃo 
do aragUia;ordeNador de desPesa: aNtoNio claUdio goNÇalves 
do r. jUNior.

Protocolo: 665564

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

PoRtARiAS Nº 0329/2021 de 02.06.2021, 0330/2021 de 02.06.2021, 
331/2021 de 01.06.2021, 0332/2021 de 01.06.2021 e 0333/2021 de 
01.06.2021, publicada no doe Nº 34.607 de 10.06.2021, em razão de 
publicação repetida, visto que as referidas portarias já haviam sido publi-
cadas no doe Nº 34.605 de 08.06.2021.

Protocolo: 665747
..

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N.º 045/2021
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:
designar o sr. claUdio ferreira de oliveira, matrícula nº 57228750/1, 
ocupante do cargo de Motorista para responder pelo chefe da divisão de 
transporte, sr. Marcos de oliveira guerreiro, por motivo de férias, no perí-
odo de 10/06/2021 a 09/07/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 09 de junho de 2021.
josÉ aNtoNio scaff filHo
diretor – Presidente
ceasa/Pa

Protocolo: 665959

SEcREtARiA DE EStADo DE MEio 
AMBiENtE E SuStENtABiLiDADE

.

PoRtARiA 00799/2021-DGAf/GAB/SEMAS, DE 10/06/2021
Nome: MÔNica MoNteiro Moreira
Matrícula: 57196919/3
função: técnico em gestão de Meio ambiente
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 25/05/2021 a 01/06/2021
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 666031
PoRtARiA Nº 00801/2021-DGAf/GAB/SEMAS, DE 10/06/2021

Nome: greicY KellY Pfeiff dUMKe
Matrícula: 5955020/1
função: técnico em gestão de Meio ambiente
concessão: 8 (oito) dias de afastamento decorrente de casamento
Período: 28/05/2021 a 04/06/2021
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 666036

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE SERviDoR
.

DiStRAto A PEDiDo DE SERviDoR
ordeNador: lÍlia Márcia raMos reis
servidor: carlos edUardo soUza de soUza
MatrÍcUla: 57220051
fUNÇÃo: tÉcNico eM gestÃo de Meio aMbieNte/engenharia agrônoma
a coNtar de 14/06/2021

Protocolo: 665619

.

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 795/2021 - 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° 
2020/733576
resolve:
I – DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 028/2021 -seMas/Pa, celebrado entre a secretaria de 
Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa eleva-
dores oK coMercio de Pecas, coMPoNeNtes e servicos de ele-
vadores ltda os servidores Marcos felipe Macêdo cardoso, Matrícula nº 
57175881/1, como fiscal Titular, e Marlon Jonhs Costa Padilha, Matrícula 
nº 5953165/1, como fiscal Suplente, a contar da data da publicação desta 
portaria.
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, 10 de junho 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 665678
PoRtARiA Nº 796/2021 - 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° 
2020/733576
resolve:
I – DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 029/2021 -seMas/Pa, celebrado entre a secretaria de 
Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa coNserP 
MaNUteNÇÃo de elevadores ltda os servidores Marcos felipe Macêdo 
Cardoso, Matrícula nº 57175881/1, como fiscal Titular, e Marlon Jonhs Cos-
ta Padilha, Matrícula nº 5953165/1, como fiscal Suplente, a contar da data 
da publicação desta portaria.
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, 10 de junho 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 665680
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PoRtARiA Nº 00809.2021 - 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° 
2021/127656
resolve:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 037/2021 - seMas/Pa, celebrado entre a secretaria de 
Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa l a Pa-
ziNato coMÉrcio de Materiais e eqUiPaMeNtos ltda os servidores 
João Antonio Araújo Rossy, Matrícula nº 3237486/1, como fiscal Titular, 
e José Rosinaldo dos Reis Oliveira, Matrícula nº 5717546/2, como fiscal 
suplente, a contar da data da publicação desta portaria.
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,10 de junho 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 666046
PoRtARiA Nº 00812.2021 - 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° 
2021/127656
resolve:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 040/2021 -seMas/Pa, celebrado entre a secretaria de 
Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa exito 
eletro coMercial eireli os servidores joão antonio araújo rossy, Ma-
trícula nº 3237486/1, como fiscal Titular, e José Rosinaldo dos reis Oliveira, 
Matrícula nº 5717546/2, como fiscal Suplente, a contar da data da publi-
cação desta portaria.
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, 10 de junho 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 666055
PoRtARiA Nº 00811.2021 - 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° 
2021/127656
resolve:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 039/2021 - seMas/Pa, celebrado entre a secretaria de 
Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa dt offi-
ce - distribUidor de eletrÔNicos eireli, os servidores joão antonio 
Araújo Rossy, Matrícula nº 3237486/1, como fiscal Titular, e José Rosinaldo 
dos reis Oliveira, Matrícula nº 5717546/2, como fiscal Suplente, a contar 
da data da publicação desta portaria.
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,10 de junho 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 666052
PoRtARiA Nº 00810.2021 - 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° 
2021/127656
resolve:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do contrato nº 038/2021 -seMas/Pa, celebrado entre a secretaria de 
Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa ccK 
coMÉrcio ltda os servidores joão antonio araújo rossy, Matrícula nº 
3237486/1, como fiscal Titular, e José Rosinaldo dos reis Oliveira, Matrícula 
nº 5717546/2, como fiscal Suplente, a contar da data da publicação desta 
portaria.
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, 10 de junho 2021.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.

Protocolo: 666050

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 00759/2021-DGAf/GAB/SEMAS DE 
07/06/2021, PuBLicADA No DoE 34.606 DE 09/06/2021.

onde se lê: “(...) concessão: Prorrogação de licença para tratamento de 
saúde (...)”
Leia-se: “(...) concessão: 90 (noventa) dias de Prorrogação de licença 
para tratamento de saúde (...)”

Protocolo: 666042

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 798/2021 - GAB/SEMAS 10 DE JuNHo DE 2021.
objetivo: reunião com os conselheiros representantes do estado do Pará 
que compõem o conselho estadual de Política indigenista – coNsePi.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa
Período: 17/06 a 18/06/2021– 01 e ½ - diária.
servidor:
- 5946009/1 - rodolPHo zaHlUtH bastos - (secretário adjunto de ges-
tão e regularidade ambiental)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 665650
PoRtARiA Nº 794/2021 - GAB/SEMAS 10 DE JuNHo DE 2021.

objetivo: autorizar a concessão de 9,0 (nove) diárias, como 
complementação, referente à Portaria Nº 539/2021 - gab/seMas de 
03/05/2021, publicado no doe nº 34.578 do dia 10/05/2021.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: são félix do xingu/Pa
Período: 10/05 a 18/05/2021– 9,0 - diárias.
servidores:
- 57213250 - joÃo ricardo costa evaNgelista de soUsa - (Policial 
Militar)
- 57173387 - jacKsoN fraNK silveira NasciMeNto - (Policial Militar)
- 57196281 - Heraldo WilsoN calderaro de jesUs - (Policial Militar)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 665558
PoRtARiA Nº 717/2021 - GAB/SEMAS 26 DE MAio DE 2021.

objetivo: vistoria técnica prévia em área de Plano de retirada de resíduos 
- P.r.r em sua terceira Unidade de retirada de resíduos – U.r.r-03, de 
empresa localizada no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 15/06 a 18/06/2021– 03 e ½ - diárias.
servidores:
- 5955134/1 - joao aNtoNio do carMo soUsa jUNior - (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
- 57175436/1 - PaUlo roberto rodrigUes PiNto - (técnico em gestão 
de infra-estrutura)
- 57196796/1 - Marcelo aNtoNio de sa Medeiros - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 660588
PoRtARiA Nº 741/2021 - GAB/SEMAS 31 DE MAio DE 2021.

objetivo: aprimoramento da gestão ambiental regionalizada.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa e Marabá/Pa.
destino: Marabá/Pa e redenção/Pa.
servidores:
- 5922809/2 – elisaMa caNcio Moreira – (téc. em gestão de Meio 
ambiente) – 13/06 a 19/06/2021 – 06 e ½ diárias.
- 57234932/1 - aYaMY da costa MigiYaMa – (téc. em gestão de Meio 
ambiente) – 13/06 a 19/06/2021 – 06 e ½ diárias.
- 5931888/ 2 – alex da silva costa – (Motorista) – 16/06 a 18/06/2021 
– 02 e ½ diárias.
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 662024
PoRtARiA Nº 760/2021 - GAB/SEMAS 07 DE JuNHo DE 2021.

objetivo: vistoria prévia e de acompanhamento em PMfs.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa e Prainha/Pa.
servidores:
- 57174821/2 - carlos victor Pereira leitÃo – (técnico em gestão de 
Meio ambiente) – 14/06 a 25/06/2021 – 11 e ½ diárias.
- 5954888/1 - PaUla fraNcYNetH NasciMeNto silva de Moraes – 
(técnica em gestão de Meio ambiente) – 14/06 a 25/06/2021 – 11 e ½ 
diárias.
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 663974
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PoRtARiA Nº 786/2021 - GAB/SEMAS 09 DE JuNHo DE 2021.
objetivo: vistoria técnica em indústrias madeireiras e carvoeiras, para 
subsidiar a análise técnica de avaliação de Estudo de Coeficiente de Rendi-
mento volumétrico (crv).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 14/06 a 19/06/2021 – 05 e ½ diárias
servidores:
- 54189442/2 - rosiaNe da silva soUza - (técnico em gestão de agro-
pecuária)
- 5927793/2 - cHarles alves Maciel Neto - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 5654831/1 – evaNdro de soUza Paes barreto - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestÃo adMi-
Nistrativa e fiNaNceira

Protocolo: 665030
PoRtARiA Nº 788/2021 - GAB/SEMAS 09 DE JuNHo DE 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica em Plano de supressão de vegetação 
Primária em área de uso alternativo do solo, com objeto de licenciamento 
ambiental de atividade rural – lar.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: goianésia do Pará/Pa
Período: 14/06 a 18/06/2021– 04 e ½ diárias.
servidores:
- 6403548/1 - leticia braga goMes - (técnico em gestão de Meio am-
biente)
- 57175268/1 - stoNe cesar cavalcaNte da costa - (técnico em ges-
tão de infra-estrutura)
- 3178455/1 - fraNcisco de assis Pereira barbosa - (técnico em 
gestão de agropecuária)
- 5620430/1 - ferNaNdo MesqUita ribeiro - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 665149
PoRtARiA Nº 800/2021 - GAB/SEMAS 10 DE JuNHo DE 2021.

objetivo: vistoria técnica na empresa PoliMix coNcreto ltda, a convite 
da empresa na sua unidade localizada na cidade de Manaus - aM.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Manaus/aM
Período: 14/06 a 15/06/2021– 01 e ½ diária
servidores:
- 6403515/1 - taUaNY MartiNs vieira - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 54184023/3 - aNa rosa bezerra cardoso - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 5954962/1 - aNa PaUla jUstiNo de faria - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 665753

.

.

EDitAL DE NotificAção
.

NotificAção 143871 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021
À
MUriel PalHa de alMeida
eNd:aveNida aNtoNio MarqUes ribeiro, Nº 444, solar das ágUas.
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor MURIEL PALHA DE ALMEIDA, CPF: 
073.267.335-62, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2386/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-11-00659/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 130,76 hecta-
res de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com 
infrigência das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele 
em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – 
art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143875 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
aNtÔNio oliveira de araUjo
eNd:coMUNidade iNgá - zoNa rUral
ceP: 68.200-000 - aleNqUer - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor ANTÔNIO OLIVEIRA DE ARAÚ-
JO, CPF: 8556.960.482-34, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34475/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-09-00658/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 5,05 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-

te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143877 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
reNaN tavares PiNHeiro saMPaio
eNd: fazeNda boa esPeraNÇa regiÃo da balsa, area do coNtes-
tado.
ceP: 68.513-899 - Marabá - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor RENAN TAVARES PINHEIRO 
SAMPAIO, CPF: 026.584.072-46, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2091/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-09-00447/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 23,67 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143878 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
UbirataN irigoN araUjo
eNd: fazeNda boa esPeraNÇa regiÃo da balsa, area do coNtes-
tado.
ceP: 68.513-899 - Marabá - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor UBIRATAN IRIGON ARAUJO, CPF: 
193.488.781-15, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2265/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-10-00495/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 3,05 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143893 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
josÉ WillaNs da silva ferreira
eNd: regiÃo da PoNtaliNa, estrada de caNoPUs À 180 KM Para sÃo 
fÉlix do xiNgU, s/N - zoNa rUral.
ceP: 68.380- 000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor JOSÉ WILLANS DA SILVA FER-
REIRA, CPF:046.107.023-55, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2925/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-10-00655/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 13,30 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143897 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
ediNaldo rocHa MartiNs
eNd: coMUNidade travessÃo - raMal do travessÃo - zoNa rUral 
s/N.
ceP: 68.200- 000 - aleNqUer - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor EDINALDO ROCHA MARTINS, 
CPF:046.107.023-55, notificado de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº 218/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-10-00549/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 1,20 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-



 diário oficial Nº 34.609  57 Sexta-feira, 11 DE JUNHO DE 2021

cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143901 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
gilvaNdro de oliveira sales
eNd: coMUNidade MaMia - raMal do PaxiUba - zoNa rUral.
ceP: 68.200- 000 - aleNqUer - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor GILVANDRO DE OLIVEIRA SA-
LES, CPF:892.195.892-49, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 977/2021, no qual consta o auto de infração aU-
t-2-s/20-11-00425/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 8,20 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143913 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
divaldo vieira dos reis
eNd: coMUNidade do travessÃo - zoNa rUral.
ceP: 68.200- 000 - aleNqUer - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor DINALDO VIEIRA DOS REIS, CPF: 
888.215.102-63, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 361/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-10-00509/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 2,90 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143914 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
tHoMaz salles oliveira calarezi
eNd: Novo Progresso
ceP: 68.193- 000 - Novo Progresso - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor THOMAZ SALLES DE OLIVEIRA 
CALAREZI, CPF: 301.373.648-81, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 792/2021, no qual consta o auto de infração aU-
t-2-s/20-10-00627/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 1,76 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143916 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
raiMUNdo Pereira da silva
eNd:coMUNidade balalaica / sede
ceP: 68.637- 000 - iPixUNa do Pará - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor RAIMUNDO PEREIRA DA SIL-
VA, CPF: 577.327.522-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 38142/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-10-00676/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 5,39 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 

nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143920 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
alceU sHeffer beHeNcK
eNd:rUa dUqUe de caxias 531.
ceP: 68.633- 000 - doM eliseU - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor ALCEU SHEFFER BEHENCK, CPF: 
345.738.101-10, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 30493/2020, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/19-10-00326/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 1,55 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143922 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
NoeMia dos saNtos ferreira
eNd: rodovia Pa 256, adeNtraNdo a direita Por 7 KM - coloNia 
terra boa
ceP: 68.637- 000 - iPixUNa do Pará- Pará.
Pelo presente instrumento, fica a senhora NOEMIA DOS SANTOS FERREI-
RA , CPF: 905.381.022-68, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 38156/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-10-00691/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 1,49 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei 
estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143924 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
elzYMar ribeiro da silva
eNd: raMal do Pacoval KM 23, gleba caMbUrÃo - zoNa rUral.
ceP: 68.200- 000 - aleNqUer- Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor ELZYMAR RIBEIRO DA SILVA , CPF: 
542.054.412-15, notificado de acordo com o auto do Processo infracional 
Nº 34471/2020, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-09-00714/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 0,6 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143925 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
NataliNo aParecido rodrigUes
eNd: rod. br 230 trecHo atM-itb KM 110 Norte a 08 KM da faixa
ceP: 68.145- 000 - MedicilâNdia- Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor NATALINO APARECIDO RODRI-
GUES, CPF: 329.125.361-20, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 660/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/18-10-00223 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
5,27 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
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o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143926 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
NataliNo aParecido rodrigUes
eNd: rod. br 230 trecHo atM-itb KM 110 Norte a 08 KM da faixa
ceP: 68.145- 000 - MedicilâNdia- Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor NATALINO APARECIDO RODRI-
GUES, CPF: 329.125.361-20, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 659/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/18-10-00242 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
22,63 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143929 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
Pedro de oliveira
eNd: rodovia Pa 150 viciNal 55 - zoNa rUral s/N.
ceP: 68.695- 000 - tailâNdia- Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor PEDRO DE OLIVEIRA, CPF: 
395.512.889-04, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 6785/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/21-02-00366 
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 1338,79 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei es-
tadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988. o autuado 
poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido auto no prazo 
de 15 dias a contar da data de ciência da presente notificação, podendo 
produzir as provas que julgar necessárias em atendimento ao disposto no 
art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143944 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
aNtoNio Pereira de soUsa
eNd: rodovia Pa 150, viciNal 12, M/e do rio cairari, vila eliM.
ceP: 68.450- 000 - MojU - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor ANTONIO PEREIRA DE SOU-
SA, CPF: 246.855.262-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35696/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-09-00623 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
10,15 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143946 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
raiMUNdo Pereira da silva
eNd: coMUNidade balalaica - sede.
ceP: 68.637- 000 - iPixUNa do Pará - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor RAIMUNDO PEREIRA DA SIL-
VA, CPF: 577.327.522-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 38155/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-10-00684 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
0,02 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotificAção 143948 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021
À
ireNe Maria de liMa saNtos
eNd: P.a do areia coMUNidade do areia ii - sitio doM da vida.
ceP: 68.198- 000 - trairÃo - Pará.
Pelo presente instrumento, fica a Senhora IRENE MARIA DE LIMA SAN-
TOS, CPF: 009.382.252-94, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 35689/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-09-00475 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
56,17 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143950 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
geNesia MartiNs
eNd: siPrUNP - rUa xv de NoveMbro, 321 - saNta lUzia.
ceP: 68.193- 000 - Novo Progresso - Pará.
Pelo presente instrumento, fica a Senhora GENESIA MARTINS, CPF: 
961.072.783-20, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1402/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-12-00254 
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 4,02 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143951 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
Maria eMilia coelHo
eNd:aveNida Hileia s/N, bairro: aMaPá.
ceP: 68.501- 535 - Marabá - Pará.
Pelo presente instrumento, fica a Senhora MARIA EMILIA COELHO, CPF: 
715.662.522-53, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 7653/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/21-02-00349 
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 11,9 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143953 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
fraNcisca Maria da silva
eNd:br 230 KM 258 (Mar x atM), viciNal do adÃo KM 66, P.a cUrUrUi, 
Núcleo b, lote 52.
ceP: 68.485- 000 - Pacajá - Pará.
Pelo presente instrumento, fica a Senhora FRANCISCA MARIA DA SIL-
VA , CPF: 982.983.561-87, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 3581/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-01-00299 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
10,82 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotificAção 143954 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021
À
NoeMia dos saNtos ferreira
eNd:rodovia Pa 256, adeNtraNdo a direita Por 7 KM - coloNia 
terra boa.
ceP: 68.637- 000 - iPixUNa do Pará - Pará.
Pelo presente instrumento, fica a Senhora NOEMIA DOS SANTOS FERREI-
RA , CPF: 905.381.022-68, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 38158/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-10-00692 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
0,11 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143955 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
rUbsoN carMo dos saNtos
eNd:aveNida dUqUe de caxias s/N.
ceP: 66.093- 026 - belÉM - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor RUBSON CARMO DOS SAN-
TOS, CPF: 001.734.412-38, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 7626/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00343 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
114,17 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143956 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
MUriel PalHa de alMeida
eNd:aveNida aNtoNio MarqUes ribeiro, Nº 444, solar das ágUas.
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor MURIEL PALHA DE ALMEIDA , CPF: 
073.267.335-62 notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1851/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-11-00675/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 25,35 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção em área considerada de preservação 
permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e vi da lei estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143957 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
aNdressa israel
eNd:rUa sÃo PaUlo, s/N, distrito vila isol - ceNtro.
ceP: 68.193-000 - Novo Progresso - Pará.
Pelo presente instrumento, fica a Senhora ANDRESSA ISRAEL , CPF: 
055.598.039-10, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 13618/2020, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/19-06-00177/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 2,10 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção em área considerada de preservação 
permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e vi da lei estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do 
constituição federal 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotificAção 143959 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021
À
MUriel PalHa de alMeida
eNd:aveNida aNtoNio MarqUes ribeiro, Nº 444, solar das ágUas.
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor MURIEL PALHA DE ALMEIDA , CPF: 
073.267.335-62, notificada de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1844/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-11-00661/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 45,62 hectares de 
vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl),dentro do 
bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, do decreto federal 
Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143961 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
silvaNia dos saNtos da silva
eNd:estrada cUrUá aPoliNario, raMal do fartUra, atÉ a colÔNia 
MUcaMbiNHo
ceP: 68.210-000 - cUrUá - Pará.
Pelo presente instrumento, fica a senhora SILVANIA DOS SANTOS DA SILVA , 
CPF: 717.001.452-15, notificada de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal Nº 1256/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-10-01044/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 6,62 hectares de 
vegetação nativa, localizada fora da área de reserva legal (arl),dentro do 
bioma amazônico,sem autorização ou licença da autoridade ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 53, do decreto federal 
Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143962 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
aNtoNio soares de soUza
eNd:vila caNoPUs, a 265 KM de sÃo fÉlix do xiNgU.
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor ANTÔNIO SOARES DE SOUZA, CPF 
nº 030.476.042-07, notificado de acordo com o auto do Processo Infracio-
nal nº 135/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-11-00550/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por devido executar extração 
mineral (criação de área de garimpagem) em uma área de 100,10 hectares 
sem a devida licença permitida pelo órgão ambiental competente. con-
trariando o art. 63, do decreto federal nº 6.514/2008 e o art. 44, da lei 
estadual nº 5.887/1995, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do 
da lei estadual nº 5.887/1995, em consonância com art. 55, da lei federal 
nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143965 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
fraNcisco oliveira liMa
eNd:Pa 370, KM 90 - raMal seM deNoMiNaÇÃo, KM 09 - igaraPÉ cor-
ta corda.
ceP: 68.100-000 - saNtarÉM - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor FRANCISCO OLIVEIRA LIMA, CPF: 
205.678.552-87, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 34668/2020, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-09-00465 
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 25,30 hectares 
de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143966 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
oziMar jose de soUza dUarte
eNd:viciNal do KM 224 Norte.
ceP: 68.140-000 - UrUará - Pará.
Pelo presente instrumento, fica o Senhor OZIMAR JOSE DE SOUSA DU-
ARTE, CPF: 253.934.303-10, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 34669/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
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2-s/20-09-00446 geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 
8,23 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 143967 GEfLoR/cofiSc/DifiSc/SAGRA/2021

À
elivaM alves rodrigUes
eNd:aveNida rio xiNgU, 2190 - ceNtro.
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU- Pará.
Pelo presente instrumento, fica o senhor ELIVAM ALVES RODRIGUES , CPF: 
223.559.362-34, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 2512/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-11-00582/
geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 25,29 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem 
autorização ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele 
em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da/do da lei estadual Nº 
5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – 
art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 665511
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

APoStiLAMENto
.

terMo de aPostilaMeNto Nº 006/2021
o iNstitUto de deseNvolviMeNto florestal e da biodiversidade 
do estado do Pará – ideflor-bio, por meio da diretoria adMiNis-
trativa e fiNaNceira - daf, e com fundamento no art. 65, § 8º, da lei 
federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão da fonte de recursos 
para atendimento ao objeto do contrato nº 062/2017 – xiNgU serviÇos 
E SOLUÇÕESS AMBIENTAIS LTDA, ficando acrescida a fonte: 0116.
Karla lessa beNgtsoN
Presidente do ideflor-bio

Protocolo: 665822

DiÁRiA

PoRtARiA Nº. 243 DE 09 DE JuNHo DE 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de rurópolisPa, de 31/05 a 05/06/2021:

servidor objetivo
Weden josé Mota da silva, matrícula  nº 5958152, cargo 

de gerente.
curso de Produção de Mudas, participação da semana do meio 

ambiente e construção de um viveiro provisório.
Peterson silva de souza, matrícula  nº 5953423, cargo 

de técnico em gestão ambiental.
gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 5957611, 

cargo de técnico em gestão ambiental.
Paulo césar alves gonçalves, matrícula nº 54187118, 

cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial do IDEFLOR-Bio, para transporte de 

servidores em atividade institucional.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/567150 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 665548
PoRtARiA Nº. 244 DE 09 DE JuNHo DE 2021

fundamento legal: conforme processo nº 2021/591354 e art. 145 da lei 
estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar de reuniões e tratar de problemas administrativos ine-
rentes à gestão da Unidade
origem: Monte alegre-Pa
destino: santarém e belém-Pa
Período: 13 a 19/06/2021 - 6,5 (seis e meia) diárias
servidor: Patricia cristina de leão Messias - 57224309 - gerente
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 665556

SEcREtARiA DE EStADo
DE SEGuRANçA PúBLicA
E DEfESA SociAL

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 063/2021/cRH-GAB 
BELéM, 10 DE JuNHo DE 2021

 o sr. UalaMe fialHo MacHado, secretário de estado de segurança Pú-
blica e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO: Processo nº 2021/612034, e Oficio Interno n° 059/2021-
gab.sec.segUP de 08/06/2021.
coNsideraNdo: o decreto que designou o servidor dPf rÔMUlo rodo-
valHo goMes, secretário adjunto de gestão operacional/segUP, Mf nº 
5947315/1, para responder pela secretaria de estado de saúde Pública, no 
período de 01/06/2021 a 30/06/2021.
resolve: designar o servidor cel PM alexaNdre MascareNHas dos 
saNtos, diretor, Mf n° 5420628/3, para responder pelo cargo de secretá-
rio adjunto de gestão operacional/segUP, no referido período.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
UalaMe fialHo MacHado
secretario de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 666068

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

2º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 042/2019-SEGuP/PA
Processo n° 2019/169502
origem: Pregão eletrônico n° 005/2019-segUP/Pa
objeto: constitui objeto do presente termo aditivo o acréscimo de 25% 
sob o valor global do contrato, perfazendo a quantia de r$ 1.258.110,00 
(um milhão duzentos e cinquenta e oito mil cento e dez reais). Passando 
o valor global do contrato de r$ 5.032.440,00 (cinco milhões trinta e dois 
mil quatrocentos e quarenta reais) para r$ 6.290.550,00 (seis milhões 
duzentos e noventa mil quinhentos e cinquenta mil reais)
fundamento legal: Parecer jurídico n° 187/2021- coNjUr
data de assinatura: 08 de junho de 2021.
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8838 - realização de 
Missões do grupamento aéreo e fluvial; Natureza: 339039; fonte: 0101.
empresa: brasil vida taxi aÉreo ltda
cNPj/Mf: nº 06.234.656/0001-55
endereço: av. santos dumont, s/N, aeroporto santa genoveva, ceP: 
74.672- 420, goiânia/go
ordenador de despesas: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

Protocolo: 665968

AviSo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 07/2021-fESP.
o fundo estadual de segurança Pública - fesP, através de seu Pregoeiro, 
comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão eletrônico, do 
tipo menor preço global do item, conforme abaixo:
objeto: aqUisiÇÃo de Materiais de coMbate a iNcêNdio flores-
tais, assiM coMo de eqUiPaMeNtos de ProteÇÃo iNdividUal - ePi, 
a fim de atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
- CBMPA, conforme especificações e quantidades constantes no Item 1 do 
termo de referência.
data da abertura: 24/06/2021
Hora da Abertura: 09h e 30min. (horário oficial de Brasília-DF).
endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br
obs: o presente edital encontra-se disponível nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2529 / (91) 3225-1012
belém-Pa, 02 de junho de 2021.
Paulo da conceição Monteiro - cb bM
Pregoeiro/fesP

Protocolo: 665699
PREGão ELEtRôNico Nº 003/2021-SEGuP/PA

a secretaria de estado de segurança Pública e defesa social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PregÃo, na forma eletrÔNica, do tipo 
MeNor PreÇo pelo critério de julgamento MeNor PreÇo Por iteM, modo 
de disputa aberto.
objeto: aquisição de equipamentos de Menor Potencial ofensivo – iMPo, 
para estruturar o comando de Missões especiais – cMe da Polícia Militar do 
Estado do Pará, com recurso oriundo do Convênio nº 907362/2020 firma-
dos entre a segUP/Pa e segeN- Mj, de acordo com as condições e espe-
cificações técnicas constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
data da abertUra: 23/06/2021.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
eNdereÇo eletrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (Uasg: 
925801)
obs: o presente edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
belém(Pa), 10 de junho de 2021.
aldenor coelho da silva
Pregoeiro

Protocolo: 665845
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iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE Nº 049/2021 – SEGuP/PA
o governo do estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela secretaria de estado de segUraNÇa Pública e 
defesa social – segUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel teodoro nº 305, bairro batista campos, ceP. 66.023-700, cidade de 
belém, estado do Pará, inscrita no cNPj/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu secretário adjunto de gestão administrativa, sr. alaN 
ailtoN da silva gUiMarÃes, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, resolve reconhecer a 
iNexigibilidade de licitaÇÃo. com fulcro no artigo 25. inciso 1, da lei 
8.666/93, para contratação direta da empresa NP tecNologia e gestÃo 
de dados ltda, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 07.797.967/0001-95 e 
inscrição estadual nº 9054068-01, com sede à rua izabel a redentora, nº 
2356, bairro: centro, cidade de são josé dos Pinhais/Paraná, ceP 81.200-
526, o qual tem por objeto é a contratação de empresa especializada na 
disponibilização de acesso a Banco de Dados específico com informações 
atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e atas 
de registro de Preços para servir de subsídio às contratações e aquisições 
a serem realizadas por esta secretaria de segurança Pública e defesa so-
cial, de acordo com as condições e especificações previstas no Termo de 
referência e na Proposta comercial, no valor global de r$ 9.875,00 (nove 
mil oitocentos e setenta e cinco reais) incluídos todos os valores relativos 
à prestação de serviços e tributos, possuindo fundamento nas disposições 
contidas na Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, especificamente 
no que tange o artigo 25, inciso i, da supracitada lei, em conformidade 
com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021; Programação orçamentá-
ria: 21.101.06.122.1297.8338 - operacionalização das ações administra-
tivas; Natureza: 339040; fonte: 0101.
belém/Pa, 10 de junho de 2021.
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa

Protocolo: 665994

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE RAtificAção Ao tERMo DE iNExiGiBiLiDADE 
Nº 049/2021- SEGuP/PA

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o terMo de iNexigibilidade Nº 049/2021–se-
gUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
belém/Pa, 10 de junho de 2021.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 665996

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 731/2021–SAGA
objetivo: para participar da operação “corPUs cHristi”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): saliNoPolis/Pa
PerÍodo: 03 à 06.06.2021
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
servidor(es): Maj bM cledsoN de soUsa oliveira, Mf: 54185292-1
caP PM gilMar MeNdes cavalcaNte, Mf: 571983331
cb PM gleidsoN leite saraiva, Mf: 57222289-1
sgt PM edMilsoN MartiNs da costa, Mf: 5575591-1
sgt PM MaNoel Maria goNÇalves dias, Mf: 57852431-1
cb bM MicHel ferreira carvalHo, Mf: 57174204-1
cb bM jacKsoN fraNK silveira NasciMeNto, Mf:57173387-1
cb PM eiMar corrêa dos saNtos jÙNior, Mf: 57200054-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 732/2021–SAGA
objetivo: para participar do Programa “segUraNÇa Por todo Pará”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): itaitUba/Pa
PerÍodo: 14 à 19.06.2021
qUaNtidade de diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pou-
sada
servidor(es):sgt bM fraNcisco ferreira crUz, Mf: 5610257-1
sgt bM carlos alberto oliveira de aqUiNo, Mf: 5634814-1
sgt bM ricHards soUsa MarqUes, Mf: 5826993-1
cb PM lUciaNo vitor de soUza crUz, Mf: 54193235-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 738/2021–SAGA
objetivo: para participar da reunião do conselho indigenista estadual.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa

destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 15 a 18.06.2021
qUaNtidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor(es): ariaNe liliaN liMa dos saNtos Melo rodrigUes, 
Mf:57225308
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 739/2021–SAGA
objetivo: para “operação escolta de Preso”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Portel/Pa
PerÍodo: 28 a 30.05.2021
qUaNtidade de diárias: 2 ½ (duas e meia)
servidor(es): PaUlo HeNriqUe jUNqUeira de soUsa, Mf: 5914335
loUreNÇo josÉ de Matos saldaNHa, Mf: 5900352
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 740/2021–SAGA
objetivo: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): aNajás e afUa/Pa
PerÍodo: 04 à 15.06.2021
qUaNtidade de diárias: 12(dose) de alimentação e 11(onze) de pou-
sada
servidor(es):cb PM Marco aNtÔNio HolaNda MariNHeiro, Mf: 
57222513-1
cb PM iraNildo dos saNtos NasciMeNto, Mf: 4219372-1
sd PM aNtÔNio PaNtoja ribeiro Neto, Mf: 5920953-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 741/2021–SAGA
objetivo: para “operação tarrafa ii”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): barcareNa/Pa
PerÍodo: 03 à 06.06.2021
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
servidor(es): teN cel PM taYlor brUNo aNaissi de oliveira, 
Mf: 5811201-1
sgt PM osvaldo baia da rocHa , Mf: 5589908-1
cb PM WilliaM MarqUes de castro, Mf: 57232347
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 742/2021–SAGA
objetivo: para “operação tarrafa ii”
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): barcareNa/Pa
PerÍodo: 03 à 06.06.2021
de de diárias: 3 ½(três e meia)
servidor(es): artHUr do rosário braga, Mf: 57221105
PaUlo HeNriqUe jUNqUeira de soUsa, Mf: 5914335
loUreNÇo josÉ de Matos saldaNHa, Mf: 5900352
aNdersoN Moraes castro, Mf: 5946272
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 743/2021–SAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa Militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): soUre/Pa
PerÍodo: 27.05.2021
de de diárias: ½ (meia)
servidor(es): aNtÔNio Haroldo coelHo de alMeida, Mf: 3274179-5
artHUr cezar aNaissi de Moraes , Mf: 54196044
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 744/2021–SAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa Militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): soUre/Pa
PerÍodo: 27.05.2021
qUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): Maj bM cledsoN de soUsa oliveira, Mf: 54185292-1
caP PM gilMar MeNdes cavalcaNte, Mf: 571983331
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 745/2021–SAGA
objetivo:para apoio no transporte de vacinas.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): coNceiÇÃo do aragaia/Pa
PerÍodo: 30.05.2021
de de diárias: ½ (meia)
servidor(es): Haroldo caNizo Pereira, Mf: 54197238-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
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PoRtARiA Nº 746/2021–SAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Portel/Pa
PerÍodo: 28 a 29.05.2021
qUaNtidade de diárias:02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
servidor(es): teN cel PM cristiaNo joÃo loUreiro liMa, Mf: 
5678382-1
de de diárias:1 ½ (uma e meia)
servidor(es): Haroldo caNizo Pereira, Mf: 54197238-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº747/2021–SAGA
objetivo: para translado da aeronave caravan PP – ePv “guardião 09”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s):ParagoMiNas /Pa
PerÍodo: 28 a 29.05.2021
de de diárias: 1 ½(uma e meia)
servidor(es): edUardo cesar correa raMos, Mf: 54181015-3
roNaldo HeNriqUe Moraes beNigNo, Mf:5931420-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 749/2021–SAGA
objetivo: para apoio no abastecimento da aeronave “guardião 02”
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): sÃo felix do xiNgU/Pa
PerÍodo: 18 a 20.05.2021
qUaNtidade de diárias:03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
servidor(es): cb PM joÃo ricardo costa evaNgelista de soUsa, 
Mf: 57213250
cb PM Heraldo WilsoN calderaro de jesUs, Mf: 57196281
cb bM jacKsoN fraNK silveira NasciMeNto, Mf: 57173387-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 750/2021–SAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa Militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): orixiMiNá/Pa
PerÍodo: 23 a 25.05.2021
de de diárias:2 ½ (duas e meia)
servidor(es): MaUro correa soUsa, Mf: 5272254
leoPoldo da rocHa barbosa, Mf: 5950597-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 751/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): redeNÇÃo/Pa
PerÍodo: 21 à 28.06.2021
qUaNtidade de diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor(es):sgt PM Marcelo jorge de araújo, Mf: 5796229
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 752/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): redeNÇÃo/Pa
PerÍodo: 19 a 24.05.2021
de de diárias:5 ½ (cinco e meia)
servidor(es): josÉ reNato rabelo silva, Mf: 57192661
eNdersoN josÉ Motta tHoMÉ, Mf: 5725690
ivaNildo Pereira dos saNtos, Mf: 700657
ferNaNdo bezerra liMa , Mf: 57192679
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 753/2021–SAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa militar.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): saNtarÉM/Pa
PerÍodo: 31.05.2021
qUaNtidade de diárias:01(uma) de alimentação
servidor(es): teN cel PM arMaNdo aUgUsto coelHo da silva bit-
teNcoUrt, Mf: 5755310-1
qUaNtidade de de diárias: ½ (meia)
servidor(es): artHUr cezar aNaissi de Moraes, Mf: 54196044
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 754/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): coNceiÇÃo do aragUaia,Marabá e doM elizeU/Pa
PerÍodo: 07 a 17.06.2021

qUaNtidade de diárias:10 ½ (dez e meia)
servidor(es): aMarildo leite dos saNtos, Mf: 5579376
jÔNatas rabelo galvÃo, Mf: 5876842-1
josÉ reNato rabelo silva, Mf: 57192661
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 755/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): caPitÃo PoÇo/Pa
PerÍodo: 04.06.2021
qUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): sgt bM joNNY liMa de carvalHo, Mf: 5620910
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 756/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): caPitÃo PoÇo/Pa
PerÍodo: 06.06.2021
qUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): sgt bM joNNY liMa de carvalHo, Mf: 5620910
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 757/2021–SAGA
OBJETIVO: para acompanhar e fiscalizar a manutenção da aeronave Pilatus 
Pc12/45 “guardião 12”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): sÃo PaUlo/Pa
PerÍodo: 25 a 29.06.2021
de de diárias:4 ½ (quatro e meia)
servidor(es): raPHael soUza MeNdoNÇa, Mf: 5953251
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 758/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): brasÍlia/Pa
PerÍodo: 08 a 10.06.2021
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada.
servidor(es): cel PM alaN ailtoN da silva gUiMarÃes, Mf: 5673720-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 759/2021–SAGA
objetivo: para participar da “operação serra das andorinhas”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo: 01 a 10.06.2021
qUaNtidade de diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pou-
sada.
servidor(es): teN cel PM aldeMi josÉ de soUza carNeiro júNior, 
Mf: 5817838-1
teN cel PM george aUad carvalHo júNior, Mf: 5774012-1
sUb teN PM eleNilsoN da silva MaMorÉ, Mf: 5195292-1
sgt PM ferNaNdo vascoNcelos de liMa jUNior, Mf: 5826799-1
cb PM arqUiMedes goMes araújo, Mf: 57200022-1
sgt PM alexaNdre oliveira liMa, Mf: 5701856-1
cb PM Heraldo WilsoN calderaro de jesUs, Mf: 57196281
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº760/2021–SAGA
objetivo: para translado da aeronave caravan PP – ePv “guardião 09”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s):MaNaUs/Pa
PerÍodo: 14 a 22.05.2021
qUaNtidade de diárias: 09(nove) de alimentação e 08(oito) de pousada.
servidor(es):cb PM MoisÉs Medeiros de MiraNda, Mf: 4220028-1
de de diárias: 8 ½(oito e meia)
servidor(es): artHUr cezar aNaissi de Moraes, Mf: 54196044
roNaldo HeNriqUe Moraes beNigNo, Mf:5931420-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 761/2021–SAGA
objetivo: para participar do Programa “segUraNÇa Por todo Pará”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): itaitUba/Pa
PerÍodo: 15 a 19.06.2021
qUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada.
servidor(es): cel PM alexaNdre MascareNHas dos saNtos, 
Mf: 5420628-1
teN cel PM MigUel âNgelo soUsa corrêa, Mf: 5808073-1
teN cel PM MarcUs viNiciNs de castro alves, Mf: 5808103-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
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PoRtARiA Nº 762/2021–SAGA
objetivo: para diligência Policial.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Portel/Pa
PerÍodo: 06 a 15.05.2021
de de diárias:9 ½ (nove e meia)
servidor(es): PaUlo HeNriqUe jUNqUeira de soUsa, Mf: 5914335
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 763/2021–SAGA
objetivo: para diligência Policial.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Portel/Pa
PerÍodo: 20 a 22.05.2021
de de diárias:2 ½ (duas e meia)
servidor(es): PaUlo HeNriqUe jUNqUeira de soUsa, Mf: 5914335
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 764/2021–SAGA
objetivo: para “operação tarrafa ii”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): barcareNa/Pa
PerÍodo: 03 a 06.05.2021
de de diárias:3 ½ (três e meia)
servidor(es): artHUr do rosário braga, Mf: 57221105
PaUlo HeNriqUe jUNqUeira de soUsa, Mf: 5914335
loUreNÇo josÉ de Matos saldaNHa, Mf: 5900352
aNdersoN Moraes castro, Mf: 5946272
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 765/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): cacHoeira do arari/Pa
PerÍodo: 26 a 28.05.2021
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada.
servidor(es): sUb teN PM josÉ Maria alves Mota, Mf: 5420628-1
cb PM Marcos aNtoNio HolaNda MariNHeiro, Mf: 5808073-1
cb PM iraNildo dos saNtos NasciMeNto, Mf: 5808103-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 766/2021–SAGA
objetivo: para cobertura jornalística, por ocasião do Projeto segurança 
por todo o Pará.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): itaitUba/Pa
PerÍodo: 17.06.2021
de de diárias: ½ (meia)
servidor(es): aNdrÉ lUis beNtes Macedo, Mf: 5899460-2
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 769/2021–SAGA
objetivo: para instalação e manutenção do sistema da rede rádio na 
“oPeraÇÃo eUterPe”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): abaetetUba, caMetá e igaraPÉ Miri/Pa
PerÍodo: 10 a 25.06.2021
de de diárias:15 ½ (quinze e meia)
servidor(es): fraNcisco assis de freitas Neto, Mf: 57196690
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 770/2021–SAGA
objetivo:a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo: 19 a 24.05.2021
de de diárias: 5 ½ (cinco e meia)
servidor(es): josÉ reNato rabelo silva, Mf: 57192661
eNdersoN josÉ Motta tHoMÉ, Mf: 5725690
ivaNildo Pereira dos saNtos, Mf: 700657
ferNaNdo bezerra liMa, Mf: 57192679
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 771/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): caPaNeMa/Pa
PerÍodo: 03 a 06.05.2021
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada.
servidor(es): sgt PM MaUrÍcio câMara dos saNtos, Mf: 5198763
qUaNtidade de diárias:3 ½ (três e meia)

servidor(es): edilsoN brito costa, Mf: 59153-1
MarileNe da silva tavares, Mf: 585918-2
Marilúcia dos saNtos coNceiÇÃo, Mf: 702277
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 772/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo: 03 a 06.06.2021
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada.
servidor(es): cb PM gabriel soares stocH, Mf: 57222222
cb bM adlY da crUz farias, Mf: 57189115-1
qUaNtidade de diárias:3 ½ (três e meia)
servidor(es): cleYtoN ferNaNdo PaixÃo de soUsa costa, Mf: 
54196767
lUis jorge leal goNÇalves, Mf: 5156645
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 773/2021–SAGA
objetivo: a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): bragaNÇa/Pa
PerÍodo: 03 a 06.06.2021
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada.
servidor(es): teN PM elder jaiMe carvalHo da rocHa, Mf: 
5579376-1
qUaNtidade de diárias:3 ½ (três e meia)
servidor(es): joÃo PaUlo aragÃo costa, Mf: 5939159
davi aMaral de araújo, Mf: 5949526
giovaNa rodrigUes e silva, Mf: 5956793
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 774/2021–SAGA
objetivo: para apoio no transporte de vacinas.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): MacaPá/aP
PerÍodo: 29.05,2021
qUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): teN cel PM george aUad carvalHo júNior, 
Mf: 5774012-1
Maj bM cledsoN de soUsa oliveira, Mf: 54185292-1
sgt PM reNato silva dos saNtos, Mf: 5199204-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 775/2021–SAGA
OBJETIVO:para acompanhar e fiscalizar a manutenção na aeronave Pilatus 
Pc 12/45 “guardião 12”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): sÃo PaUlo/sP
PerÍodo: 31.05 a 06.06.2021
qUaNtidade de diárias: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pou-
sada.
servidor(es): sd PM NeYroN soUsa dos saNtos, Mf: 6401977-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 776/2021–SAGA
objetivo: , para realizar o translado da aeronave Pr-PPa “guardião 05”
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): fortaleza/ce
PerÍodo: 10 a 22.06.2021
qUaNtidade de diárias: 13(treze) de alimentação e 12(doze) de pou-
sada.
servidor(es): teN cel PM ricardo brUNo de freitas alMeida, Mf: 
5755425-1
teN cel PM claúdio Petillo de alMeida, Mf: 5807840-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

PoRtARiA Nº 777/2021–SAGA
objetivo: para apoio aos servidores da casa Militar e corpo de bombei-
ros.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): itaitUba/Pa
PerÍodo: 14 a 20.05.2021
qUaNtidade de diárias: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pou-
sada.
servidor(es): Maj bM cledsoN de soUsa oliveira, Mf: 54185292-1
caP PM gilMar MeNdes cavalcaNte, Mf: 571983331
sgt PM aNdersoN barbosa rodrigUes, Mf: 57173441
cb PM brUNo leoNardo de fraNÇa gasPar, Mf: 57199641-1
cb PM aNdersoN fábio araUjo farias, Mf: 54190301-2
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
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PoRtARiA Nº 778/2021–SAGA
objetivo: para apoio no transporte de vacinas.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- 
sead.
MUNicÍPio de origeM:belÉM/Pa
destiNo(s): Portel/Pa
PerÍodo: 28 a 29.05.2021
de de diárias:1 ½ (uma e meia)
servidor(es): josÉ HUMberto de Melo jUNior, Mf: 57193016
carlos alberto saldaNHa da silva, Mf: 5958193-1
ordeNador: alaN ailtoN da silva gUiMarÃes

Protocolo: 665920

.

.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 779/2021-SAGA
BELéM, 09 DE JuNHo DE 2021

coNsideraNdo: o Processo nº 619037/2021, e ofício interno 060/2021-
gab.sec./segUP de 09.06.2021.
coNsideraNdo: o Plano de férias 2021 da segUP.
r e s o l v e:
conceder 16 (dezesseis) dias férias regulamentares, no mês de julho/2021 
ao servidor claUdio lUciaNo MoNteiro de oliveira, assessor iii, Mf 
5420407/2, 2020/2021, no período 16.07 a 31.07.2021.
ficando o restante de 14 (quatorze) dias do período de gozo de férias, para 
ser usufruída em 20.12.2021 a 02.01.2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 665713
PoRtARiA Nº 780/2021-SAGA
BELéM, 09 DE JuNHo DE 2021

 coNsideraNdo: o Plano de férias 2021 da segUP.
r e s o l v e:
 conceder férias regulamentares no mês de junho de 2021, aos servidores 
abaixo relacionados:
 

 NoMe cargo/fUNÇÃo P. aqUisitivo PerÍodo a ser 
gozado MatrÍcUla

aNtoNio Haroldo coelHo 
de alMeida

coMaNdaNte ae-
roNave 2019/2020 14/06 a 13/07/2021 3274179/5

clÓvis daMetto coMaNdaNte ae-
roNave 2020/2021 14/06 a 13/07/2021 80845702/3

raPHael soUza MeNdoNÇa iNsPetor MecâNico 2020/2021 14/06 a 13/07/2021 5953251/1

 registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
 alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
 secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 665571
PoRtARiA Nº748/2021-SAGA
BELéM, 08 DE JuNHo DE 2021

coNsideraNdo: o Processo nº2021/611537, e Memo. Nº9/2021-cadM-
cioP, de 08.06.2021.
coNsideraNdo: a Portaria Nº 703/2021-saga, de 31.05.2021, 
publicada no doe nº34.34600, de 01.06.2021, que concedeu 
30(trinta) dias regulamentares de férias à servidora daNielle de soUza 
Mattar, coordenador call center, Mf5826012/3, 2020/2021, no período 
de 01.07 a 30.07.2021.
r e s o l v e:
i-transferir as férias da servidora daNielle de soUza Mattar, coorde-
nador call center, Mf5826012/3, 2020/2021, do mês de julho/2021, para 
o mês de setembro/2021, por necessidade de serviço.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
alaN ailtoN da silva gUiMarÃes
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 665955

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

iNStituto DE ENSiNo DE SEGuRANçA Do PARÁ
GABiNEtE Do DiREtoR

coMiSSão Do PRocESSo SELEtivo
EDitAL Nº 001/2021

edital do Processo seletivo Para o cUrso sUPerior de tecNo-
logia eM segUraNÇa Pública Na Modalidade À distâNcia Para iN-
gresso da PriMeira tUrMa No segUNdo seMestre do aNo letivo 
de 2021, e a segUNda tUrMa Para iNgresso No PriMeiro seMestre 
do aNo letivo de 2022.
a diretoria do instituto de ensino de segurança do Pará – iesP, através 
da comissão do Processo seletivo, no uso de suas atribuições e em aten-
dimento à lei de criação do iesP nº 6.257 de 17 de novembro de 1999 e 
ao disposto no art.1º do estatuto do iesP, torNa Público o edital do 
processo seletivo para ingresso nas vagas da primeira turma no segundo 
semestre do ano letivo de 2021, e a segunda turma para ingresso no pri-
meiro semestre do ano letivo de 2022 do curso superior de tecnologia em 
segurança Pública na modalidade à distância no Polo Marituba – Pa.

1. DAS DiSPoSiçÕES PRELiMiNARES
  _________________________________________________________
• O processo seletivo para ingresso nas vagas da primeira turma no segun-
do semestre do ano letivo de 2021, e a segunda turma para ingresso no 
primeiro semestre do ano letivo de 2022 do curso superior à distância de 
tecnologia em segurança Pública do iesP, dar-se -á, exclusivamente com 
base nos resultados na construção de um texto dissertativo argumentativo 
com tema a ser definido pela banca organizadora do processo seletivo, 
com pontos de 0 a 200 (duzentos) pontos, nas somas dos itens 5.2, 5.2.1e 
5.4.1, constante neste edital, totalizando 1000 (mil) pontos, obtidos pelo 
candidato;
• A inscrição do candidato neste processo seletivo implica no conhecimento 
e concordância expressa das normas estabelecidas, bem como das infor-
mações constantes no presente edital. O candidato aprovado e classificado 
deverá ter concluído o ensino Médio ou equivalente no ato da matrícula 
no iesP.
2. BASE LEGAL
_________________________________________________________
• O presente edital está fundamentado:
2.1.1. Na lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação Nacional;
2.1.2. catálogo Nacional de cursos superiores de tecnologia – cNcst/2016/ 
Mec. essa atualização, prevista no art. 5º, § 3º, inciso vi do decreto nº 
2006/5.773, e na Portaria Nº 2006/1.024;
2.1.3. curso superior de tecnologia em segurança Pública, criado pela 
Portaria interministerial nº 158-a de 9 de fevereiro de 2010;
2.1.4. Na resolução nº 611, de 28 de setembro de 2018 /cee/Pa, que 
aprova e autoriza o funcionamento do curso;
2.1.5. Na resolução nº 610, de 28 de setembro de 2018, que dispõe sobre 
organização didática Pedagógica – recredenciamento institucional no âm-
bito do instituto de segurança Pública – iesP.
3. Do cuRSo E vAGAS
__________________________________________________________
• O processo seletivo de candidatos para ingresso no Curso Superior de 
tecnologia em segurança Pública, será realizada mediante prova que ava-
lie em texto dissertativo os conhecimentos adquiridos no ensino Médio;
• O Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública será oferecido pelo 
instituto de ensino de segurança do Pará – iesP, na modalidade ead, com 
encontros presenciais para realização das avaliações;
• O Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública tem o seguinte 
objetivo: formar profissionais que possam compreender o exercício da ati-
vidade de segurança pública como prática estimulando a adoção de atitu-
des de justiça, cooperação, respeito à lei, promoção humana e repúdio a 
qualquer forma de intolerância;
• A carga horária das disciplinas ofertadas pelo Curso é 1.620 horas/au-
las, destinando 100h/a do desenho curricular para avaliações presenciais, 
palestras e orientação do trabalho de conclusão de curso para atividades 
complementares, totalizando 1.720 h/a;
• As atividades letivas, desenvolver-se-ão em duas modalidades: a primei-
ra em ambiente virtual (ead), disponibilizada pela plataforma do iesP; a 
segunda de modo presencial, onde serão aplicadas as provas e avaliações 
do curso, no polo de Marituba, sendo que outros polos em Marabá e santa-
rém poderão ser ativados para a execução do curso conforme a demanda 
de alunos aprovados no processo seletivo;
• O aluno deverá estar ciente que o deslocamento para os encontros pre-
senciais será de sua responsabilidade, ficando o polo e as instituições das 
quais os candidatos são oriundos isentos de arcar com qualquer ônus;
• Serão ofertadas 100 (cem) vagas para a primeira turma que ingressará 
no segundo semestre do ano letivo de 2021, e 100 (cem) vagas para a 
segunda turma que ingressará no primeiro semestre do ano letivo de 2022, 
no polo localizado na cidade de Marituba – Pa, para o curso superior de 
tecnologia em segurança Pública;
• Caso não sejam classificados candidatos para o número total de vagas 
disponibilizadas no polo, as vagas remanescentes serão distribuídas pro-
porcionalmente ao número de inscritos;
• Para se candidatar a uma das vagas, o interessado deverá preencher os 
seguintes requisitos:
1. Ter concluído o ensino médio em estabelecimento de ensino oficial, de-
vidamente credenciado pelos sistemas de ensino;
2. Possuir até 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço ativo na PMPa 
ou cbMPa para militares do sexo masculino e até 20 (vinte) anos de tempo 
de serviço ativo para militares do sexo feminino;
b.1 será computado como tempo de serviço, o tempo de efetivo serviço 
prestado a corporação militar (PM/bM), sob o regime estatutário, de acor-
do com os termos da lei nº 5.251 de 31/07/1085 (estatuto PM/bM); tem-
po de contribuição ao instituto Nacional de seguro social já averbados no 
assentamento do militar e o tempo de serviço prestado as forças armadas 
já devidamente averbado em assentamento;
b.2 a declaração de tempo de serviço deverá ser expedida e assinada pelo 
diretor de Pessoal da PMPa ou cbMPa;
1. Não possuir graduação de nível superior em qualquer área de conheci-
mento, reconhecida pelo Ministério da educação e cultura - Mec;
2. Não possuir condenação em processo criminal e/ou administrativo disci-
plinar, nos últimos 05 (cinco) anos, junto ao tribunal de justiça do estado 
do Para ou na justiça Militar estadual. a certidão de comprovação deverá 
ser expedida pelo tje/Pa e jMe/Pa;
3. as vagas são destinadas aos servidores estáveis na categoria de praças 
da ativa da Policia Militar do Pará e do corpo de bombeiros Militar do Pará, 
lotados no estado do Pará, no mínimo com o comportamento “bom”;
o a comprovação dos requisitos exigidos no item 3.9 deverá ser feita no 
ato da inscrição, anexando os documentos escaneados no campo específi-
co da inscrição, conforme o item 4.1;
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o a seleção de candidatos para ingresso no curso superior de tecnologia 
em segurança Pública, objeto do presente edital, será realizada mediante 
Processo seletivo, constituído por prova em forma de redação (texto dis-
sertativo) que avalie conhecimentos adquiridos no ensino médio;
o Para a devida comprovação dos requisitos do item 3.9, o candidato de-
verá solicitar declaração no setor de recursos humanos do órgão de origem 
e referente a letra “a” o histórico escolar de conclusão do ensino médio na 
escola de origem do candidato, onde concluiu o ensino Médio;
o caso o candidato não consiga apresentar os documentos conforme o item 
3.9 ou apresente de forma parcial, não terá sua inscrição homologada.
4. DAS iNScRiçÕES
__________________________________________________________
• São condições para a inscrição no certame:
a inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet pelo endereço 
eletrônico http: iesp.pa.gov.br, no período entre o dia 14 de junho de 2021 
a partir das 9h00(nove) horas até o dia 14 de julho de 2021 23h59 (vinte 
e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de brasília;
O candidato deverá conhecer este edital e certifica-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para se inscrever;
a inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita de aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento;
É obrigatório, para efetuar a inscrição que o candidato possua:
1. cadastro de Pessoa física (cPf);
2. Documentação de identificação com foto: Registro Geral (RG), Carteira 
Nacional de Habilitação (cNH), Passaporte ou registro Nacional de estran-
geiro, Carteira Profissional;
3. Possuir correio eletrônico (e-mail), caso não possua terá que criar conta 
de e-mail até o ato da inscrição;
4. estar com os dados cadastrais atualizados no setor de recursos Huma-
nos do órgão de origem;
5. atender o disposto nos itens 3.9 e 4.5 deste edital;
6. Preenchimento e envio da ficha de inscrição no prazo previsto.
o o candidato ao realizar sua inscrição manifesta ciência quanto à possi-
bilidade de divulgação de seus dados no decorrer do processo, pois essas 
informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos 
atos que dizem respeito ao processo seletivo;
o o correto preenchimento das informações no formulário eletrônico de 
inscrição é de inteira responsabilidade do candidato;
o o iesP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida, 
ou quaisquer outros problemas de visualização de dados em etapas poste-
riores do processo seletivo, por motivos de ordem técnica de computado-
res, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
incompatibilidade de navegador, bem como outros fatores que impossibili-
tem a transferência ou visualização de dados;
a relação dos inscritos com a homologação das inscrições, assim como 
o horário e local de prova será divulgada a partir do dia 19 de julho de 
2021, no site http://www.iesp.pa.gov.br, ordenados em ordem alfabética 
e numerados a partir do número 01(um) até o número total de inscritos;
caso o candidato constate alguma divergência em relação à sua inscrição, 
deverá preencher o formulário conforme anexo i, e enviar para o endereço 
e-mail: ces@iesp.pa.gov.br, a argumentação no período de 21 e 22 de 
julho de 2021 até às 23h59 min (vinte e três horas e cinquenta e nove 
minutos);
as inscrições que não obedeceram às determinações contidas neste edital, 
serão  tornadas sem efeito no processo seletivo;
Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos caNdidatos às vagas ofer-
tadas por este processo seletivo;
7. PRovA
__________________________________________________________
• A prova subjetiva conterá uma redação com no mínimo 15 linhas e no 
máximo 30 linhas que deverá ser um texto dissertativo argumentativo a 
ser aplicada nos dias de 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2021 a partir das 
09h00 (nove) horas no endereço do polo iesP, conforme a publicação do 
edital de homologação das inscrições, constante no item 4.9 deste edital, 
onde o candidato que deverá comparecer com antecedência de 30 (trinta) 
minutos antes do horário para a realização da prova;
o candidato ao realizar a inscrição deverá aguardar por meio do site do 
iesP, a relação de homologação de inscrição com o horário e local de acor-
do disponibilizado pela comissão do processo seletivo que após a homolo-
gação das inscrições deverá conferir o local e horário onde será aplicada a 
sua prova na lista de homologação das inscrições, com local e horário de 
prova que será divulgada no dia 19 de julho de 2021 no site http://www.
iesp.pa.gov.br. caso haja discordância deverá apresentar recurso conforme 
item 4.10;
• A questão da prova subjetiva, valerá de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos cada 
uma das competências relacionadas a produção textual. as redações deve-
rão ser corrigidas com base nos 06 (seis) critérios expressos na produção 
de texto e traduzidas para uma situação específica de produção de texto, 
conforme a pontuação abaixo descrita, conforme o quadro 01, constante 
neste edital.

quadro nº 01- itens para correção do texto produzidos pelos candidatos
Pontos itens para correção do texto produzidos pelos candidatos

 0 ponto
fuga ao tema/não atendimento á estrutura dissertativo 

argumentativa 

Ø o participante desenvolve texto que não contempla a 
proposta de redação: desenvolve outro tema e/ou elabora outra 

estrutura textual que não a dissertativo, argumentativa, por 
exemplo, faz um poema, descreve algo ou conta uma história;
Ø Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta propos-

ta não relacionada ao tema ou ao assunto.
 

40 pontos
Ø  apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou 

demonstra domínio precário do texto dissertativo-ar-
gumentativo, com traços constantes de outros tipos 

textuais

Ø  desenvolvimento tangencial o tema, detendo-se em tema 
vinculado ao mesmo assunto, o que revela má interpretação 

do tema proposto;
Ø  apresenta adequação ao tipo textual dissertativo- argumen-
tativo, com repetição de ideias e ausência de argumentação;
Ø  Pode ocorrer também a elaboração de um texto de base 

narrativa, com apenas um resquício dissertativo, por exemplo, 
contar uma longa história e, no final, afirmar que ela confirma 

uma determinada tese;
Ø  apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacio-

nada apenas ao assunto.

80 pontos
Ø  desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos 

textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente 
do texto dissertativo-argumentativo, não atendendo à 
estrutura com proposição, argumentação e conclusão.

Ø  desenvolvimento de forma mediana do tema, apresentando 
tendência ao tangenciamento;

Ø  desenvolve uma argumentação previsível a partir de argu-
mentos do senso comum, de cópias dos textos motivadores, 

ou apresenta domínio precário do tipo textual dissertati-
vo-argumentativo, com argumentação falha ou texto apenas 

dissertativo;
Ø  Elabora, de forma insuficiente, proposta de intervenção 

relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desen-
volvida no texto.

120 pontos
Ø  desenvolve o tema por meio de argumentação 

previsível e apresenta domínio mediano do texto disser-
tativo-argumentativo, com proposição, argumentação 

e conclusão.

Ø  desenvolvimento de forma adequada o tema, mas apresenta 
uma abordagem superficial, discutindo outras questões 

relacionadas;
Ø  desenvolve uma argumentação previsível e apresenta 

domínio adequado do tipo textual dissertativo[1]argumentativo, 
mas não apresenta explicitamente uma tese, detendo-se mais 

no caráter dissertativo do que no argumentativo;
Ø  reproduz ideias do senso comum no desenvolvimento do 

tema;
Ø  elabora, de forma mediana, proposta de intervenção relacio-
nada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto.

160 pontos
Ø  desenvolve o tema por meio de argumentação 

consistente e apresenta bom domínio do texto disser-
tativo-argumentativo, com proposição, argumentação 

e conclusão

Ø  o participante desenvolve bem o tema, mas não explora os 
seus aspectos principais;

Ø  desenvolve uma argumentação consistente e apresenta bom 
domínio do tipo textual dissertativo[1]argumentativo, mas não 

apresenta argumentos bem desenvolvidos;
Ø  Argumentos não ficam restritos à reprodução das ideias con-
tidas nos textos motivadores nem a questões do senso comum.
Ø  elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e 

articulada á discussão desenvolvida no texto.

200 pontos
Ø  desenvolve o tema por meio de argumentação 
consistente, a partir de um repertório sociocultural 
produtivo, e apresenta excelente domínio do texto 

dissertativo-argumentativo.

Ø  tema muito bem desenvolvido, explorando os seus principais 
aspectos, ou seja, o texto está estruturado com: uma introdu-
ção, em que a tese a ser defendida é explicitada; argumentos 
que comprovam a tese distribuídos em diferentes parágrafos; 
um parágrafo final com a proposta de intervenção funcionando 

como uma conclusão;
Ø  Os argumentos não ficam restritos à reprodução das ideias 

contidas nos textos motivadores nem a questões do senso 
comum

Ø  elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, 
relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida 

no texto.
 

• A correção da prova de redação do processo seletivo avalia cinco compe-
tências, conforme o quadro nº 02

  quadro nº 02 - competências para elaboração do texto dissertativo 
1. domínio da norma padrão da língua escrita

2. compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos das várias áreas do conhecimento para o 
desenvolvimento do tema nos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo

3.
capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista; 4. conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da 

argumentação
4. conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação;

5. Elaboração de proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando a especificidade do tema 
sorteado no dia da prova pela comissão organizadora do processo seletivo

• A pontuação atribuída a cada competência pode variar até 200 pontos, 
conforme o descrito nos itens 5.2, 5.2.1 e 5.4.1 deste edital.  a nota má-
xima da redação é de mil pontos.
• As provas de redação do processo seletivo em tela para ingresso no segundo 
semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022, serão examinadas por um cor-
retor, credenciado no banco de docente do Nid/iesP. caso a diferença na nota 
final tenha sido superior a 200 pontos, o texto será avaliado por um segundo 
corretor, levando em consideração as competências e os itens 5.2, 5.2.1 e 5.4.1.
o a pontuação do candidato será avaliação e expressa em conformidade 
com cada competência será avaliada por 05 (cinco) critérios corresponden-
tes aos seguintes conceitos e pontos:

critÉrio de PoNtUaÇÃo e coNceito
NÍvel PoNtUaÇÃo coNceito

1 0 a 40 iNsUficieNte
2 50 a 70 regUlar
3 80 a 120 boM
4 130 a 170 MUito boM
5 180 a 200 exceleNte
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• A nota do candidato será avaliada, conforme o critério estabelecido no 
itens 5.2, 5.2.1 e 5.4.1 de correção do texto dissertativo-argumentativo 
deste edital, que totalizará na nota final do candidato;
• A prova terá duração de 02 (duas) horas, não sendo permitido a utiliza-
ção de qualquer tipo de material para consulta e será realizada na moda-
lidade presencial, com o local e horários publicados, conforme o item 4.9, 
constantes neste edital;
• O candidato terá 48 (quarenta e oito) horas após o resultado de rea-
lização da prova para interpor recurso relacionado a questão do exame 
classificatório;
o recurso deverá ser apresentado em formulário próprio, conforme anexo 
iv e enviado para o seguinte email: ces@iesp.pa.gov.br, com a argumenta-
ção, exclusivamente no período de 23 e 24 de agosto de 2021 às 23h59min 
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos);
6. DA cLASSificAção E NotAS
__________________________________________________________
• O IESP utilizará as notas obtidas pelos candidatos no processo seletivo 
por meio de redação que será atribuída em notas de 0 a 200 pontos, totali-
zando 1000 (mil) na redação para classificação dos candidatos no processo 
seletivo.
• A nota de classificação será uma média aritmética da prova de redação de 
acordo com os critérios estabelecidos no item 5.2, 5.2.1 e 4.2 deste edital 
em ordem decrescente.
• No caso de empate na classificação prevalecerá o candidato com maior 
nota na redação em ordem decrescente;
• Persistindo o empate prevalecerá o candidato de maior tempo de serviço;
• Persistindo o empate prevalecerá o candidato de maior idade;
• Os candidatos, não eliminados, serão classificados em ordem decres-
cente da nota de classificação até o número de vagas ofertadas no curso.
7. DA ELiMiNAção
__________________________________________________________
_____
7.1 será considerado eliminado do presente processo, o candidato que 
obtiver em qualquer dos itens abaixo:
1. Nota inferior a 600 pontos na redação;
2. a não apresentação da documentação comprobatório da conclusão de 
ensino Médio no ato da matrícula e documentação exigida no item 3.9.
3. DivuLGAção DoS RESuLtADoS
__________________________________________________________
8.1 O escore final para as provas será a soma do acerto de todos os itens 
que irão balizar a correção da prova de redação, tendo como valor máximo 
200(duzentos) pontos, totalizando 1000(mil) pontos, conforme os itens 
5.2, 5.2.1 e 5.4.2 deste edital.
8.2 a ocupação das vagas disponibilizadas para o presente Processo se-
letivo, ocorrerá de acordo com a classificação dos candidatos, em ordem 
decrescente, desde que não seja eliminado na etapa de análise documen-
tal, descrita no item3.9
8.3 A lista de classificação geral obtida a partir das maiores notas da prova 
subjetiva, com os devidos desempates, se for o caso, conforme os itens 
6.1, 6,2 e 6.3 do presente edital,  será publicada no site http://ww.iesp.
pa.gov.br a partir do dia 20 de agosto de 2021, tendo o candidato prazo o 
período de 23 e 24 de agosto de 2021 até ás 23h59min horário de brasília  
para interpor recursos, se assim achar pertinente, em formulário próprio, 
conforme anexo iv e enviar para seguinte email : ces@iesp.pa.gov.br, com 
a argumentação sobre o recurso;
8.4 A divulgação do resultado final será no dia 27 de agosto de 2021, até 
ás 18 horas, no site:http://ww.iesp.pa.gov.br;
8.5 A homologação do resultado final do processo seletivo, conforme item 
3.1 deste edital, será divulgada a partir do dia 28 de agosto de 2021, 
no site http://ww.iesp.pa.gov.br em edital específico, ao qual não caberá 
recurso.
8.6 A matrícula dos candidatos classificados no processo seletivo, será 
efetuada via email: ces@iesp.pa.gov.br, nos dias 30 e 31 de agosto de 
2021,onde o candidato classificado e aprovado deverá anexar a documen-
tação exigida no anexo vi deste edital;
9. MAtRicuLA DoS cANDiDAtoS cLASSificADoS E APRovADoS
9.1 Para o registro acadêmico o candidato deverá enviar, via email insti-
tucional ces@iesp.pa.gov.br; ao Polo iesP os documentos listados no item 
9.3, no período de 30 e 31 de agosto de 2021, no horário de funcionamen-
to da secretaria acadêmica do curso (08h às 16h) horário de brasília em 
conformidade com o anexo vi deste edital.
9.2 a não efetivação do registro acadêmico, em conformidade com as nor-
mas deste edital, no período estipulado, acarretará na eliminação automá-
tica do candidato deste Processo seletivo, sendo preenchida pelo candidato 
imediatamente á sua frente da classificação;
9.3 o registro acadêmico será realizado mediante a recepção, análise e 
aprovação dos documentos entregue pelo candidato dos seguintes docu-
mentos:
1. (01) Uma cópia autenticada do registro geral (rg) em Pdf. Para os 
estrangeiros, o registro nacional de estrangeiro - rNe (dentro da valida-
de), ou protocolo de solicitação do rNe acompanhando de documento de 
identificação com foto, expedido pelo país de origem; passaporte; bem 
como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia) ou documento 
profissional que, na forma da lei possa substituir o RG.
(01) Uma cópia autenticada do CPF ou documento oficial que contenta o 
número do cPf ou comprovante de situação cadastral do cPf (obtido na 
página virtual receita.fazenda.gov.br) (Pdf)
(01) Uma cópia autenticada da certidão de Nascimento ou casamento(Pdf);
(01) Uma via impressa da certidão de quitação eleitoral , (obtida em qual-
quer cartório eleitoral ou pela internet: tse.jus.br )( Pdf)
(01) Uma cópia autenticada do Histórico escolar do ensino Médio ou equi-
valente (Certificado de conclusão do Ensino Médio) ( PDF);

(01) Um comprovante de residência (preferencialmente energia elétrica 
ou, na falta deste, água ou telefone)( Pdf);
(01) Uma foto 3x4 colorida recente;
No caso de escolas do exterior, incluir a declaração de equivalência de es-
tudos, conforme deliberação nº 48 da ldb, ou legislação própria de cada 
estado brasileiro. Para quem realizou seus estudos nos seguintes países: 
argentina, Paraguai e venezuela deverão apresentar os documentos de 
conclusão do ensino médio autenticados pela embaixada brasileira do país 
de origem;
declaração emitida do setor de recurso Humanos do órgão onde o candi-
dato está lotado para fins de comprovação do item 3.9 deste edital;
termo de compromisso e responsabilidade, conforme o anexo ii deste 
edital;
Carta de indicação ou recomendação assinada pela chefia imediata, confor-
me o anexo i deste edital.
9.4 O candidato que, no ato do registro acadêmico, mediante justificativa 
comprovada, não apresentar determinado documento, exceto o compro-
vante de escolaridade exigido para ingresso no curso, preencherá formu-
lário de documentos faltantes, sendo fornecido a ele um prazo de 01(um) 
dia útil para a entrega da referida documentação. após esse prazo, não 
ocorrendo a entrega do documento faltante, o candidato não terá seu re-
gistro acadêmico efetivado, perdendo o direito á vaga.
9.5 o aluno ingressante que, após o início das aulas, não acessar a Plata-
forma de ambiente virtual de aprendizagem no prazo de 10 (dez), perderá 
o direito á vaga, sendo chamado o próximo candidato selecionado.
10. DiSPoSiçÕES GERAiS
10.1 as informações contidas neste edital, como datas, horários e ou-
tras, poderão sofrer alterações, cabendo ao candidato o acompanhamento 
constante das eventuais retificações do mesmo no site http://www.iesp.
pa.gov.br/
10.2 o candidato deverá acompanhar os informes durante todo o processo 
seletivo para ingresso da primeira turma no segundo semestre do ano 
letivo de 2021, e a segunda turma para ingresso no primeiro semestre do 
ano letivo de 2022 no curso superior - tecnologia em segurança Pública 
na modalidade à distância, bem como o acompanhamento de eventuais 
alterações através do site: http://www.iesp.pa.gov.br/
10.3 as informações pessoais fornecidas pelo candidato são de sua inteira 
responsabilidade. declarações falsas acarretarão sanções previstas em lei 
e poderão ocasionar a perda da vaga.
10.4 O candidato classificado que tenha realizado o Processo Seletivo ou o 
registro acadêmico usando informações ou documentos falsos ou outros 
meios ilícitos terá seu registro cancelado, em qualquer época.
10.5 em caso de dúvidas, os candidatos serão atendidos por meio do 
e-mail: ces@iesp.pa.gov.br,
10.6 É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste edi-
tal, bem como acompanhamento da publicação de todos os atos, instru-
ções e comunicados ao logo do período em que se realiza este Processo 
seletivo, não podendo deles alegar desconhecimento ou discordância.
10.7 No interesse da administração, o iesP poderá cancelar o Processo 
seletivo ou determinar a nulidade deste edital.
10.8 Para salvaguardar direitos, o início das aulas do curso superior- tec-
nologia em segurança Pública está condicionada a sua aprovação pelo ca-
lendário previsto pelo curso.
10.9 estudante de instituições de ensino superior (ies) particular, be-
neficiado pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI) não poderá 
acumular bolsa e vaga em instituição pública. É necessário que se faça a 
opção por um dos cursos.
10.10 O candidato classificado e que esteja cursando curso de graduação 
desta instituição, ou qualquer outra instituição pública deverá optar por 
apenas um dos cursos. a lei nº 12.089, de 11de novembro de 2009, veda 
que uma pessoa ocupe simultaneamente duas vagas em instituições públi-
cas de ensino superior.
10.11 os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão de 
acompanhamento deste processo seletivo.
antonio bentes da silva filho - cel bM
diretor do iesP
sônia da costa Passos
coordenadora de ensino superior do iesP

ANExo i
MoDELo DE AutoRizAção DA cHEfiA iMEDiAtA

autorizo o (a)servidor(a), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx, Matrícula funcional Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lotado no (a)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a participar do processo sele-
tivo do curso de graduação em tecnologia em segurança Pública, apro-
vado pela resolução nº 611 de 28 de setembro de 2018 - cee/Pa, a ser 
realizado no prazo de 24 meses a contar da data de matrícula do referido 
candidato
Marituba - (Pa)_____de _________________de 2021.
_________________________________________
Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata

ANExo ii
MoDELo DE tERMo DE coMPRoMiSSo E RESPoNSABiLiDADE 

Nome: 
instituição: cargo: lotação :

cPf: Matrícula funcional:
dados sobre o cUrso
instituição de origem:

Município de atuação profissional:
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curso:

data da realização da Prova:
terMo de coMProMisso e declaraÇÃo

O servidor acima qualificado assume, a partir da assinatura do presente termo, os seguintes compromissos:
i- frequentar regularmente as aulas do curso discriminado;

II- Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as normas definidas pela instituição promotora do curso;
iii- concluir, o curso de superior em tecnologia em segurança Pública, que é um curso, aprovado pela resolução nº 

611 de 28 de setembro de 2018, do conselho estadual de educação - cee/Pa, a ser realizado no período de 24 meses 
a contar da data de matrícula do referido candidato, incluindo a entrega de tcc, que poderá se estender por meio de 

justificativa, período que se estende no prazo de 30 (trinta) meses;
IV- Apresentar à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL- SEGUP, para análise e manifestação, justifica-

tivas referentes às causas de sua reprovação, evasão ou desistência;
v- ressarcir a totalidade dos valores referentes às despesas pagas, no caso de abandono, desistência ou reprovação não 

justificada da ação;
vi- aplicar os conhecimentos adquiridos no referido curso no setor de sua lotação, bem como, na instituição como um todo;

outrossim, declara estar ciente de que somente estará isento do ressarcimento previsto no item iv, quando a interrupção 
de sua participação no curso se der:

a) em virtude de licença por motivo de doença própria ou em pessoa da família, devidamente comprovada por perícia 
médica oficial, que expressamente impeça a participação nas atividades discentes;

b) Em função de transferência de oficio para outro município, cuja distância ultrapasse 60 quilômetros do local, onde o 
curso estiver sendo oferecido.

Declara, ainda, estar ciente de que as causas de abandono, desistência ou reprovação, não justificadas ensejarão, além 
da obrigação mencionada no item V, a impossibilidade de participação em cursos financiados pelo Sistema de segurança 

Pública e defesa social, por um prazo de 05 (cinco) anos
estou de acordo com as condições estabelecidas no presente do terMo de coMProMisso

assinatura do candidato

ANExo iii
foRMuLÁRio DE REcuRSo REfERENtE À iNScRição

(coNfoRME itEM 4.10 Do EDitAL)

Nome:
e-Mail: 

rg:
 Órgão emissor: data de emissão:

sexo :  (  )feminino
  (  )Masculino data de Nascimento: cPf:

telefone para contato: 
Justificativa: 

 
 
 
 

declaro estar ciente de que minha solicitação será analisada pela comissão 
do processo seletivo discente.
___________________, _____de ___________________de 2021.
_______________________________
assinatura do candidato
Parecer da comissão do Processo seletivo discente:
(  ) deferido
(  ) indeferido
Justificativa:
__________________________________
assinatura do servidor

ANExo iv
foRMuLÁRio DE REcuRSo - PRovA SuBJEtivA 

Nome:

e-mail:(obrigatÓrio):
 cPf:

telefone:

(conforme item 5.2; 5.2.1 e 5.4.2 do edital)

ateNÇÃo:
1- Use uma folha para colocar suas justificativas e argumentos sobre cada ponto de suas discordâncias e enviar para o 

endereço eletrônico conforme estabelecido no edital
2- o prazo para recurso deverá seguir o cronograma, conforme estabelecido no edital

3- o resultado será enviado para o e-mail informado pelo candidato

fUNdaMeNtaÇÃo (obrigatÓrio)

 

___________________, _____de ___________________de 2021.
_______________________________
assinatura do candidato

ANExo v
foRMuLÁRio DE REcuRSo - LiStA DE cLASSificAção

Nome:

e-mail:(obrigatÓrio):
 cPf:

telefone:

fUNdaMeNtaÇÃo (obrigatÓrio)

 

___________________, _____de ___________________de 2021.
_______________________________
assinatura do candidato

ANExo vi
DocuMENtAção NEcESSÁRiA PARA MAtRícuLA

Para matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
1. (01) Uma foto 3x4 colorida recente;
2. (01) Uma fotocópia autenticada do registro geral (rg) pdf
3. Para os estrangeiros, o registro nacional de estrangeiro - rNe (dentro da 
validade), ou protocolo de solicitação do rNe acompanhando de documen-
to de identificação com foto, expedido pelo país de origem; passaporte; 
bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia) ou documen-
to profissional que, na forma da lei possa substituir o RG.
(01) Uma fotocópia autenticada do CPF ou documento oficial que contenta 
o número do cPf ou comprovante de situação cadastral do cPf (obtido na 
página virtual receita.fazenda.gov.br ), ou cópia simples mediante apre-
sentação do original, a ser atestada por servidor público do campus;
(01) Uma fotocópia autenticada da certidão de Nascimento ou casamento 
em pdf.
(01) Uma via impressa da certidão de quitação eleitoral, (obtida em qual-
quer cartório eleitoral ou pela internet: tse.jus.br );
(01) Uma fotocópia autenticada do Histórico escolar do ensino Médio ou 
equivalente (Certificado de conclusão do Ensino Médio) em pdf.
(01) Um comprovante de residência (preferencialmente energia elétrica 
ou, na falta deste, água ou telefone);
No caso de escolas do exterior, incluir a declaração de equivalência de es-
tudos, conforme a deliberação nº 48 da ldb, ou legislação própria de cada 
estado brasileiro. Para quem realizou seus estudos nos seguintes países: 
argentina, Paraguai e venezuela deverão apresentar os documentos de 
conclusão do ensino médio autenticados pela embaixada brasileira do país 
de origem;
declaração emitida do setor de recurso Humanos do órgão onde o candi-
dato está lotado para fins de comprovação do item 3.9 deste edital.
termo de compromisso e responsabilidade, conforme o anexo ii deste 
edital
Carta de indicação ou recomendação assinada pela chefia imediata, confor-
me o anexo i deste edital

ANExo vii
cRoNoGRAMA DAS AtiviDADES 

aÇÃo datas
Publicação do edital 11 de junho de 2021
Período de inscrição 14 de junho a 14 de julho de 2021

edital de divulgação da Homologação das inscrições e local e horário de 
prova 19 de julho de 2021

Prazos de recursos 21 e 22 de julho de 2021
resposta de recursos 26 de julho de 2021

realização do Processo seletivo 04, 05 e 06 de agosto de 2021
resultado do Processo seletivo 20 de agosto de 2021

Período de recurso 23 e 24 de agosto de 2021
resposta dos recursos 26 de agosto de 2021

resultado final 27 de agosto de 2021
Homologação do resultado final do processo Seletivo 28 de agosto de 2021

Período de Matrícula dos aprovados 30 e 31 de agosto de 2021
início das atividades 01 de setembro de 2021

Protocolo: 665971
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção PoRtARiA DE fiScAL 
Nº 087/2021 – PMPA.

PUblicaÇÃo No doe Nº 34.605, do dia 08/06/2021, Prot. Nº 664204
oNDE SE Lê: eMPresa: Mares serviÇos e coMÉrcios de eqUiPa-
MeNtos eirele.
LEiA-SE: eMPresa: NorteMed distribUidora de ProdUtos MÉdicos
ordeNador: josÉ dÍlsoN Melo de soUza júNior.

Protocolo: 665914
Errata da PoRtARiA Nº 2909/19/Di/Df, contida no doe nº 34.061 do 
dia 16/12/2019; onde Lê-Se: servidor: sd PM Wallace Painiu de sousa; 
cPf:021.397.572-62;valor:r$ 2.376,00. Leia-Se: sd PM Wallace Painiu 
de souza; cPf:021.397.572-62; valor : r$ 2.376,00.ordenador:josÉ 
edUardo de oliveira PiMeNtel.

Protocolo: 665839
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tERMo ADitivo A coNtRAto
.

2º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNiStRAtivo Nº 008/2019-
DAL/PMPA; exercÍcio: 2021; objeto: o presente termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação do prazo de vigência da Permissão de Uso de 
espaço Público para exploração comercial de restaurante, pelo período de 
mais 12 (doze) meses, mantendo o valor atualmente pactuado de r$ 39,00 
(trinta e nove reais) refeição self-service quilo grama e r$ 13,55 (treze 
reais e cinquenta e cinco centavos) refeição tipo prato feito, totalizando 
r$ 52,55 (cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). data da 
assinatura: 07/06/2021. vigência: 07/06/2021 a 06/06/2022. empresa: 
forte Mix coMÉrcio de aliMeNtos; cNPj: 14.674.168/0001-97; es-
tabelecida na rua são benedito, nº 660, bairro sacramenta - belém/Pa; 
ordeNador: josÉ dilsoN Melo de soUza júNior – cel qoPM.

Protocolo: 665963

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção
o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
eletrônico nº 015/2021 – cPl/PMPa – Pae n° 2021/132109, que tem por 
objeto “aquisição de equipamentos e materiais para divulgação de ações da 
Polícia Militar do estado do Pará - PMPa” e considerando o disposto no art. 
5º, inciso iv, da lei estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. v 
do decreto estadual nº 534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei 
estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93, bem 
como a Portaria Nº 001/2021-cPl/PMPa.
resolve:
01 – HoMologar a decisão adotada pelo Maj PM rg 27034 rodrigo 
octávio saldaNHa leite, Pregoeiro da PMPa, designado através da 
Portaria Nº 001/2021 – cPl/PMPa, de 26 de abril de 2021, que adjudicou 
as propostas de preço apresentadas pelas empresas:

iteM razÃo social / cNPj valor objeto

1 egc coMercio e atacadista de iNfor-
Matica e eletroeletroNicos eireli 

31.768.037/0001-98

r$ 557,36 Iluminador para filmagem

8 r$ 2.548,83 televisor

2 evaNdro goMes ferreira
33.884.155/0001-97

r$ 2.664,46 Kit de iluminação para estúdio

10 r$ 593,00 Flash fotográfico

3 Patric diego caMPos aNdrade
31.672.925/0001-02

r$ 3.950,00 Microfone lapela duplo sem fio

11 r$ 1.965,72 gravador de voz digital

9 aUdiovisao eletroacUstica ltda
00.489.661/0001-22

r$ 590,00 Microfone shotgun

12 r$ 1.400,00 Microfone gooseneck

4 K.M.l.r. PiNHeiro iNforMatica
12.555.875/0001-39 r$ 3.347,00 estabilizador motorizado para câmera 

de vídeo

5 j.P.cavedoN soares
10.925.677/0001-94 r$ 2.549,00 Microfone sem fio com montagem 

para filmadoras

7 baKMar eletroNica ltda
46.103.594/0001-67 r$ 8.400,00 filmadora portátil

02 - declarar fracassados os itens 06 e 13, em razão das propostas 
apresentadas não atenderem aos requisitos do edital.
03 – reMeter o processo licitatório ao escritório de Projetos da PMPa, a 
fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e emissão 
das respectivas notas de empenho.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
quartel em belém/Pa, 10 de junho de 2021.
josÉ dilsoN Melo de soUza júNior - cel qoPM
comandante-geral da PMPa

Protocolo: 665932

.

.

APoStiLAMENto
.

3º APoStiLAMENto Ao coNtRAto ADMiNiStRAtivo Nº 011/2020 
– ccc/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
011/2020 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a empresa NreYs eN-
geNHaria eireli. cujo objeto é “ a contratação de empresa especializada 
nos serviços de arquitetura e engenharia, referente à elaboração de pro-
jetos básicos e executivos de edificações novas e reformas.”; Fica incluído 
a seguinte fonte de recurso 0301008850 (sUPerávit); belém/Pa, 10 de 
junho de 2021; josÉ dilsoN Melo de soUza júNior – cel qoPM rg 
18044; comandante geral da PMPa.

Protocolo: 665933

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 82/21/Di/Df– objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (2ªqUiNzeNa-fevereiro/21-bPrv); fUNdaMeNto legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: santo 
antônio do tauá-Pa; Período: 14/02 a 01/03/2021; quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; servidores: sgt PM claudio 
Humberto Ponciano gomes; cPf:282.760.602-00 ; valor: r$ 2.611,20. 
sgt PM Manoel do socorro barbosa dos santos; cPf:283.343.452-91; 
valor: r$ 2.611,20. sgt PM adilson josé dos santos; cPf:627.577.414-
20; valor: r$ 2.611,20. sgt PM aldo Natalino conceição de souza; 
cPf:428.248.932-49; valor: r$ 2.611,20. sgt PM josuel gomes sardinha; 
cPf:425.876.702-68; valor: r$ 2.611,20. cb PM rubervan faustino de 
Melo; cPf:634.310.172-15; valor: r$ 2.571,60. ordeNador: robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 666045
PoRtARiA Nº 43/21/Di/Df- objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (2ªqUiNz-jaNeiro/21-bPrv); fUNdaMeNto legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourém-Pa; 
Período: 15 a 30/01/2021; quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; servidores: sgt PM josé joaquim cordeiro oliveira; 
cPf:264.450.772-34; valor: r$ 3.956,40. sgt PM ricardo Nunes da 
silva; cPf:462.702.722-20; valor: r$ 3.956,40 . sgt PM francisco josé 
costa Nogueira; cPf:426.262.772-15; valor: r$ 3.956,40. sgt PM isaias 
ferreira de oliveira; cPf:587.532.902-59; valor: r$ 3.956,40. cb PM 
josé augusto ferreira Maues; cPf:793.040.522-20; valor: r$ 3.798,00. 
cb PM glauber joão Marques de freitas; cPf:897.230.662-20; valor: r$ 
3.798,00. ordeNador: Marcelo roNald botelHo de soUza; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 666037

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto
Nota de eMPeNHo: 2021Ne06849; valor: r$ 1.300,00; data da eMis-
sÃo: 08/06/2021; recUrso: Programa: 1502 – segurança Pública; 
aÇÃo (projeto/atividade): 8839 - realização de missões especiais de alta 
complexidade; Plano interno: 1050008839e; fonte de recurso: 0106 e/
ou 0306 (recursos Provenientes de transferência - convênios e outros); 
objeto: aquisição de 2 (duas) mesa de áudio; eMPresa: cleber Nas-
ciMeNto da rosa. cNPj: 11.142.525/0001-88. ordeNador: josÉ dil-
soN Melo de soUza júNior – cel qoPM, comandante geral da PM/Pa.

Protocolo: 665737

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº 036/2021

exercício: 2021
Objeto: Contratação de profissional para serviços de consultoria na área de 
farmácia e/ou drogaria.
Justificativa: Essa contratação ocorre pela necessidade de implementação 
de ferramentas de gestão, em especial no que se refere a compra e venda, 
pois este Fundo não possui profissional especializado neste âmbito. Ade-
mais, visa a capacitação e treinamento dos colaboradores da farMaceso, 
para melhor atendimento dos associados e seus dependentes.
valor global: r$ 17.499,99 (dezessete Mil, quatrocentos e Noventa e Nove 
reais, e Noventa e Nove centavos); e desembolso mensal de r$ 5.833,33 
(cinco Mil, oitocentos e trinta e três reais, e trinta e três centavos).
vigência: 08/06/2021 a 06/09/2021.
data da assinatura: 08/06/2021.
licitação: oriUNdo do Processo N° 020/2021 – fasPM – disPeNsa de 
licitaÇÃo N° 006/2021 – cPl/fasPM.
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
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Projeto atividade: 8338 – operacionalização das ações administrativas
elemento de despesa: 33903501 – consultoria e assessoria técnica
Plano interno: 4120008338e
fonte: 0151000000
contratada: aNdrea de fátiMa dos saNtos Pereira
cPf: 448.323.892-20
endereço: br 316, Km 12, n° 1284 a, bloco 5; apt. 03, bairro: Uriboca, 
Marituba – Pa, ceP: 67200-000
e-mail: afspereiraadm@gmail.com
fone: (91) 98347-2384
ordenador: MoisÉs costa da coNceiÇÃo - cel qoPM
diretor do fasPM.

Protocolo: 665893

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 239 DE 09 DE JuNHo DE 2021
 o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará e coordena-
dor estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 
4° e 10 da lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992;
 considerando que o cb qbM aNUar sadat ferreira MUNiz dos saN-
TOS, solicitou seu Licenciamento a Pedido das fileiras do Corpo de Bombei-
ros Militar do Pará, através de requerimento, deferido, conforme publica-
ção no boletim geral nº 177, de 25 de setembro de 2020;
 considerando que o referido militar foi inspecionado e considerado aPto 
para fins de Licenciamento a Pedido, conforme Ata de Inspeção de Saúde 
publicada no boletim geral n° 181, de 01 de outubro de 2020;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso v e art. 120, inciso i, § 1º, 
da lei estadual nº 5.251/1985;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo ele-
trônico nº 2021/616542 – cbMPa.
resolve:
Art. 1º. Licenciar a Pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 28 de setembro de 2020, o cb qbM aNUar sadat fer-
reira MUNiz dos saNtos, Mf 57189186/1, rg 6174132, filho de janu-
sio januario Muniz dos santos e leonice ferreira dos santos, o militar é 
licenciado no comportamento excepcional.
art. 2º. determinar ao diretor, comandante ou chefe imediato, que re-
colha a cédula de identidade e os uniformes do ex-bombeiro Militar e a 
encaminhar à diretoria de Pessoal do cbMPa.
art. 3º. a diretoria de Pessoal proceder com a suspensão imediata do per-
cebimento pecuniário do ex-bombeiro Militar.
art. 4º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 28 de setembro de 2020.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 665514

coNtRAto
.

coNtRAto Nº: 052/2021
exercicio: 2021
objeto: a aquisição de 3.134 (três mil, cento e trinta e quatro) kits de 
assistência humanitária (cestas básicas), para as ações de resposta em 
situação de emergência e/ou calamidades públicas.
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020 – cbMPa,
data da assinatura: 09/06/2021
valor total: r$ 819.917,08 (oitocentos e dezenove mil, novecentos e de-
zessete reais e oito
centavos).
vigência: 09/06/2021 até 09/06/2022
Programação: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0301000000
contratada: g7 coMÉrcio de aliMeNtos eireli
cNPj:  32.256.392/0001-40
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cel qobM

Protocolo: 665799
coNtRAto Nº: 051/2021

exercicio: 2021
objeto: a aquisição de 5.349 (cinco mil, trezentos e quarenta e nove) kits 
de assistência humanitária (cestas básicas), para as ações de resposta em 
situação de emergência e/ou calamidades públicas.
origem: Pregão eletrônico nº 011/2020 – cbMPa,
data da assinatura: 09/06/2021

valor total: r$ 1.399.405,38 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, 
quatrocentos e cinco
reais, trinta e oito centavos).
vigência: 09/06/2021 até  09/06/2022
Programação: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
contratada: g7 coMÉrcio de aliMeNtos eireli
cNPj:  32.256.392/0001-40
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cel qobM

Protocolo: 665795
coNtRAto Nº: 050/2021

exercicio: 2021
objeto: contratação de empresa especializada na exploração dos serviços 
de restaurante, com fornecimento de café da manhã e refeições no sistema 
de preço por quilo e prato comercial mediante concessão de uso de área 
própria no quartel do comando geral do corpo de bombeiros Militar do 
Pará.
origem: Pregão eletrônico nº 013/2021 - cbMPa
data da assinatura: 08/06/2021
valor total: vigência: 08/06/2021 até 08/06/2022
contratada: cM Part. ltda - Me
cNPj: 14.376.655/0001-73
ordenador: Hayman apolo gomes de souza - cel qobM

Protocolo: 665788

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 082/DiÁRiA/cEDEc, DE 10 DE JuNHo DE 2021.
o coordenador adjunto estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de janeiro de 2021.
resolve:
art. 1º – conceder diárias aos militares: cel qobM regiNaldo PiNHeiro 
dos saNtos, sUb teN qbM Marcio alberto carvalHo da silva e cb 
qbM eliseU borges cavalcaNte, 08 (oito) diárias de alimentação e 
07 (sete) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
4.193,72 (qUatro Mil, ceNto e NoveNta e três reais e seteNta e 
dois ceNtavos), por terem seguido viagem de belém-Pa para o municí-
pio de rurópolis-Pa, na região de integração do tapajós e com diárias do 
grupo b, nos períodos de 07 a 08 e 06 a 13 de junho de 2021, a serviço da 
coordenadoria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiNaldo PiNHeiro dos saNtos – cel qobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 665881
PoRtARiA Nº. 081/DiÁRiA/cEDEc, DE 09 DE JuNHo DE 2021.

o coordenador adjunto estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de janeiro de 2021.
resolve:
art. 1º – conceder diárias aos militares: tcel qobM fraNcisco da silva 
júNior, sUb teN qbM Haroldo josÉ assUNÇÃo Nobre, sUb teN qbM 
alcir MartiNs de aNdrade e sgt qbM aUgUsto riler de aMoriM 
loPes, 05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de Pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 4.985,10 (qUatro Mil, Nove-
ceNtos e oiteNta e ciNco reais e dez ceNtavos), por terem seguido 
viagem de santarém-Pa para o município de oriximiná-Pa, na região de 
integração do baixo amazonas e com diárias do grupo b, no período de 23 
a 27 de maio de 2021, a serviço da coordenadoria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
regiNaldo PiNHeiro dos saNtos – cel qobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 665850
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

PoRtARiA

PoRtARiA Nº 737/2021-GAB/DGPc/AfAStAMENto
BELéM-PA, 01 DE JuNHo DE 2021.

o delegado geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil).
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coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo que o (a) servidor (a) Mario esaU rodrigUes ce-
lestiNo teixeira, PaPiloscoPista, matrícula n° 5127521/1, no 
dia 18/01/2021, solicitou sua aposentadoria através do processo nº 
2021/64632, requer ainda seu afastamento com fundamento no §4º do 
art. 112 da lei 5.810/94.
r e s o l v e:
i – conceder, a pedido, afastaMeNto Para agUardar aPoseNtadoria 
Por teMPo de serviÇo para o (a) servidor (a) Mario esaU rodri-
gUes celestiNo teixeira, PaPiloscoPista, matrícula n° 5127521/1, 
o direito de aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao trabalho e 
sem Prejuízo de sua remuneração, a contar de 31 de Maio de 2021, em 
virtude de nesta data contar com 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 
05 (cinco) dias de tempo de contribuição e de tempo estritamente policial, 
somado mais 02 (dois) meses de tempo ficto, perfazendo um total de 31 
(trinta e um) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de tempo de serviço.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
delegado Walter reseNde de alMeida
delegado-geral
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 665810
PoRtARiA Nº 738/2021-GAB/DGPc/AfAStAMENto

BELéM-PA, 01 DE JuNHo DE 2021.
o delegado geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil).
coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo que o (a) servidor (a) celia cristiNa Pereira de 
soUza, escrivÃo de PolÍcia civil, matrícula n° 5620252/1, no 
dia 07/03/2019, solicitou sua aposentadoria através do processo nº 
2019/98122, requer ainda seu afastamento com fundamento no §4º do 
art. 112 da lei 5.810/94.
r e s o l v e:
i – conceder, a pedido, afastaMeNto Para agUardar aPoseNtadoria 
Por teMPo de serviÇo para o (a) servidor (a) celia cristiNa Perei-
ra de soUza, escrivÃo de PolÍcia civil, matrícula n° 5620252/1, 
o direito de aguardar sua aposentadoria sem comparecer ao trabalho e 
sem Prejuízo de sua remuneração, a contar de 31 de Maio de 2021, em 
virtude de nesta data contar com 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses 
e 10 (dez) dias de tempo de contribuição e de tempo estritamente policial.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
delegado Walter reseNde de alMeida
delegado-geral
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 665806
PoRtARiA Nº 740/2021-GAB/DG/Pc-PA/REvoGAção

BELéM, 01 DE JuNHo DE 2021.
o delegado geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil).
coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo que o (a) servidor (a) jose aUgUsto dos saNtos Mota, 
escrivÃo de PolÍcia civil, matricula n° 5138051, no dia 08.05.2017, 
solicitou sua aposentadoria através do processo nº 2017/194182.
coNsideraNdo a portaria de n° 243/2021 de 05/02/2021, que foi conce-
dido ao servidor o direto de aguardar sua aposentadoria sem comparecer 
ao trabalho, a contar de 01 de fevereiro de 2021.
coNsideraNdo que através do requerimento n° 2021/590784, o servi-
dor jose aUgUsto dos saNtos Mota, solicita a revogação da portaria 
que concedeu o direito de aguardar aposentadoria sem comparecer ao 
trabalho.
r e s o l v e:
i – revogar, a pedido, os termos da portaria de nº 243/2021 de 
05/02/2021, que concedeu agUardaNdo aPoseNtadoria Por teMPo 
de serviÇo do (a) servidor (a) jose aUgUsto dos saNtos Mota, ma-
tricula nº 5138051, a contar de 01/06/2021.

ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
delegado Walter reseNde de alMeida
delegado-geral
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 665812

.

.

ERRAtA
.

BELéM-PA, 20 DE MAio DE 2021.
ERRAtA DA PoRtARiA Nº 38/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL 

DE 21/01/2021.
o dr. raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior, corregedor geral da Polícia 
civil, no uso de suas atribuições legais e etc.
oNDE SE Lê: fato ocorrido no município de são sebastião.
LEiA-SE: fato ocorrido no município de ananindeua.
À divisão de disciplina e a diretoria de administração para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

Protocolo: 665775

.

.

APoStiLAMENto
.

aPostilaMeNto

Nº coN-
trato coNtratada objeto

valor (r$) dotaÇÃo orÇaMeNtaria vigêNcia

MeNsal aNUal aNtiga Nova iNÍcio terMiNo

 

033/2021

e c garcia 
dos saNtos 
coMÉrcio, 
serviÇos e 
rePreseN-

taÇÕes 
eireli

aquisição 
de álcool 
em gel 

70%, an-
tisséptico, 

embalagem 
de 500ml.

 19.240,00 06.303.1502.8277 
/ 339039

06.181.1502.7691 
/ 339030 28/5/21 28/5/22

034/2021
ferMasil 
coMÉrcio 

eireli.

aquisição 
de álcool 
em gel 

70%, an-
tisséptico, 

embalagem 
de 1lt.

 20.000,00 06.303.1502.8277 
/ 339039

06.181.1502.7691 
/ 339030 28/5/21 28/5/22

035/2021

Higia 
fabricaÇÃo 
de acessÓ-
rios Para 

segUraNÇa 
ltda.

aquisição 
de Máscara 
cirúrgica, 

3 camadas 
(cx com 
50 Unida-

des).

 72.450,00 06.303.1502.8277 
/ 339039

06.181.1502.7691 
/ 339030 28/5/21 28/5/22

Protocolo: 665761

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº: 00828/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 09 DE JuNHo DE 2021.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/612525, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de tUcU-
RUÍ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/06/2021 
a 11/06/2021;

1. dPc alMir alves oliveira - Mat: 5914008
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. dPc HeNNisoN jose jacob azevedo - Mat: 5836727
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e qUareNta e Nove reais e 
ciNqUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
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PoRtARiA Nº: 00829/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 09 DE JuNHo DE 2021.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2021/611041, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, a 
fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no perío-
do de 09/06/2021 a 11/06/2021;

1. adM lUiz roolsevert Maciel ferreira - Mat: 73423
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( qUatroceNtos e seteNta e qUatro reais e se-
teNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas

PoRtARiA Nº: 00830/2021 - DGPc/oD/DRf 
DE 09 DE JuNHo DE 2021.

coNsideraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diligeNcia Policial, no período de 10/06/2021 a 25/06/2021;

1. ePc rosileNe soUsa da rocHa - Mat: 54186966
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 1, total: r$ 3,560.70)

2. iPc roberto carlos PiMeNta de soUza - Mat: 5692920
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, qtd: 1, total: r$ 3,560.70)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 
149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,121.40 ( sete Mil, ceNto e viNte e UM reais e qUareNta 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas

Protocolo: 665708

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 167/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de identificar e apurar a conduta do servi-
dor e.s.o., Mat. nº 5888806, o qual teria, em tese, celebrado contrato de 
empréstimo oriundo do fundo esperança, instituído pela lei nº 9032/2020, 
tudo conforme of. nº 240/2021-gs/sedeMe de 13/05/2021 e demais fa-
tos conexos conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc valderez Maria soUza da silva - divisÃo de disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 168/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar a conduta do servi-
dor j.a.c., Mat. nº 54185631, o qual teria, em tese, celebrado contrato de 
empréstimo oriundo do fundo esperança, instituído pela lei nº 9032/2020, 
tudo conforme of. nº 240/2021-gs/sedeMe de 13/05/2021 e demais fa-
tos conexos conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc valderez Maria soUza da silva - divisÃo de disciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 169/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e apurar a conduta do ser-
vidor o.j.M.M., Mat. nº 5600723, o qual teria, em tese, celebrado con-
trato de empréstimo oriundo do fundo esperança, instituído pela lei nº 
9032/2020, tudo conforme of. nº 240/2021-gs/sedeMe de 13/05/2021 e 
demais fatos conexos conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc gUstavo josÉ foNteNele barreira - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 170/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades, quan-
to a falta de respostas aos ofícios encaminhados pelo MPf requeren-
do remessa das peças restantes do iPl nº 58/2010.000049-1 (Proc. nº 
1.23.006.000033/2020-00), conforme comunicado através dos ofícios nº 
111/2020-gab/PrM-PgN/Pa e 246/2021-gab/PrM-PgN/Pa, fatos ocorri-
dos no município de dom eliseu e demais conexos conforme anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ivoNe ferNaNdes sHerriNg - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 171/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar a conduta 
dos servidores que deixaram de adotar as providências necessárias em 
relação aos aPfd’s nºs 00004/2021.100276-2, 00004/2021.100278-5, 
00004/2021.100277-9, 00004/2021.100275-6, 00004/2021.100274-0 
e 00004/2021.100273-3, ocasionando o relaxamento dos referidos pro-
cedimentos pelo Poder judiciário, consoante despacho/ccrM/ cgPc de 
16/04/2021 e demais fatos conexos, conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cHristiaN WaNzeller coUto da rocHa - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 172/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor r.P.g., 
mat. nº 733660, face em tese, haver agido com arbitrariedade, ameaça e 
abuso de poder, utilizando-se de seu cargo para tratar de assunto pessoal, 
fato ocorrido entre os dias 22/02/2021 e 25/02/2021 no município de cas-
tanhal, conforme despacho/coiNt/cgPc de 06/05/2021 e demais fatos 
conexos e anexos;
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc jaNaÍNa cedraN bergaMiNi de oliveira - corregedoria re-
gioNal da zoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 173/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que ocor-
reu o óbito do nacional b.s.q., em tese, por intervenção policial, conforme 
apurado através do iPl nº 167/2021.000051-0, fato ocorrido no Município 
de acará no dia 12/03/2021, e demais fatos conexos, conforme anexos.
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coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ivoNe ferNaNdes sHerriNg - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 174/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor, d.M.P., 
mat. nº. 5940473, por ter, em tese, colocado em risco colegas de trabalho, 
descumprindo ordem legal superior de afastamento quando atestou positi-
vo para covid 19, comparecendo na delegacia onde é lotado por mais de 
uma vez, consoante despacho/coiNt/cgPc de 17/03/2021 e demais fatos 
conexos, conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc viviaNe carvalHo flores silva - corregedoria regioNal do 
aragUaia ParaeNse – 13ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 175/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
17/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que ocor-
reu a fuga do menor g.g.l., preso de justiça da UiPP de quatro bocas, ocor-
rida no dia 21/06/2020, conforme registrado no boP nº 481/2020.100612-
0 (iPl nº 481/2021.100002-0), tudo conforme despacho/coiNt/cgPc de 
22/03/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc jaNaiNa cedraN bergaMiNi de oliveira - corregedoria re-
gioNal da zoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 176/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que 
ocorreu o dano na vtr descaracterizada, marca chevrolet s-10, Pla-
ca qvl4c41, disponibilizada a superintendência regional do xingu, fato 
ocorrido em 01/10/2020 em altamira/Pa, conforme consta do boP nº 
0049/2020.103674-8, e demais fatos conexos, conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc godofredo MartiNs borges - corregedoria regioNal do 
xiNgU – 11ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 177/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar os fatos relatados pelo sr. 
a.s.r., no boP. nº 277/2021.074400-5, onde consta que foi, em tese, 
injuriado, agredido e tratado com arbitrariedade e falta de urbanidade por 
servidor não identificado, fato ocorrido no dia 26/03/2021, na DP de Se-
nador josé Porfírio, conforme despacho/coiNt/cgPc de 19.01.2020 e de-
mais fatos conexos, conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc godofredo MartiNs borges - corregedoria regioNal do 
xiNgU – 11ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 178/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que ocor-
reu a fuga dos nacionais W.g.a.s., f.M.s.a., d.s.f., j.i.s.s., e a.l.s., da 
ala carcerária da dP de tucumã, no dia 23/12/2020, consoante apurado no 
iPl nº 00214/2020.100127-9, tudo conforme despacho/coiNt/cgPc de 
31/03/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc viviaNe carvalHo flores silva - corregedoria regioNal do 
aragUaia ParaeNse – 13ªrisP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 179/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar os fatos relatados na dcrif 
em 19/02/2021, pela sra. s.M.s., onde consta que policiais civis e mili-
tares teriam agido, em tese, com arbitrariedade, agredindo fisicamente a 
denunciante e seus familiares, exigindo dinheiro, armas e drogas, além de 
subtraírem alguns objetos da casa, fato ocorrido no dia 15/02/2021, em 
santa izabel-Pa e demais conexos conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc jaNaÍNa cedraN bergaMiNi de oliveira - corregedoria re-
gioNal da zoNa do salgado - 3ª risP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 180/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades referente 
a ausência do exame de corpo delito do indiciado nos autos do aPdf nº 
00008/2021.100190-3, atendendo desta forma a manifestação do exmo. 
juiz de direito titular da 1ª vara de inquéritos Policiais e Medidas cautela-
res de belém nos autos nº 0803948-76.2021.814.0401, conforme anexos 
e demais conexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do PerPetUo socorro rebelo de aNdrade PicaNÇo - 
coMissÃo PerMaNeNte de Processo adMiNistrativo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 181/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilidades pelo 
atraso, em tese, da conclusão e remessa dos iPls nºs 00031/2017.100429-9, 
031/2010.000315-5 e outros, todos oriundos da sU Mosqueiro, conforme foi 
constatado pela divisão de correição e devidamente comunicado ao gab/cgPc 
em 09/02/2021 e demais fatos conexos, conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
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resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc isoMarY aNdrade regis MoNteiro - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 182/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias e se há res-
ponsabilidades na fuga do preso g,s.M., ocorrida no dia 02.02.2021 por 
ocasião de sua apresentação na sU Mosqueiro como suspeito de envolvi-
mento no roubo ocorrido em uma residência naquele distrito, tendo sido 
confeccionado o boP. nº 00031/2021.100217-0 sobre o fato, e demais 
fatos conexos, conforme despacho/ccrM/cgPc de 16/03/2021 e anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc leNa jaNNe botelHo de alMeida - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 183/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar o roubo de 03 (três) carre-
gadores de nº sgx16703, Pat.: 40237, tudo consoante teor do boP. nº 
00270/2021.100003-4, fato ocorrido em 12/01/2021 no município de be-
lém, conforme anexos e demais conexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cHristiaN WaNzeller coUto da rocHa - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 184/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
20/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor d.c.r.g., 
mat. nº 57202206, o qual teria, em tese, utilizado um cone para desferir 
golpes em uma cadela, levando-a à morte, fato ocorrido no dia 25/02/2021, 
no condomínio “grandes lagos” em ananindeua/Pa, tudo consoante boP. 
nº 00044/2021.100071-0, termos de declarações prestados pela sra. 
P.M.s.l. e o sr. a.r.l.l., bem como despacho/ccrM/cgPc de 14/04/2021, 
e demais fatos conexos, conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc gUstavo josÉ foNteNele barreira - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 185/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
27/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as responsabilidades, quanto 
a negligência na instauração e conclusão, do crime relatado no boP nº 
00031/2017.100103-1, o qual gerou o iPl nº 00031/2018.100223-5 (sec-
cional de Mosqueiro), sendo que este, até 03/2019 ainda não havia sido 
concluído e enviado a justiça, tudo conforme relatado pelo MP ao correge-
dor-geral em 06/04/2021 e demais conexos conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc gUstavo josÉ foNteNele barreira - corregedoria geral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

PoRtARiA Nº 186/2021-AAi/GAB/coRREGEPoL DE 
27/05/2021

coNsideraNdo: a necessidade de apurar as circunstancias e responsa-
bilidades na fuga do preso j.H.s.a., (autuado no iPl 00008/2021.100277-
1 da seccional de icoaraci), ocorrida em 21/04/2021, quando este era 
retirado da VTR-PC para adentrar no prédio do CPC Renato Chaves, a fim 
de ser submetido ao exame de corpo delito, fato que ocasionou o boP nº 
00008/2021.101563-5 e demais fatos conexos conforme anexos.
coNsideraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
resolve: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc leoMar Narzila MaUÉs Pereira - coMissÃo PerMaNeNte de 
Processo adMiNistrativo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs júNior
corregedor geral da Polícia civil

Protocolo: 665823
PoRtARiA Nº  077/2021-PA/DivERSoS/DG/Pc-PA

  BELéM-PA, 21 DE MAio DE 2021.
o delegado-geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNsideraNdo: os termos do ofício nº 03/2021-cPPad/dg/Pc-Pa, de 
10/10/2021, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, delegada 
isoMarY aNdrade regis MoNteiro, por meio do qual solicita ProrrogaÇÃo 
de Prazo para conclusão do Processo administrativo, instaurado pela Portaria 
Nº 043/2021- Pa/dg/Pc-Pa de 12/04/2021, publicado no doe nº 34.553, 
de 15/04/2021, com o intuito de apurar as circunstâncias em que ocorreu a 
morte do servidor saloMÃo MartiNs da silva – investigador de Polícia civil, 
Matrícula nº 5463050, ocorrido em 14/01/2021;
r e s o l v e:
i – conceder 30 (trinta) dias de prorrogação de prazo, para conclusão do 
Processo administrativo, instaurado por meio da Portaria Nº 043/2020-
PA/GAB/DG/PC-PA de 12/04/2021, publicado no Diário Oficial nº 34.553 de 
15/04/2021, a contar de 15/05/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
delegado Walter reseNde de alMeida
delegado-geral
PolÍcia civil do estado do Pará

PoRtARiA Nº 037/2021–PAD/DivERSoS/DG/Pc–PA.
BELéM-PA, 24 DE MAio DE 2021.

o delegado-geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia 
civil) etc...
coNsideraNdo:  a instauração do Processo administrativo disciplinar nº 
002/2020-Pad/iNstaUraÇÃo/dg/Pc-Pa, de 28/09/2020, publicado no 
d.o.e. 34.374, de 15/10/2020, para apurar a conduta atribuída ao servidor 
investigador s. l. P. a. – matrícula nº 57233656;
coNsideraNdo:  a necessidade de efetuar a substituição de Membro da 
Comissão, a fim de evitar solução de continuidade no andamento do citado 
procedimento;
r e s o l v e:
i – desigNar o servidor cHristiaN WaNzeller coUto da rocHa – dele-
gado de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo disci-
plinar nº 002/2020-Pad/iNstaUraÇÃo/dg/Pc-Pa, de 28/09/2020, publicado 
no d.o.e. 34.374, de 15/10/2020, como segundo Membro, em substituição 
ao servidor PaUlo edUardo vaz beNtes – escrivão de Polícia civil, a contar 
deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
delegado Walter reseNde de alMeida
delegado-geral
PolÍcia civil do estado do Pará

PoRtARiA Nº 039/2021 – PAD/DivERSoS/DG/Pc-PA.
BELéM/PA, 31 DE MAio DE 2021.

o delegado geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94...
coNsideraNdo  a conclusão do Pad nº 016/2017, de 12/07/2017, que 
apurou, em tese, ilícito administrativo atribuído aos servidores valdiviNo 
MiraNda da silva jUNior - delegado de Polícia, doUglas edUardo 
da silva lUz - escrivão de Polícia, eUclides da silva liMa jUNior 
- investigador de Polícia e raiMUNdo NoNato de oliveira loPes - in-
vestigador de Polícia civil;
coNsideraNdo  o relatório da comissão Processante que sugeriu a apli-
cação de suspensão ao servidor valdiviNo MiraNda da silva jUNior 
- delegado de Polícia; o sobrestamento dos autos quanto ao servidor rai-
MUNdo NoNato de oliveira loPes - investigador de Polícia e o arquiva-
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mento quanto aos servidores doUglas edUardo da silva lUz - escrivão 
de Polícia e eUclides da silva liMa jUNior - investigador de Polícia;
coNsideraNdo  os termos da Manifestação nº 925/2019-coNjUr-Pc, de 
12/06/2019;
r e s o l v e:
i – aPlicar a pena disciplinar de 60 (sessenta) dias de sUsPeNsÃo ao servi-
dor valdiviNo MiraNda da silva jUNior - delegado de Polícia, por trans-
gressão ao disposto no artigo 74, inciso vii, da lei complementar nº 022/94, 
a qual deverá ser convertida em multa de 50% (cinquenta por cento) sobre 
a remuneração, conforme dispõe o §1º, do art. 79, daquele diploma;
ii – deterMiNar o sobrestaMeNto do feito em relação ao servidor 
raiMUNdo NoNato de oliveira loPes - investigador de Polícia civil, 
conforme preceitua o artigo 98, § 3º, da lei complementar nº 022/94, 
enquanto não houver provimento judicial (Processo criminal  nº 0011380-
25.2017.814.0045) sobre os mesmos fatos aqui apurados;
iii – deterMiNar o arqUivaMeNto do feito em relação aos servidores 
doUglas edUardo da silva lUz - escrivão de Polícia civil e eUclides 
da silva liMa jUNior - investigador de Polícia civil;
IV – À Corregedoria-Geral da Polícia Civil e à Chefia e Gabinete para que 
adotem as providências necessárias ao fiel cumprimento do presente ato.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral
PolÍcia civil do estado do Pará

Protocolo: 665883
DiStRAto DE SERviDoR tEMPoRÁRio
PoLíciA civiL Do EStADo Do PARÁ

Ato: tERMo DE DiStRAto
data de admissão: 21/05/2018
término vínculo: 01/02/2021
Motivo: rescisão contratual
Nome do servidor cargo do servidor temporário
ilaNa jordaNa da silva lobo
assisteNte adMiNistrativo
ordenador: Walter reseNde de alMeida
delegado- geral

Protocolo: 665951
..

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

PoRtARiA
.

PRoRRoGAção Do PAD N.º 002/2021
PoRtARiA N.º 033/2021 – coRREGEDoRiA Do cPc “Rc”, de 10 
de junho de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNsideraNdo: o Memorando 004/2021 
Pad n.º 002/2021, de solicitação de prorrogação de prazo, elaborado 
pelo presidente do processo. resolve: art. 1º.: Prorrogar: Pad n.º 
002/2021, instaurado pela Portaria Nº 009/2021 – corregedoria cPc 
“rc”, de 09 de abril de 2021, publicada no doe nº. 34.548 de 12 de abril 
de 2021, por mais 60 (sessenta) dias, a contar da publicação; registre-se, 
Publique-se e cumpra-se. daNielle silva de aNdrade liMa gUerra - 
corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 665637
PRoRRoGAção Do PAD N.º 001/2021

PoRtARiA N.º 034/2021 – coRREGEDoRiA Do cPc “Rc”, de 10 
de junho de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNsideraNdo: o Memorando 006/2021 
Pad n.º 001/2021, de solicitação de prorrogação de prazo, elaborado 
pelo presidente do processo. resolve: art. 1º.: Prorrogar: Pad n.º 
001/2021, instaurado pela Portaria Nº 008/2021 – corregedoria cPc 
“rc”, de 09 de abril de 2021, publicada no doe nº. 34.548 de 12 de abril 
de 2021, por mais 60 (sessenta) dias, a contar da publicação; registre-se, 
Publique-se e cumpra-se. daNielle silva de aNdrade liMa gUerra - 
corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 665668

LicENçA PRêMio

PoRtARiA Nº204 DE 09/06/2021-DAf
servidora: Maria geNira da silva
cargo: Perito criminal, MatrÍcUla: 5136830/2
PerÍodo:01.07.2021 a 30.07.2021
triêNio:22.10.2016 a 21.10.2019

PoRtARiA Nº205 DE 09/06/2021-DAf
servidor: josÉ lUiz Moreira de oliveira júNior
cargo: Perito criminal, MatrÍcUla: 54185937/3
PerÍodo: 01.07.2021 a 29.08.2021
triêNio: 11.10.2011 a 10.10.2014

PoRtARiA Nº206 DE 09/06/2021-DAf
servidora: aNgela albertiNa gasPar Pereira de agUiar
cargo: farmacêutica, MatrÍcUla: 54189019/1
PerÍodo: 01.07.2021 a 30.07.2021
triêNio: 25.02.2014 a 24.02.2017

PoRtARiA Nº207DE 09/06/2021-DAf
servidora: cYNara Maria Mota da silva goes
cargo: Perito criminal, MatrÍcUla: 5833884/1
PerÍodo:01.07.2021 a 30.07.2021
triêNio:04.06.2007 a 03.06.2010

PoRtARiA Nº208 DE 09/06/2021-DAf
servidor: carlos fábio ferreira de alMeida
cargo: Perito Médico legista, MatrÍcUla: 5832462/1
PerÍodo:24.06.2021 a 23.07.2021
triêNio:02.05.2016 a 01.05.2019

Protocolo: 665624

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA N° 155/21 DE 09 DE JuNHo DE 2021–GAB/DGcPcRc
o diretor geral do ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHa-
ves”, usando das atribuições legais e conferidos pelo decreto governa-
mental s/n publicado no doe Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Memo. n°006/21 -cel/ic.
resolve:
designar a servidora Márcia de NazarÉ barbosa de sá, Perito crimi-
nal, matrícula n°5130207/2, para responder pela coordenação de enge-
nharia legal, geP-das-011.4, no período de 01.05.2021 a 30.05.2021, 
em virtude de férias do titular do cargo. (orley de Morais cruz, Mf.: 
5449561/1).
registre-se e cUMPra-se.
ceNtro de PerÍcias cieNtÍficas “reNato cHaves”, 09 de junho de 
2021.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 665516

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 092/2021 DE 25/03/2021, 
PuBLicADA No DoE Nº 34.542 DE 06.04.2021.

onde se lê:
Período: 28.11.2020 à 11.12.2020.
Leia – se:
No período de 28.11.2020 à 06.12.2020.
edvaldo rodrigUes de castro
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 665525

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N°. 499/ 2021
delsoN batista de liMa júNior cic: 212.082.122-49
MatrÍcUla: 5463165/1
cargo: Perito criminal
Herbert rodrigo da silva ribeiro cic: 889.365.202-10
MatrÍcUla: 55587510-2
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: Mojú - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 31/05/2021 a 02/06/2021
objetivo: realizar perícia técnica.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 434/ 2021
ferNaNdo doUglas jardiM saNtos cic: 468.203.882-68
MatrÍcUla: 54188040/1
cargo: Perito criminal
cidade: bragaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PerÍodo: 20/05/2021 a 30/05/2021
objetivo: ficar a disposição.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 665952
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.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 1748/2021- DG/cGP, de 09/06/2021.
o diretor geral do departamento de trânsito do estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e...
coNsideraNdo os termos da lei estadual nº 9.198, de 13 de janeiro de 
2021; que dispõe sobre o Projeto de Habitacional da segurança Pública;
coNsideraNdo a exposição e solicitação do secretário de segurança Pú-
blica, através do ofício circular nº 074/2021-gab/sec/segUP, e demais 
despachos no Processo 2021/598669,
r e s o l v e:
desigNar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão es-
pecial com a finalidade de acompanhar as tratativas do Projeto Habitacio-
nal da segurança Pública do estado do Pará junto ao departamento de 
trânsito do estado do Pará, criado através da lei estadual nº 9.198, de 13 
de janeiro de 2021:
titUlares:
carMeN sÍlvia dias jateNe, matrícula 55586760/2;
taYeNNe brito coNde, matrícula 5920358/3.
sUPleNtes:
NazarÉ de fátiMa Matos oliveira, matrícula 3156630/1;
aNgÉlica soUza MiraNda, matrícula 54192687/4.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral.

Protocolo: 665987
PoRtARiA Nº1760/2021-DG/DEtRAN
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 os procedimentos de credenciamento de empresa 
fornecedora de soluções de Hardware e software para implantação e uso 
do sistema eletrônico de anotação e transmissão do relatório de avaliação 
eletrônico;
considerando a decisão exarada nos autos do processo nº tc/002214/2021 
– resolução nº19.262 – tribunal de contas do estado do Pará.
r e s o l v e: 
art. 1º. revogar a Portaria nº22/2021-dg/detraN, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará dia 11/01/2021, que credenciou a 
empresa f.tecNologia de iNforMaÇÃo eireli, inscrita no cNPj 
Nº033.572.846/0001-55, Nome fantasia f.tecNologia, como fornecedora 
de soluções de Hardware e software para implantação e uso do sistema 
eletrônico de anotação e transmissão do relatório de avaliação eletrônico.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
gabinete da diretoria geral, em 10 de junho de 2021.
Marcelo liMa gUedes
diretor geral 

Protocolo: 666153

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNvêNio
NúMERo Do coNvêNio: Nº 045/2021
Partes: departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/Pa, cNPj 
n° 04.822.060/0001-40 e o dePartaMeNto MUNiciPal de trâNsito de 
breU braNco/Pa, inscrito no cgc/cNPj n° 34.626.440/0001-70
objeto do coNvêNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao detraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical, nas vias do Município.
vigêNcia: início: 10/06/2021 término: 09/06/2022
foro: belém
data de assiNatUra: 10/06/2021
ordeNador resPoNsável: Marcelo liMa gUedes
Marcelo liMa gUedes
diretor geral – detraN/Pa

Protocolo: 666057

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 1468/2021-DAf/cGP, DE 19/05/2021
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 2021/527675;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
joão batista figueiredo veiga, matrícula nº 57196686/1.

art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUiNHeNtos reais) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento no municipio de salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-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 27/05 à 06/06/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1471/2021-DAf/cGP, DE 19/05/2021
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 2021/531274;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos à servidora luiz 
carlos Margalho de souza, matrícula nº 80845599/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil reais) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento nos municipios de barcarena e abaetetuba..
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 31/05 à 04/06/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1473/2021-DAf/cGP, DE 19/05/2021
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 2021/528960;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
jacó epifânio dos santos, matrícula nº 80845612 /1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (dois Mil reais) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento nos municipios de Novo repartimento e Uruará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.900,00
3339033-r$:- 100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 07 à 22/06/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1501/2021-DAf/cGP, DE 21/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/532006;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
alexsander dias lima, matrícula nº 57230535/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (qUiNHeNtos reais) e destinam-se a suprir despesas diversas de 
pronto pagamento no municipio de eldorado dos carajás.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 31\05 à 26\06\2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1503/2021-DAf/cGP, DE 21/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/533436;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
vicente de Paulo Pureza, matrícula nº 5095042/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
250,00 (dUzeNtos e ciNqUeNta reais) e destinam-se a suprir despesas 
diversas de pronto pagamento no municipio de cametá.
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art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-250,00
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 à 24\05\2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 665706

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1112/2021-DAf/cGP, DE 20/04/2021
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 para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/396387,
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para o município 
de Salinópolis, no período de 29/04 a 03/05/2021, a fim realizar ações de 
fiscalização de trânsito no referido município, em cumprimento a crono-
grama de ações determinadas pela diretoria técnica e operacional, em 
especial por ocasião da “operação dia do trabalho 2021”.

servidor MatricUla
lícia maria dos santos freire 5638704/1

Petronius de jesus farias da crUz 54191564/2
Walmero jesus costa 57226865 /1

jacson cleiton de melo saraiva 57200226 /1
ademilton vaz de quadros 57230538 /1

josé roberto dos santos ferreira 57208054 /1
ferNaNdo aNtoNio filizzola beNtes filHo 54192715 /2

benedito nascimento sidonio 57226314 /1
Paulo roberto carneiro barroso 57227620 /1

almir dos santos da silva 57191487 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1113/2021-DAf/cGP, DE 22/04/2021
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 para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/392093,
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém 
para o município de castanhal – 26/04 a 27/04/2021, cametá – 28/04 
a 03/05/2021, Marabá – 04/05 a 18/05/2021 e Parauapebas – 19/05 a 
25/05/2021, a fim de realizar visita técnica para manutenção de painel 
de informática e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de 
informática.

servidor MatricUla
alMir alves do carMo jUNior 57196269 /1
NoÉlio tavares raiol jUNior 54196638 /3

WilsoN WaldeMir caMPos dos Passos 6120008 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1114/2021-DAf/cgp, DE 22/04/2021
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 2021/383393;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o 
município de barcarena no período de 19/04 à 22/04/2021, abaetetuba – 
23/04 à 27/04/2021, cametá – 28/04 à 04/05/2021, igarapé-Miri – 05/05 
à 10/05/2021, Abaetetuba – 11/05 à 14/05/2021, a fim de conduzir servi-
dores, processos e materiais de higiene.

nome matricula
silas rodrigues de almeida 57216391/2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1115/2021-DAf/cgp, De 22/04/2021
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 2021/391348;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados referente ao deslocamento de Marabá para o municí-
pio de Eldorado dos Carajás no período de 19/04 à 28/04/2021, a fim de 
realizarem exames de 3ª fase de cNH.

nome matricula
josé adauto cavalcante de souza júnior 55587295/2

ricardo silva vasconcelos 57227054/1
Paulo júnior bezerra costa 55588149/2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1116/2021-DAf/cgp, DE 22/04/2021
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 2021/399758;
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 de Belém para 
o município de Marabá no período de 24/05 à 26/05/2021, Parauapebas – 
27/05 à 31/05/2021, canaã dos carajás – 01/06 à 02/06/2021, xinguara 
– 03/06 à 04/06/2021, ourilândia do Norte – 05/06 à 09/06/2021, tucumã 
– 10/06 à 11/06/2021, são félix do xingu – 12/06 à 13/06/2021, reden-
ção – 14/06 à 16/06/2021, conceição do araguaia – 17/06 à 18/06/2021, 
Santana do Araguaia/Belém – 19/06 à 22/06/2021, a fim de realizarem 
vistorias técnica para análise das atividades das empresas que serão cre-
denciadas/fiscalizadas como Empresas Credenciadas em Vistoria – ECV, 
conforme Portaria Nº 024/2020-detran.

nome matricula
arlei costa gonçalves 57228981/1

laurinaldo serra rabelo 3262383/1
Marcelo Henrique cardoso silva 54190372/2

Pablo condurú Monteiro 80845373/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1117/2021-DAf/cgp, DE 22/04/2021
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 2021/397845;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de duas (02) diárias a servidora abaixo especi-
ficada referente ao deslocamento de Belém para o município de Marituba, 
no período de 16/04 à 19/04/2021, a fim de acompanhar e auxiliar nos 
trabalhos da banca itinerante de 1ª fase de habilitação.

nome matricula
lorena letícia reis barata 5909925/3

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1118/2021-DAf/cgp, DE 22/04/2021
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 2021/385027;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de duas (02) diárias aos servidores abaixo espe-
cificados referente ao deslocamento de Belém para o município de Maritu-
ba, no período de 16/04 à 19/04/2021, a fim de realizarem banca itineran-
te de 1ª fase de Habilitação.

nome matricula
Waldir de azevedo repolho 54194159/2

otacilio vale de aquino 57229560/1
Patrick fialho vieitas 57196230/1

itamar borges saré de Melo 57200466/1
Maria eliete lima brito 3263851/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1119/2021-DAf/cgp, DE 22/04/2021
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 2021/392052;
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 de Dom Eliseu para 
o município de Rondon do Pará, no período de 26/04 à 21/05/2021, a fim 
de realizar suas atividades de vistorias de veículos na ciretran do referido 
municipio.

nome matricula
robson soares da silva 57201299 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1120/2021-DAf/cGP, DE 22/04/2021
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.
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coNsideraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 280/2021-goftc, de 12/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/378167,
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, ao servidor 
abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de belém para 
o Município de Marituba, no período de 27/04 a 11/05/2021, a fim de reali-
zar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acompa-
nhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga 
na balança localizada no km 14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir 
cronograma de ações estabelecidas pela diretoria técnica e operacional.

servidor matricula
gilvan rabelo normando 57193929 /2

raimundo daniel santos da silva 57200355 /1
luiza silvana pinheiro meireles 57227614 /1

joelma lima barbosa dos passos 57212280 /2
claudia deolinda alvarez felix 57226873 /1
Mauro clovis gomes da silva 57227318 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1121/2021-DAf/cGP, DE 22/04/2021
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 para concessão de diárias constante do 
Memº 29/2021-dto, de 14/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/392054,
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de 22 e ½ (vinte e duas e meia) diárias, aos 
servidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município 
de belém para os Municípios de benevides – 19/04 a 21/04/2021, salinó-
polis – 22/04 a 25/04/2021, distrito de Mosqueiro – 26/04 a 28/04/2021, 
Peixe boi – 29/04 a 02/05/2021, castanhal – 03/05 a 05/05/2021, são 
joão de Pirabas – 06/05 a 09/05/2021, benevides – 10/05 a 12/05/2021 
e Salinópolis – 13/05 a 17/05/2021, a fim de supervisionar as campanhas 
educativas sobre velocidade onde foram instalados os controladores de 
velocidade (radares).

servidor matricula
josé bento andrade gouvêa júnior 80845362/5

rosa Maria da silva bohadana 5953242/1
isabella Maria Nunes Mesquita 57175514/1
bárbara maria morais de castro 5947687 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1124/2021-DAf/cGP, DE 22/04/2021
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 para concessão de diárias constante do 
Memº 032/2021-coft, de 13/04/2021, e demais despachos no Processo 
2021/384277,
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de 
belém para o Município de salinópolis, no período de 26/04 a 21/05/2021, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos na CIRETRAN do 
referido município.

servidor matricula
fabio jUNior Pereira PeNHa 55589137 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1127/2021-DAf/cgp, DE 22/04/2021
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 2021/391543;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e e meia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
o município de Breves, no período de 27/04 à 11/05/2021, a fim de acom-
panhar a equipe de fiscalização de trânsito para dá apoio administrativo, 
realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
edinaldo oliveira Machado 57175603 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1128/2021-DAf/cgp, DE 22/04/2021
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 2021/351611;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
os municípios de tailândia – 26/04 à 29/04/2021, abaetetuba – 30/04 

à 04/05/2021, Barcarena/Belém – 05/05 à 11/05/2021, a fim de fazer 
manutenção nas linhas telefonicas, nos padrões de entrada, nas extensões 
das linhas telefonicas e nos quadros telefonicos dos referidos municipios.

nome matricula
jacó epifânio dos santos 80845612 /1

jailson ferreira Pereira chaves 57196175 /1
Walter Mota aragão silva 5414806 /6

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1129/2021-DAf/cgp, DE 23/04/2021
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 2021/401126;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e duas e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
o município de rondon do Pará, no período de 27/04 à 01/05/2021, dom 
elizeu – 02/05 à 05/05/2021, Paragominas – 06/05 à 11/05/2021, Ulianó-
polis – 12/05 à 15/05/2021, Mãe do rio/belém – 16/05 à 19/05/2021, a 
fim de realizarem a vistoria predial, renovação de credenciamento de CFCs 
e capacitadoras de acordo com a resolução 789/2020 do coNtraN.

nome matricula
josenilce da silva Pantoja santos 1040/1
elisângela soares da conceição 57196790/1

otávio silva barbosa 3156834/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1130/2021-DAf/cGP, DE 23/04/2021
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 para concessão de diárias constante do 
Memº 07/2021-gerMa, de 19/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/308252,
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município 
de santarém para o Município de Monte alegre, no período de 26/04 a 
21/05/2021, a fim de realizar atendimento no setor de vistoria e aplicação 
de lacres em veículos na ciretraN do referido município.

servidor matricula
jesus junior farias lira 55590098 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 665647

.
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.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 498/2021 - GAB/SEAP/PA
Belém - PA, 14 de Maio de 2021.
estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para a convivência mãe, 
parturiente e lactante, e filho no âmbito da Unidade Materno Infantil dos 
centros de recuperação feminino da secretaria de estado de administra-
ção Penitenciária do Pará – seaP Pa.
o secretário de estado de administração Penitenciária, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os incisos i, ii e iv do artigo 138 da constituição 
do estado do Pará e o inciso ii do art. 11 da lei 8.937 de 02 de dezembro 
de 2019,
coNsideraNdo a norma estabelecida pelo inciso l do art. 5º da constitui-
ção da república do brasil que expressamente assegura o direito da mãe 
privada de liberdade de permanecer com o seu filho/a durante o período 
de amamentação;
coNsideraNdo a norma constante no art. 227 da constituição da repú-
blica do brasil que estabelece o dever da família, da sociedade e do estado 
assegurar à criança o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liber-
dade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.
coNsideraNdo que a lei de nº 8.069, de 13 de julho de 1990, denomi-
nada estatuto da criança e do adolescente – eca, estabelece que é direito 
da criança a proteção a vida e à saúde mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência;
coNsideraNdo que a lei de nº 7.210, de 11 de julho de 1984, denomi-
nada lei de execução Penal, estabelece no seu art. 83, § 2º que é direito 
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da mulher privada de liberdade cuidar e amamentar os seus filhos até, no 
mínimo, os seis (06) meses de idade;
coNsideraNdo a lei de nº 13.257, de 8 de março de 2016 que dispõe 
sobre as políticas públicas para a primeira infância;
coNsideraNdo que o estado brasileiro é signatário das regras de Man-
dela que constituem regras mínimas, estabelecidas em tratatados inter-
nacionais de direitos Humanos, das Nações Unidas para o tratamento de 
Pessoas Privadas de liberdade;
coNsideraNdo que o estado brasileiro é signatário das denominadas 
regras de bangkok que constituem as regras das Nações Unidas para o 
tratamento de mulheres privadas de liberdade e medidas não privativas de 
liberdade para mulheres infratoras;
coNsideraNdo o decreto 99.710, de 21 de Novembro de 1990 que pro-
mulga a convenção sobre os direitos da criança;
coNsideraNdo a Portaria interministerial, entre o Ministro da justiça e 
a Ministra de estado-chefe da secretaria de Políticas para as mulheres da 
Presidência da república, de nº 210, de 16 de janeiro de 2014, que insti-
tuiu a Política Nacional de atenção às Mulheres em situação de Privação de 
liberdade e egressas do sistema Prisional;
coNsideraNdo a Portaria de nº 210, de 5 de junho de 2018 do conselho 
Nacional dos direitos da criança e do adolescente – coNaNda que dispõe 
sobre os direitos das crianças cujas mães, adultas ou adolescentes, este-
jam em situação de privação de liberdade;
coNsideraNdo a resolução de nº 3, de 01 de junho de 2012 do con-
selho Nacional de Políticas criminais e Penitenciárias que recomenda que 
o uso das algemas em mulheres Privadas de liberdade ou outros meios 
de contenção durante a sua permanência em unidades hospitalares seja 
considerado medida de necessidade justificada por razões de segurança ou 
para evitar e frustrar fuga ou resistência;
coNsideraNdo a resolução de nº 04, de 15 de julho de 2009 do conse-
lho Nacional de Políticas criminal e Penitenciária – cNPcP que recomenda 
o controle qualitativo das penas e medidas alternativas à prisão (especial-
mente as restritivas de direito) para garantir a segurança jurídica neces-
sária e adoção do modelo de descentralização de monitoramento psicos-
social;
coNsideraNdo a resolução conjunta nº 01 de 8 de novembro de 2018, 
entre o conselho Nacional de Política criminal e Penitenciária – cNPc e 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que qualifica o atendi-
mento socioassistencial às famílias de pessoas privadas de liberdade e 
egressas do sistema Penitenciário no sistema único de assistência social 
– sUas;
coNsideraNdo a resolução de nº 252, de 04 de setembro de 2018 do 
conselho Nacional de justiça - cNj que estabelece princípios e diretrizes 
para o acompanhamento das mulheres mães e gestantes privadas de liber-
dade e dá outras providências;
coNsideraNdo a resolução de nº 369, de 19 de janeiro de 2021 do 
conselho Nacional de justiça que estabelece os procedimentos e diretrizes 
para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e 
responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos art.s 
318 e 318-a do código de Processo Penal;
coNsideraNdo a Nota técnica de nº 17/2020 diaMge/cgcaP/dirPP/
dePeN/Mj do departamento Penitenciário Nacional o Ministério da justiça, 
que trata dos procedimentos relativos à custódia de mulheres no sistema 
prisional brasileiro, atendendo a regramentos nacionais e internacionais, 
de modo a garantir o cumprimento da pena em observância aos princípios 
da humanização e da dignidade da pessoa humana;
coNsideraNdo a necessidade de regulamentar os procedimentos de con-
vivência entre mãe e filho na Unidade Materno Infantil do Centro de Recu-
peração feminino da secrectaria de estado de administração Penitenciária 
do Pará,
r e s o l v e:
art. 1º. estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos para a convi-
vência entre mãe, parturiente e lactante, e filho/a no âmbito da Unidade 
Materno infantil do centro de recuperação feminino de ananindeua da 
secretaria de estado de administração Penitenciária do Pará – seaP Pa.
art. 2º. o pleno exercício da maternidade por meio do convívio mãe e 
filho/a é um direito da mulher privada de liberdade e fundamental para o 
desenvolvimento da criança.
Art. 3º. A Unidade Materno Infantil é um espaço físico específico com es-
trutura adequada para receber mulheres privadas de liberdade, gestantes 
e parturientes sob a custódia da secretaria de estado de administração 
Penitenciária – seaP, e para permanência de lactantes junto das mães.
art. 4º. a Unidade Materno infantil tem o objetivo garantir que mulheres 
privadas de liberdade tenham parto seguro e humanizado em ambiente 
acolhedor e com estrutura adequada que garanta, também, acesso ao su-
porte biopsicossocial durante o período gestacional e de amamentação.
art. 5º. a Unidade Materno infantil, observado o art. 89 da lei de execução 
Penal, garantirá às mulheres privadas de liberdade a convivência entre 
mãe e filho/a pelo período necessário ao fortalecimento do vínculo mãe-
filho/a, respeitando-se o período de amamentação, no mínimo, nos seis 
primeiros meses de vida da criança, sem prejuízo da complementação, se 
necessário.
Art. 6º. O convívio entre mãe e filho/a dentro da Unidade Materno Infantil 
do centro de recuperação feminino observará os seguintes princípios:
1. Princípio da dignidade da Pessoa Humana;
2. Princípio da Não discriminação;
• Princípio do Respeito e promoção das diversidades;
1. Princípio da economia da administração Pública, a partir do co-
tejo entre o interesse Público e o Melhor interesse da criança;
2. Princípio da interinstucionalidade;
3. Princípio da interdisciplinalidade;
• Princípio da Participação Social;

• Promoção da Cidadania;
1. Melhor interesse da criança;
2. o respeito ao processo de integração do índio à comunhão na-
cional, da coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, 
tradições, usos e costumes;
Art. 7º. O convívio entre mãe e filho/a dentro da Unidade Materno Infantil 
do centro de recuperação feminino obedecerá as seguintes diretrizes:
1. a ecologia do desenvolvimento humano, pelo qual os ambien-
tes de encarceramento feminino devem contemplar espaço adequado para 
permitir o desenvolvimento infantil em padrões saudáveis e uma relação 
de qualidade entre a mãe e a criança;
2. a continuidade do vínculo materno, que deve ser considerada 
como prioridade em todas as situações;
• O respeito ao patrimônio cultural e religioso das comunidades 
indígenas, seus valores artísticos, meios de expressão e manifestação de 
religiosidade;
1. a importância inafastável da amamentação, entendida como ato 
de impacto físico e psicológico que deve ser tratada de forma privilegiada, 
eis que dela depende a saúde do corpo e da psique da criança;
2. o fomento à aplicação das alternativas penais, na qualidade de 
mecanismo para diminuição do encarceramento no estado do Pará, e ado-
ção de novas práticas restaurativas pelos Órgãos de justiça;
DoS PRocEDiMENtoS DE ENtRADA DA MuLHER MãE, LActANtE 
ou PARtuRiENtE E DA cRiANçA No SiStEMA PENitENciÁRio.
art. 8º. No ingresso da Unidade Penitenciária:
1. será colhida a declaração de gravidez da mulher que, se positi-
va, será encaminhada a rede pública de saúde para confirmação por meio 
de exame clínico;
2. a declaração positiva de gravidez será encaminhada a autorida-
de Judiciária competente a fim de que lhe seja aplicada medida cautelar 
alternativa à prisão, nos termos do art. 318 do código de Processo Penal e 
observadas as normas da resolução de nº 369/2021 cNj;
• Será comunicado imediatamente à Defensoria Pública o ingresso 
de mulher gestante ou com filhos/as, caso não possua advogado consti-
tuído, para que não haja supressão ou periclitação da vida, da saúde e de 
direitos;
1. Será preenchida ficha de registro onde constará, obrigatoria-
mente, a situação da gestação, incluindo a idade gestacional, a existência 
de filho (s), suas respectivas idades, e as informações da(s) pessoa(s) 
responsáveis pelos cuidados desse(s) filho(s);
Parágrafo único. Nos termos do parágrafo único do art. 56 da lei federal 
de nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, o ingresso de mulher indígena 
no sistema penitenciário será imediatamente comunicado ao órgão de as-
sistência ao índio mais próximo;
art. 9º. No momento da triagem, a mulher será atendida por equipe mul-
tidisciplinar afim de:
1. Se possa verificar hipótese de ocorrência de violência sexual, a 
fim de garantir o direito da mulher ao aborto legal, nos termos do art. 128, 
ii do código Penal;
2. se for mãe lactante, possa receber o apoio adequado para que 
tome as providências necessárias em relação aos cuidados dessas crian-
ças, inclusive seu ingresso na Unidade Materno infantil, quando menor de 
dois (02) anos de idade;
Parágrafo único. a equipe multidisciplinar será composta por, no mínimo, 
um(a) psicólogo(a), um(a) enfermeiro(a) e um(a) assistente social.
art. 10. Às crianças ainda em fase de amamentação e que demandem de 
cuidados especiais e específicos serão atendidas pela equipe multidiscipli-
nar da UMi para que seja assegurado o direito de convivência com a mãe 
pelo período necessário ao desenvolvimento físico e psíquico da criança e 
para a construção do vínculo mãe - filho/a.
1. a entrada da criança na Unidade Materno infantil será comuni-
cada a todos os órgãos da rede de proteção socioassistencial do sistema 
único de assistência social - sUas;
2. À direção da Unidade Materno infantil compete emitir declara-
ção de nascimento, a fim de que a mãe, assistida pela Defensoria Pública 
ou por seu representante legal, possa tomar as providências quanto ao 
registro civil da criança;
• A criança passará por análise da equipe multidisciplinar que pre-
encherá ficha de registro da criança onde conste nome completo, registro 
de nascimento, se houver, estado de saúde e data de entrada na Unidade 
Materno infantil;
1. as informações de saúde, incluindo as avaliações psicossociais, 
da criança serão registradas em prontuário, regularmente atualizado, que 
será anexado junto ao prontuário médico da mãe;
Parágrafo Único. Compete à equipe multidisciplinar verificar a possibilidade 
e condições para que a mulher grávida ou lactante possa cumprir prisão 
domiciliar no período restante da gestação e durante a amamentação, sem 
prejuízo do retorno para cumprimento da pena em outro regime, ocasião 
em que antecipará a elaboração, com a participação do conselho tutelar, 
do estudo biopsicossocial que será encaminhado como sugestivo à vara de 
execuções Penais.
art. 11. a entrada e saída de mulheres estrangeiras e indígenas e seus 
filhos/as no sistema penitenciário será imediatamente comunicada ao con-
sulado ou órgão indigenista oficial brasileiro, respectivamente, bem como 
será comunicada a existência de filhos/as de mulher estrangeira sob custó-
dia do sistema penitenciário e, sempre que possível, a respectiva situação 
de guarda.
DoS PRocEDiMENtoS DE PERMANêNciA DE cRiANçAS NA uNiDA-
DE MAtERNo iNfANtiL
art. 12. É necessária expressa manifestação de vontade da mulher privada 
de liberdade para o exercício da maternidade, bem como para o convívio 
mãe-filho/a.
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Parágrafo único. a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar 
seu filho para adoção, antes ou lodo após o nascimento, será encaminhada 
à justiça da infância e da juventude e a rede de proteção socioassistencial 
do sistema único de assistência social – sUas.
Art. 13. O convívio mãe-filho/a obedecerá o período mínimo de até um 
(01) ano, podendo ser prorrogado por mais um (01) ano, independerá do 
aleitamento materno e será acompanhado de assistência biopsicossocial 
por meio da equipe multidisciplinar da UMi e pelos órgãos integrantes da 
rede de proteção socioassistencial do sistema único de assistência social 
– sUas.
art. 14. compete à equipe multidisciplinar da UMi elaborar o estudo biopsi-
cossocial a cada dois (02) meses, onde deverá constar o desenvolvimento 
físico, psíquico e social da criança.
1. O estudo biopsicossocial deverá apresentar a identificação de 
alternativas para guarda da criança fora da UMi e, caso positivo, o método 
psicossocial que será adotado para a preparação da saída da criança;
2. o referido estudo será enviado ao centro de referência em as-
sistência social (cras) e ao centro de referência especializado de assis-
tência Social (CREAS), conforme houver necessidade, a fim de promoção 
do acompanhamento social e familiar durante o período de preparação 
para saída da criança;
DoS PRocEDiMENtoS DE tRANSição E DE DESMAME
art. 15. a transição é o período que antecede a saída da criança da unidade 
materno infantil e compreende os procedimentos aproximação da criança 
à família e/ou responsável que receberá sua guarda e os procedimentos de 
sensibilização da mãe privada de liberdade acerca do momento da saída 
da criança.
Parágrafo único os procedimentos de transição independem dos procedi-
mentos de desmame da criança e podem ou não ocorrer simultaneamente, 
de acordo com a avaliação da equipe psicossocial.
art. 16. desde o ingresso na UMi será promovida a convivência da criança 
com a família e/ou responsável que receberá a sua guarda. e, a partir do 
3º mês de vida da criança, a aproximação será intensificada com o objetivo 
de criação e fortalecimento do vínculo fraternal entre a criança e a família 
e/ou responsável que receberá a guarda.
Parágrafo único. Os procedimentos de intensificação da aproximação entre 
criança e família e/ou responsável que receberá a sua guarda, a partir do 
3º mês de vida da criança, serão acompanhados pelo conselho tutelar e, 
conforme o caso, pelo cras e pelo creas.
art. 17. compete à equipe Multidisciplinar da UMi apresentar no estudo 
biopsicossocial da criança as técnicas e os métodos psicossociais que se-
rão utilizados na aproximação da criança à família e/ou responsável que 
receberá a guarda.
1. independente dos procedimentos de desmame, o período de 
transição iniciará no 3º mês de vida da criança;
2. o desenvolvimento dos laços fraternos entre a criança e a família 
ou o responsável que receberá sua guarda será registrado no prontuário da 
criança com o objetivo de subsidiar o estudo biopsicossocial da criança;
• O Estudo Biopsicossocial será realizado e renovado a cada dois 
(02) meses a partir do 3º mês de vida da criança, com o objetivo de iden-
tificar as condições para o início do procedimento de saída da criança.
art. 18. o desmame é o procedimento gradual de encerramento da ama-
mentação da criança, seja no peito da mãe, seja por mamadeira e terá 
início a partir do 6º mês de vida da criança.
1. o desmame ocorrerá de forma independente ao procedimento 
de transição;
2. a partir do 6º mês de vida da criança e de acordo com a avalia-
ção médica, serão introduzidos na dieta da criança alimentos pastosos e 
posteriormente sólidos;
• Todas as evoluções e ocorrências deverão ser registrados no 
prontuário médico da criança.
art. 19. durante o desmame é vedado:
1. estabelecer horários para as mamadas;
2. Ministrar medicação com intuito de secar o leite da mãe;
• Interromper bruscamente a amamentação;
Parágrafo único. o procedimento do desmame retroagirá ou será inter-
rompido se ficar constatado que o desenvolvimento físico e psíquico da 
criança está sendo negativamente afetado, devendo ser registrado no seu 
prontuário médico.
DoS PRocEDiMENtoS DE SAíDA DA cRiANçA DA uNiDADE MA-
tERNo iNfANtiL
art. 20. desde o ingresso da mulher gestante, parturiente ou lactante ou 
responsável por crianças que necessitam de cuidados especiais haverá 
acompanhamento psicossocial da mulher com o intuito de sensibilizá-la 
quanto ao momento de saída da criança da UMi.
Parágrafo único. o período de permanência da criança da Unidade Mater-
no Infantil será definido no Estudo biopssicosocial elaborado pela equipe 
multidisciplinar, com a ciência dos órgãos integrantes da rede de proteção 
socioassistencial do sistema único de assistência social – sUas, conforme 
o caso, e observará o disposto no caput do art. 13 desta Portaria.
art. 21. a preparação para saída será precedida do período e procedimen-
tos de transição, terá a duração máxima de seis (06) meses de acordo com 
estabelecido no estudo biopsicossocial, será acompanhada pelo conselho 
tutelar e contemplará as seguintes etapas:
1. a sensibilização psicossocial dos familiares que se responsabili-
zarão ou receberão a guarda da criança;
2. a presença na UMi daquele que será responsável pela criança ou 
receberá sua guarda por tempo adequado à adaptação da criança, confor-
me estabelecido no estudo psicossocial;
• Visita(s) da criança a residência do novo responsável ou que 
receberá sua guarda com o objetivo de se ambientar com o espaço, de 
acordo com o estabelecido no estudo psicossocial;

1. Períodos intercalados de permanência da criança com a mãe e a 
família e/ou novo responsável que receberá a guarda;
Parágrafo Primeiro. durante o período de transição, de que trata o caput, 
deste artigo, será garantida a visita dos familiares ou daqueles que se res-
ponsabilizarão ou receberão a guarda da criança, preferencialmente, em 
horários diferenciados das visitas comuns.
Parágrafo segundo. a preparação de saída da criança ocorrerá de forma 
independente ao procedimento de desmame, excetuado os casos em que 
será necessária a realização simultânea, devidamente justificada e com a 
participação do conselho tutelar.
art. 22. a decisão a respeito do novo responsável, da guarda e do novo 
lar da criança após a sua saída da UMi é da mãe, apoiada no suporte 
psicossocial oferecido pela equipe multidisciplinar e da rede de proteção 
socioassistencial do sUas e observará a seguinte ordem de preferência, de 
acordo com o melhor interesse da criança:
1. a família imediata;
2. a família ampliada;
• A família substituta;
1. as instituições de abrigamento;
Parágrafo único. Nos termos do art. 89 da lei de nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, a mãe poderá requerer o abrigamentoda criança, maior de 06 
(seis) meses e menor de sete (07) anos na UMi, desde que não aja outra 
possibilidade de acolhimento da criança nos termos do art. 17 desta por-
taria.
art. 23. a entrega da criança ao novo responsável ou detentor da guarda 
ocorrerá na presença da equipe multidisciplinar da UMi, do conselho tute-
lar e, se for o caso, de representante do cras e do creas.
Parágrafo único. após a saída da criança da UMi serão garantidas visitas 
periódicas da criança à mãe por períodos prolongados, podendo ser pre-
senciais ou virtuais de acordo com cada caso, em quantidades e datas 
pré definidas no estudo biopssicossocial, a fim de manter o vínculo mãe-
filho/a, observado o mínimo de uma visita por mês.
DA MANutêNção Do víNcuLo MãE-fiLHo/A.
art. 24. a equipe multidisciplinar elaborará projeto de visitação da criança 
à mãe privada de liberdade com o intuído de promover o direito das crian-
ças e mães à convivência familiar.
1. o projeto será elaborado de forma individual e respeitará as pe-
culiaridades de cada caso;
2. o projeto observará o calendário escolar, priorizando as visitas 
aos finais de semana;
• O projeto poderá prever horários de visitas ampliados, de acordo 
com as necessidades e o melhor interesse da criança;
1. o projeto observará os avanços tecnológicos e as ferramentas 
disponíveis no sistema penitenciário a fim de manter e fortalecer o vínculo 
mãe-filho/a.
Parágrafo único. serão disponibilizados dias de visitação exclusiva para 
os filhos e dependentes, crianças e adolescentes, em local adequado, não 
coincidentes com os dias de visita social, nos termos do inciso xii, do art. 
8º, da resolução de nº 252, de 04 de setembro de 2018, do cNj.
art. 25. É vedada a interrupção ou suspensão das visitas que se caracterize 
como sanção disciplinar, ressalvados os casos de risco à integridade física 
ou psicológica da criança, devendo ser imediatamente comunicados aos 
juízos de execução Penal, da infância e juventude, e a defensoria Pública, 
caso a mãe não possua representante legal constituído.
das disPosiÇÕes fiNais.
art. 26. as gestantes e parturientes devem ser conduzidas ao hospital/
maternidade em carro adequado à sua condição, sendo expressamente 
proibida a condução em carro cofre na parte traseira e o uso de algemas 
desde sua saída da unidade prisional até o seu retorno, salvo para garantir 
a segurança ou para evitar e frustrar fuga ou resistência, devidamente 
justificada.
art. 27. Às mulheres privadas de liberdade que estiverem trabalhando na 
unidade prisional será garantido período de licença da atividade laboral 
pelo período de cento e vinte (120) dias;
Parágrafo único. a direção da UMi, com fulcro em relatório da equipe mul-
tidisciplinar, deverá recomendar à vara de execução Penal que o periodo de 
licença seja considerado para fins de remissão penal;
Art. 28. As informações coletadas sobre das mães e filhos/as serão lança-
dos no iNfoPeN e sisdePeN, com intuito de fornecer dados que subsidiem 
políticas públicas para promoção social e desenvolvimento nacional.
art. 29. esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
dê-se ciêNcia, r  egistre-se e cUMPra-se.
*Portaria republicada por correção.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 666049
PoRtARiA Nº 553/2021 de 14/05/2021.
suprido: Maria josé faro barros
Matrícula: 5952947
cargo: coordenadora administrativa
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 400,00

ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 665821
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PoRtARiA Nº 552/2021 de 14/05/2021.
suprido: Natanayara dias Negrão.
Matrícula: 5952812
cargo: assistente administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 1.824,30

ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo
Protocolo: 665817

.

.

LicENçA MAtERNiDADE
.

LicENçA MAtERNiDADE
PoRtARiA Nº 886/2021 – DGP.SEAP  
BELéM/PA, 10 DE JuNHo DE 2021.
Nome: aNa PaUla valeNte coUtiNHo, Matrícula nº 5950745/2; cargo: 
gerente.
assunto: licença Maternidade
Período: 21/05/2021 a 16/11/2021 (180) dias.

Protocolo: 665683
PoRtARiA Nº 887/2021 – DGP.SEAP  
BELéM/PA, 10 DE JuNHo DE 2021.
Nome: leidiaNe  Moraes sacraMeNto, Matrícula nº 8400420/1; cargo: 
agente administrativo.
assunto: licença Maternidade
Período: 26/05/2021 a 21/11/2021 (180) dias.

Protocolo: 665687

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA N°. 884/2021- cRH/DGP/SEAP
resolve:
i - desigNar, a servidora brUNa regiNa carvalHo de araújo, Matrí-
cula nº. 6045427/2, para responder pela direção da central de triagem 
da Marambaia - ctMab, no período de 11 a 17 de janeiro de 2021, em 
substituição ao servidor titular do cargo, Wallace Pereira da silva, que 
estará em gozo de férias regulamentares.
II – PUBLICAR PORTARIA No Diário Oficial do Estado – DOE, e posterior 
ao ato, adotar as devidas providências cabíveis para o registro em pasta 
funcional.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se lUiz ferNaNdo Paes de 
qUeiroz diretor da diretoria de gestão de Pessoas;

Protocolo: 665539
PoRtARiA N°. 884/2021- cRH/DGP/SEAP
resolve:
i - desigNar, a servidora brUNa regiNa carvalHo de araújo, Matrí-
cula nº. 6045427/2, para responder pela direção da central de triagem 
da Marambaia - ctMab, no período de 11 a 17 de janeiro de 2021, em 
substituição ao servidor titular do cargo, Wallace Pereira da silva, que 
estará em gozo de férias regulamentares.
II – PUBLICAR PORTARIA No Diário Oficial do Estado – DOE, e posterior 
ao ato, adotar as devidas providências cabíveis para o registro em pasta 
funcional.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se lUiz ferNaNdo Paes de 
qUeiroz diretor da diretoria de gestão de Pessoas;

Protocolo: 665542

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
PoRtARiA Nº 596/2021-GAB/SEAP, DE 08/06/2021, PUblicada 
No doe Nº 34.607, de 10/06/2021 (Protocolo: 665492), refereNte ao 
Processo adMiNistrativo disciPliNar Nº 5934/2021.
oNDE SE Lê: “art. 1º - deterMiNar o afastamento preventivo dos servi-
dores j. M. s. l. (Mf 5954006), r. a. b. (Mf 5950572), ambos lotados no 
centro de recuperação do coqueiro-crc; b. r. o. b. (Mf 5953006), f. a. 
s. g. (Mf 5939116), M. N. s. (Mf 54180731), M. M. s. o. (Mf 5950548), 
j. r. s. s. (Mf5898627), todos lotados na cadeia Publica para jovens e 
adultos-cPja; e. s. r. (Mf 5931959), i. c. f. q. (Mf 5891539), ambos 
lotados no centro de recuperação Penitenciária do Pará iii – crPPiii; f. 
c. g. (Mf 5949661), i. g. s. (7565343), ambos lotados no Hospital geral 
Penitenciário –HgP; a. s. M. (Mf 5953919), a. j.  s. s. (Mf 5954126), a. 
s. r. (Mf 57195802), b. c. f. (Mf 5954246), c. l s. (Mf 5954313), c. f. 
a. M. (Mf 5932792), d. j. s. s. (Mf 5950565), d. r. s. (Mf 5954218), d. 
N. o. (Mf 5954059), f. j. a. M. s. (Mf 5949522), f. o. s. (Mf 5954499), f. 
P. M. f. (Mf 54193456), g. s. s. (Mf 5938785), g. b. s. (Mf 57200964), 
g. a. a. (Mf 5954047), H. c. s. b. (Mf 5912275), H. b. c.(Mf 5954271), 
i. s. M. (Mf 59529711), j. M. b. (Mf 5949855), j. W. s. (Mf 5954034), K. 
M. c.(Mf 5954049), l. c. f. (Mf 5953841), l. s. f. (Mf 5957701), M. P. 
M. (Mf 5935829), M. a. l. M. (Mf 5954284), M. j. P. d. (Mf 5954434), M. 
M. l. N. (5954409), N. b. s. l.(Mf 5743360), r. e. r. f. (Mf 54188647) e 
t. M. s. (Mf 5950180), todos lotados na colônia Penal agrícola de santa 
izabel-cPasi, de acordo com o art. 203 do rjU, pelo prazo de 60 dias, 

sem prejuízo da remuneração.” LEiA-SE: “art. 1º - deterMiNar o afas-
tamento preventivo dos servidores j. M. s. l. (Mf 5954006), r. a. b. (Mf 
5950572), ambos lotados no centro de recuperação do coqueiro-crc; b. 
r. o. b. (Mf 5953006), f. a. s. g. (Mf 5939116), M. N. s. (Mf 54180731), 
M. M. s. o. (Mf 5950548), j. r. s. s. (Mf5898627), todos lotados na ca-
deia Publica para jovens e adultos-cPja; e. s. r. (Mf 5931959), i. c. P. 
(Mf 5954020), j. c. f. q. (5891539), ambos lotados no centro de recupe-
ração Penitenciária do Pará iii – crPPiii; f. c. g. (Mf 5949661), i. g. s. 
(7565343), ambos lotados no Hospital geral Penitenciário –HgP; a. s. M. 
(Mf 5953919), a. j.  s. s. (Mf 5954631), a. s. r. (Mf 57195802), b. c. f. 
(Mf 5954246), c. l s. (Mf 5954313), c. f. a. M. (Mf 5932792), d. j. s. s. 
(Mf 5950565), d. r. s. (Mf 5954218), d. N. o. (Mf 5954059), f. j. a. M. 
s. (Mf 5949522), f. o. s. (Mf 5954499), f. P. M. f. (Mf 5954017), g. s. 
s. (Mf 5938785), g. b. s. (Mf 57200964), g. a. a. (Mf 5954047), H. c. 
s. b. (Mf 5912275), H. b. c.(Mf 5954271), i. s. M. (Mf 5952971), j. M. 
b. (Mf 5949855), j. W. s. (Mf 5954034), K. M. c.(Mf 5954049), l. c. f. 
(Mf 5953841), l. s. f. (Mf 5957701), M. P. M. (Mf 5935829), M. a. l. M. 
(Mf 5954284), M. j. P. d. (Mf 5954434), M. M. l. N. (5954409), N. b. s. 
l.(Mf 5743360), r. e. r. f. (Mf 54188647) e t. M. s. (Mf 5950180), todos 
lotados na colônia Penal agrícola de santa izabel-cPasi, de acordo com 
o art. 203 do rjU, pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração.” 
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
jarbas vascoNcelos do carMo
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 666044
ERRAtA DA PoRtARiA Nº 0611/2021-cGP/SEAP, DE 02/06/2021, 
PUblicada No doe Nº 34.605, de 08/06/2021 (Protocolo: 663717), re-
fereNte ao Processo adMiNistrativo disciPliNar Nº 5934/2021.
oNDE SE Lê: “objetivando apurar responsabilidade administrativa e fun-
cional dos servidores j. M. s. l. (Mf 5954006), r. a. b. (Mf 5950572), 
ambos lotados no centro de recuperação do coqueiro-crc; b. r. o. b. 
(Mf 5953006), f. a. s. g. (Mf 5939116), M. N. s. (Mf 54180731), M. M. 
s. o. (Mf 5950548), j. r. s. s. (Mf5898627), todos lotados na cadeia 
Publica para jovens e adultos-cPja; e. s. r. (Mf 5931959), i. c. f. q. (Mf 
5891539), ambos lotados no centro de recuperação Penitenciária do Pará 
iii – crPPiii; f. c. g. (Mf 5949661), i. g. s. (7565343), ambos lotados 
no Hospital geral Penitenciário –HgP; a. s. M. (Mf 5953919), a. j.  s. s. 
(Mf 5954126), a. s. r. (Mf 57195802), b. c. f. (Mf 5954246), c. l s. (Mf 
5954313), c. f. a. M. (Mf 5932792), d. j. s. s. (Mf 5950565), d. r. s. 
(Mf 5954218), d. N. o. (Mf 5954059), f. j. a. M. s. (Mf 5949522), f. o. 
s. (Mf 5954499), f. P. M. f. (Mf 54193456), g. s. s. (Mf 5938785), g. b. 
s. (Mf 57200964), g. a. a. (Mf 5954047), H. c. s. b. (Mf 5912275), H. b. 
c.(Mf 5954271), i. s. M. (Mf 59529711), j. M. b. (Mf 5949855), j. W. s. 
(Mf 5954034), K. M. c.(Mf 5954049), l. c. f. (Mf 5953841), l. s. f. (Mf 
5957701), M. P. M. (Mf 5935829), M. a. l. M. (Mf 5954284), M. j. P. d. 
(Mf 5954434), M. M. l. N. (5954409), N. b. s. l.(Mf 5743360), r. e. r. 
f. (Mf 54188647) e t. M. s. (Mf 5950180), todos lotados na colônia Penal 
agrícola de santa izabel-cPasi”
LEiA-SE: “objetivando apurar responsabilidade administrativa e funcional 
dos servidores j. M. s. l. (Mf 5954006), r. a. b. (Mf 5950572), am-
bos lotados no centro de recuperação do coqueiro-crc; b. r. o. b. (Mf 
5953006), f. a. s. g. (Mf 5939116), M. N. s. (Mf 54180731), M. M. s. o. 
(Mf 5950548), j. r. s. s. (Mf5898627), todos lotados na cadeia Publica 
para jovens e adultos-cPja; e. s. r. (Mf 5931959), i. c. P. (Mf 5954020), 
j. c. f. q. (5891539), ambos lotados no centro de recuperação Penitenciá-
ria do Pará iii – crPPiii; f. c. g. (Mf 5949661), i. g. s. (7565343), ambos 
lotados no Hospital geral Penitenciário –HgP; a. s. M. (Mf 5953919), a. j.  
s. s. (Mf 5954631), a. s. r. (Mf 57195802), b. c. f. (Mf 5954246), c. l 
s. (Mf 5954313), c. f. a. M. (Mf 5932792), d. j. s. s. (Mf 5950565), d. 
r. s. (Mf 5954218), d. N. o. (Mf 5954059), f. j. a. M. s. (Mf 5949522), 
f. o. s. (Mf 5954499), f. P. M. f. (Mf 5954017), g. s. s. (Mf 5938785), g. 
b. s. (Mf 57200964), g. a. a. (Mf 5954047), H. c. s. b. (Mf 5912275), 
H. b. c.(Mf 5954271), i. s. M. (Mf 5952971), j. M. b. (Mf 5949855), j. 
W. s. (Mf 5954034), K. M. c.(Mf 5954049), l. c. f. (Mf 5953841), l. s. f. 
(Mf 5957701), M. P. M. (Mf 5935829), M. a. l. M. (Mf 5954284), M. j. P. 
d. (Mf 5954434), M. M. l. N. (5954409), N. b. s. l.(Mf 5743360), r. e. r. 
f. (Mf 54188647) e t. M. s. (Mf 5950180), todos lotados na colônia Penal 
agrícola de santa izabel-cPasi”
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
vitor raMos edUardo
corregedor-geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 666028

coNtRAto
.

coNtRAto: 117/2021
exercÍcio: 2021
OBJETO: Estruturação de oficinas de corte e costura para desenvolver ofici-
nas permanentes que contribuirão para a capacitação na fabricação e pro-
dução de uniformes, camisas, etc. nas unidades prisionais desta secretaria.
valor total: r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programas de trabalhos: 97.101. 
03.421.1500.8228/ 97.101. 03.421.1502.7663, Naturezas das despesas: 
339030/449052, fonte: 0370, Pi: 1050008228c e 0227017663e
data da assiNatUra: 09/06/2021
vigêNcia: 09/06/2021 a 09/06/2022
coNtratado: forte siNal eqUiPaMeNtos - eireli
cNPj: 26.729.755/0001-15
eNdereÇo: rua garrincha do Mato grosso, 440 – setor 2 – jd. vale das 
Perobas, cidade de arapongas/Pr, ceP.86709-742
ordeNador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665676
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coNtRAto: 116/2021
exercÍcio: 2021
OBJETO: Estruturação de oficinas de corte e costura para desenvolver ofici-
nas permanentes que contribuirão para a capacitação na fabricação e pro-
dução de uniformes, camisas, etc. nas unidades prisionais desta secretaria.
valor total: r$ 40.128,00 (quarenta mil, cento e vinte e oito reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programas de trabalhos: 97.101. 
03.421.1500.8228/ 97.101. 03.421.1502.7663, Naturezas das despesas: 
339030/449052, fonte: 0370, Pi: 1050008228c e 0227017663e
data da assiNatUra: 09/06/2021
vigêNcia: 09/06/2021 a 09/06/2022
coNtratado: r da s costa e MeNdoNÇa coMÉrcio de tecidos ltda
cNPj: 12.591.019/0001-39
eNdereÇo: av. antônio Maia nº 1064, bairro: velha Marabá, Marabá, es-
tado do Pará, ceP. 68.500-005
ordeNador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665670
coNtRAto: 115/2021
exercÍcio: 2021
OBJETO: Estruturação de oficinas de corte e costura para desenvolver ofici-
nas permanentes que contribuirão para a capacitação na fabricação e pro-
dução de uniformes, camisas, etc. nas unidades prisionais desta secretaria.
valor total: r$ 269.942,75 (duzentos e sessenta e nove mil, novecen-
tos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programas de trabalhos: 97.101. 
03.421.1500.8228/ 97.101. 03.421.1502.7663, Naturezas das despesas: 
339030/449052, fonte: 0370, Pi: 1050008228c e 0227017663e
data da assiNatUra: 09/06/2021
vigêNcia: 09/06/2021 a 09/06/2022
coNtratado: l f silva MaqUiNas eireli
cNPj: 07.859.420/0001-77
eNdereÇo: travessa imperador nº 340 – centro – Pérola/Pr, ceP. 87.540-
000
ordeNador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665657
coNtRAto: 114/2021 ExERcício: 2021
OBJETO: Estruturação de oficinas de corte e costura para desenvolver ofici-
nas permanentes que contribuirão para a capacitação na fabricação e pro-
dução de uniformes, camisas, etc. nas unidades prisionais desta secretaria.
valor total: r$ 9.399,00 (nove mil, trezentos e noventa e nove re-
ais). dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programas de trabalhos: 97.101. 
03.421.1500.8228/ 97.101. 03.421.1502.7663, Naturezas das despesas: 
339030/449052, fonte: 0370, Pi: 1050008228c e 0227017663e data da 
assiNatUra: 10/06/2021 vigêNcia: 10/06/2021 a 10/06/2022 coN-
tratado: NM coNfecÇÕes ltda cNPj: 03.835.661/0001-25 eNdere-
Ço: rua doutor Hofmann, nº 220, sala 202, bairro Morro chic, cidade de 
itajuba, estado de Minas gerais, ceP. 37.500-086 ordeNador: jarbas 
vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665913

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Ao coNtRAto 091/2018
termo aditivo: 4
data da assinatura: 09/06/2021
Classificação do Objeto: outros
Motivo: da vigeNcia do coNtrato
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 180 (cen-
to e oitenta) dias, iniciando em 29/06/2021 e encerrando em 25/12/2021, 
considerando a necessidade de concluir o objeto e finalização de fins bu-
rocráticos, a luz dos ditames do art. 57, §1º, inc. vi da lei nº 8666/93 e 
conforme Nota técnica nº 064/2021/cear/seaP”.
Processo: 2018/283837
contrato: 091/2018
exercício: 2021
contratado: ditroN eNgeNHaria e iNcorPoraÇÕes eireli
cNPj: 03.832.803/0001-09
endereço: rodovia augusto Montenegro, 600, greenville 2, quadra 13, 
casa 1, Parque verde, belém/Pa
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo – secretário de adminis-
tração Penitenciária.

Protocolo: 665692
tERMo ADitivo Ao coNtRAto 077/2019 
Termo aditivo: 2 Data da assinatura: 10/06/2021 Classificação do Objeto: 
outros
Motivo: DA VIGENCIA DO CONTRATO Justificativa: O prazo de vigência 
será prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando sua vigência 
em 10/06/2021 e encerrando em 10/06/2022, a luz dos ditames do art. 57, 
da lei nº 8.666/93, permanecendo o valor global do presente contrato para 
r$ 175.680,00 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais). do-
taÇÃo orÇaMeNtária: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa: 339039, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
Processo: 2019/244933 contrato: 077/2019 exercício: 2021 contratado: 
recicle serviÇos de liMPeza eireli cNPj: 08.272.547/0001-58 ende-
reço: av. ricardo borges, n°. 1498, galpão a ordenador: jarbas vascoN-
celos do carMo – secretário de administração Penitenciária.

Protocolo: 666010

.

.

RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
.

tERMo DE DiSPENSA DE LicitAção Nº 009/2021-SEAP
Partes: o estado do Pará, por intermédio da seaP, estado de ad-
MiNistraÇÃo, e a empresa P. r. b. qUiNto Matos, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na tv. lomas valentinas, 450f, altos, bairro da 
Pedreira, belém/Pa inscrita no cNPj/Mf: 31.495.857/0001-15, fone (91) 
3038-9226/ (91) 9829-6600
do objeto: aquisição de 75 (setenta e cinco) canetas teste digital de 
voltagem 12 volt, 110 volt, 220 volt, marca thompson e 250 (duzentos 
e cinquenta) fusíveis de vidro de 10a para estabilizador, da marca baú da 
Eletrônica, para a estruturação das Oficinas de Informática, a qual irão 
desenvolver oficinas permanentes, que contribuirão para a capacitação dos 
apenados nas unidades prisionais: crasHM, crecaN, crrPa, crrta, PeM 
ii.
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de disPeNsa de licita-
ÇÃo: art. 24, ii, da lei 8.666/93.
valor: r$ 765,25 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco 
centavos).
 recUrsos orÇaMeNtários: Programa de trabalho (material de con-
sumo): 97.101 03.421.1500.8228, natureza de despesa 339030 , fonte 
0106/0306/6301 (federal), Pi: 1050008228c.
ordeNador resPoNsável: jarbas vascoNcelos do carMo – secre-
tário de estado de
administração Penitenciária.
foro: belém/Pa
data: 07/06/2021.
RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o 
termo de dispensa de licitação nº 009/2021 para aqUisiÇÃo de 75 (se-
tenta e cinco) canetas teste digital de voltagem 12 volt, 110 volt, 220 
volt, marca thompson e 250 (duzentos e cinquenta) fusíveis de vidro de 
10a para estabilizador, da marca baú da eletrônica, para a estruturação 
das Oficinas de Informática, a qual irão desenvolver oficinas permanentes, 
que contribuirão para a capacitação dos apenados nas unidades prisionais: 
crasHM, crecaN, crrPa, crrta, PeM ii.
valor: r$ 765,25 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco 
centavos).
ordeNador resPoNsável: jarbas vascoNcelos do carMo – secre-
tário de estado de
administração Penitenciária.
foro: belém/Pa
data: 07/06/2021

Protocolo: 665716

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 3566
objetivo: coNdUzir iNterNo Para o cMeM – ceNtral de MoNitora-
ÇÃo eletrÔNica de Marabá, coM o objetivo de colocar disPosi-
tivo eletrÔNico (torNozeleira).
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUi / crrt
destino: Marabá /Pa
servidor (es): 5933819 – valdeNi liMa da silva – ag.PrisioNal – 
571745681 – liNderleY silva da costa – ag.PrisioNal – 57210805/1 
– josÉ dos saNtos tocaNtiNs de Moraes –  Motorista.
Período: 13/11/2020  - diária(s):  1/2 (meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665909
PoRtARiA Nº 3557
objetivo: coNdUzir iNterNo Para o ctMM de Marabá (PerNoite) 
devido deslocaMeNto Para o estado de goiás.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUi/crrt
destino: Marabá /Pa
servidor (es): 5954351 – MaNoel doMiNgos cota da costa – Mo-
torista - 5868971 – jose delcio fUrtado alMeida – diretor –  
5954351 - evaNdro de soUsa araNHa – ag. PrisioNal
Período: 12/11/2020 a 13/11/2020 - diária(s): 1/1/2 (uma e meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665882
PoRtARiA Nº 3556
objetivo: traNsferêNcia Preso de jUstiÇa da crrsal Para cPasi
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saliNÓPolis /crrsal
destino: saNta izabel do Pará /Pa
servidor (es): 5950041 – lUiz HeNriqUe saraiva de aleNcar carva-
lHo– ag.PrisioNal - 5949539 – victor barroso MeNezes – ag.Pri-
sioNal.
Período: 25/08/2020 - diária(s): 1/2 (meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665876
PoRtARiA Nº 3558
objetivo: coNdUzir iNterNo Para ParticiPar do jUri PoPUlar Na 
coMarca de aNaPú.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUi/crrt
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destino: aNaPú /Pa
servidor (es): 5940847/1 – rodrigo cadete da silva viaNa – ag.Pri-
sioNal - 5931411 – jUlicelMo araUjo de oliveira – ag.Prisio-
Nal – 5931790 – geMMisoN ferraNte de soUza – ag. PrisioNal – 
58687771 – daNiel Pereira barbosa – Motorista.
Período: 16/12/2020 a 18/12/2020  - diária(s): 2/1/2 (duas e meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665885
PoRtARiA Nº 3559
objetivo: aPoio a revista Na carcerageM de orixiMiNá, dUraNte 
a visita de faMiliares. o deslocaMeNto da ctMs/saNtarÉM /Pa a 
carcerageM de orixiMiNá.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNtarÉM /ctMs
destino: orixiMiNá /Pa
servidor (es): 5954408/1 – Natalia seMiraMis saNtos da coNceiÇÃo 
– ag.PrisioNal.
Período: 14/09/2020 a 16/09/2020  - diária(s): 2/1/2 (duas e meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665888
PoRtARiA Nº 3561
objetivo: escolta de Presos de jUstiÇa, atÉ a coMarca de oeiras 
do Pará, Para fiNs de aPreseNtaÇÃo á sessÃo do tribUNal do 
jUri.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MocajUba / c.r.r.MocajUba
destino: oeiras do Pará /Pa
servidor (es): 541964211 – fraNcisco aNtoNio caPela de vascoNce-
los – ag.PrisioNal – 5891739 – sUaMY oliveira Medeiros – ag.Pri-
sioNal -
54196345-1 – MaNoel PaUlo barradas MartiNs – Motorista – 
8000086 –  artHUr berNardes correa rodrigUes – ger. adMiNis-
trativo.
Período: 08/12/2020 a 10/12/2020 - diária(s): 2/ 1/2 (duas e meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665895
PoRtARiA Nº 3562
objetivo: coNdUzir iNterNo Para traNsferêNcia da ctalt – ceN-
tral de triageM altaMira, Para ceNtral de triageM MascUliNa 
de saNtarÉM -  ctMs.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: altaMira / ctalt
destino: saNtarÉM/Pa
servidor (es): 54182147 – berNardiNo costa dUarte  – ag.Prisio-
Nal.
Período: 16/11/2020 a 17/11/2020 - diária(s): 1/ 1/2 (uma e meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665898
PoRtARiA Nº 3564
objetivo: coNdUzir iNterNo Para o tribUNal do jUri, Na coMarca 
de itaitUba.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: vitÓria do xiNgú / crMv
destino: itaitUba/Pa
servidor (es): 5825474 – aldeMir soUza dos saNtos – ag.Prisio-
Nal – 5954349 – dilsoN crUz MeNezes – ag.PrisioNal – 5949234 – 
oseias ferNaNdes liMa – 5933846 – daNilo PiMeNta Melo.
Período: 18/11/2020 a 20/11/2020 - diária(s): 2/ 1/2 (dois e meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665902
PoRtARiA Nº 3560
objetivo: Proceder escolta de iNterNo, atÉ o forUM da coMarca 
de coNceiÇÃo de aragUaia – Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: redeNÇÃo /cPr
destino: xiNgUara /Pa
servidor (es): 5954289 – júlio cesar silveira Mota – ag.PrisioNal –
54180701 – joel ferNaNdes da silva jUNior – Motorista – 80015657 
– gersoN dos saNtos soUsa – ag.PrisioNal.
Período: 11/11/2020 - diária(s): 1/2 (meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665892
PoRtARiA Nº 3563
objetivo: escolta de iNterNos coM o objetivo de traNsferêNcia 
do crrt-ceNtro de recUPeraÇÃo reg. t. aÇú Para crPP ii- ceNtro 
de recUPer.  PeNiteNc. do Pará ii - sta izabel do Pará.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: toMÉ aÇú / crrta
destino: saNta izabel/Pa
servidor (es): 80846213-2– MarcileNo da costa soUza – ag.Prisio-
Nal – 8400426-2 – Marcos aNtoNio oKabe – Motorista – 5954101-1 
– Marcos breNo tavares alviNo.
Período: 29/12/2020  - diária(s): 1 (uma)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665900
PoRtARiA Nº 3565
objetivo: coNdUzir iNterNo Para se aPreseNtar Na aUdiêNcia de 
iNstrUÇÃo e jUlgaMeNto, Na coMarca de saNtaNa do aragUaia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: vitÓria do xiNgú / crMv
destino: saNtaNa do aragUaia /Pa
servidor (es): 5900143 – vitor sebastiÃo dos saNtos rocHa  – 

ag.PrisioNal – 5954383 – fábio saNtos da silva – ag.PrisioNal 
– 6403344 – ezeqUiel soUsa Noleto – ag.PrisioNal – 5954506 – 
MelqUisedeqUe dUarte de brito – ag.PrisioNal.
Período: 30/11/2020 a 03/12/2020 - diária(s): 3/ 1/2 (três e meia)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665905
PoRtARiA Nº 3554/2020
objetivo: deslocaMeNto do servidor, afiM de escoltar Preso de 
jUstiÇa, Para ParticiPar de sessÃo de tribUNal do júri, Na co-
Marca de sÃo doMiNgos do aragUaia.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: Marabá/ctMM
destino: sÃo doMiNgos do aragUaia/Pa
servidor (es): 5953890 – aNtoNio arisfraN MagalHÃes viaNa – 
ag.PrisioNal - 5954819 – ildeNes Pereira cardoso– ag.PrisioNal 
– 5738911 – WeltoN NUNes carvalHo – Motorista .
Período: 16/12/2020 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665871
PoRtARiA Nº 3437
objetivo: coNdUzir iNterNo Para ParticiPar de jUri PoPUlar, Na 
coMarca  de Pacajá.
 fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: tUcUrUi/crtt
destino: Pacajá /Pa
servidor (es): 58687771 – daNiel Pereira barbosa – Motorista - 
5954165 – joÃo batista goNÇalves alves – ag.PrisioNal – 5954316 
– cleitoN costa PaNtoja – ag.PrisioNal – 5942697-1 – joÃo silva 
vieira – ag.PrisioNal .
Período: 03/12/2020 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: jarbas vascoNcelos do carMo

Protocolo: 665873

.

.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 875/21-DGP.SEAP, de 02/06/21
a diretora de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 182/2012-gab.sUsiPe, de 
28/02/12.
resolve: coNceder aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período abaixo:
Nº-NoMe-MatrÍcUla-exercÍcio-gozo
01-adao Pereira beleza-5953877-2021-01.07.21 a 30.07.21
02-adoNai do esPirito saNto MeNdoNÇa-5953896-2021-01.07.21 a 
30.07.21
03-adriaNa cristiNa fraNco de as-54188474-2020-01.07.21 a 
30.07.21
04-adriaNa do socorro WaNzeler dos saN-
tos-5893459-2021-01.07.21 a 30.07.21
05-adriaNo ribeiro de soUza-5936444-2020-01.07.21 a 30.07.21
06-adsoN adriaNo PadilHa de soUsa-5815320-2020-01.07.21 a 
30.07.21
07-ageNilsoN araUjo dos saNtos-5916413-2021-01.07.21 a 30.07.21
08-aglicio goMes MagNo-57216586-2021-01.07.21 a 30.07.21
09-alberto ataide carvalHo-5925794-2021-01.07.21 a 30.07.21
10-alberto jUracY Pessoa jUNior-5952368-2020-01.07.21 a 30.07.21
11-albiNo celio Pereira aNtUNes-5217741-2021-01.07.21 a 30.07.21
12-alda cristiNa dos saNtos saavedra-54188976-2021-01.07.21 a 
30.07.21
13-aldo Moraes viaNa-5891132-2021-01.07.21 a 30.07.21
14-alessaNdro vale sales-5954223-2021-01.07.21 a 30.07.21
15-alexaNdre costa de agUiar fraNco-5947767-2021-01.07.21 a 
30.07.21
16-alexaNdre igor soUza MacHado-5943038-2021-01.07.21 a 
30.07.21
17-alexaNdre Pereira e soUza-57192202-2020-01.07.21 a 30.07.21
18-alice dos saNtos MacHado-5953957-2021-01.07.21 a 30.07.21
19-aliNe borges da gaMa-5942691-2021-01.07.21 a 30.07.21
20-aliNe brito Pereira-5952451-2020-01.07.21 a 30.07.21
21-aliNe da costa reis-5952980-2020-01.07.21 a 30.07.21
22-aliNe gisele ribeiro de soUsa alMeida-5898569-2021-01.07.21 
a 30.07.21
23-allaN fraNK ferreira saNtos-8400895-2021-01.07.21 a 30.07.21
24-alMir de soUsa carNeiro-5942336-2021-01.07.21 a 30.07.21
25-alUizaNdra carvalHo de vascoNcelos-54187444-2021-01.07.21 
a 30.07.21
26-alvaro lUiz MagalHaes fUrtado-5573866-2021-01.07.21 a 
30.07.21
27-aNa celia rodrigUes das cHagas-5306264-2021-01.07.21 a 
30.07.21
28-aNa cristiNa soUsa dos saNtos-57201892-2021-01.07.21 a 
30.07.21
29-aNa doroteia MarqUes lobo-5086825-2021-01.07.21 a 30.07.21
30-aNa lUcia teixeira da costa-42153-2020-07.07.21 a 05.08.21
31-aNa PaUla silva de soUza-57220990-2020-01.07.21 a 30.07.21
32-aNara taiNa de jesUs liMa-5953978-2021-01.07.21 a 30.07.21
33-aNdersoN da silva Morais-54182903-2021-01.07.21 a 30.07.21
34-aNdre braNdao de oliveira-5905510-2021-01.07.21 a 30.07.21
35-aNdre de oliveira liMa-5902032-2021-01.07.21 a 30.07.21
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36-aNdre loPes cordeiro-5953975-2021-01.07.21 a 30.07.21
37-aNdre silva de oliveira-42811-2020-01.07.21 a 30.07.21
38-aNtoNia de oliveira goNÇalves-57203891-2020-01.07.21 a 
30.07.21
39-aNtoNio claUdio NerY goMes-5898359-2021-01.07.21 a 30.07.21
40-aNtoNio Marcos costa valadares-54188201-2020-01.07.21 a 
30.07.21
41-aNtoNio MigUel PaNtoja barreto-57230857-2021-01.07.21 a 
30.07.21
42-aNtoNio sergio PiMeNta qUiNdere jU-
Nior-54193727-2021-01.07.21 a 30.07.21
43-aNtoNio silvaNo jose dos saNtos-5903552-2021-01.07.21 a 
30.07.21
44-aNtoNio viriato Moia gaia-5898842-2021-01.07.21 a 30.07.21
45-ari Norberto do NasciMeNto rodrigUes-5950080-2020-01.07.21 
a 30.07.21
46-belaNNY barbosa loPes-5914729-2020-19.07.21 a 17.08.21
47-beNildo de soUsa liMa-57200718-2021-01.07.21 a 30.07.21
48-brUNa jaqUeliNe liMajati-5952402-2020-01.07.21 a 30.07.21
49-brUNa regiNa carvalHo de araUjo-6045427-2020-01.07.21 a 
30.07.21
50-brUNa taYaNNa NasciMeNto goNzaga-5895276-2021-01.07.21 a 
30.07.21
51-brUNo alex PUget-5953263-2020-01.07.21 a 30.07.21
52-brUNo cezar PiNHeiro sarMeNto-57217195-2021-01.07.21 a 
30.07.21
53-brUNo da coNceiÇao faro-5954246-2021-01.07.21 a 30.07.21
54-carlos edUardo raMos leMos-57211945-2021-01.07.21 a 
30.07.21
55-carlos george dos saNtos Matos-5725984-2021-01.07.21 a 
30.07.21
56-carlos MacHado da aNUNciaÇÃo Neto-5947727-2021-01.07.21 a 
30.07.21
57-carlos reNaN xavier gaviNHo-5954065-2021-01.07.21 a 30.07.21
58-carol soares xavier-5737362-2021-01.07.21 a 30.07.21
59-caroliNe Marcele dos saNtos MartiNs traver-
siN-5938999-2020-01.07.21 a 30.07.21
60-cassio rodrigo da silva araUjo-5942253-2021-01.07.21 a 
30.07.21
61-celestiNo jUNior xavier alves-5954880-2021-01.07.21 a 30.07.21
62-cHarles aNdre barbosa Pereira-57202221-2020-01.07.21 a 
30.07.21
63-cileNo Macedo filHo-5217750-2020-01.07.21 a 30.07.21
64-ciNtHia da silva saNtos de oliveira-5898646-2021-01.07.21 a 
30.07.21
65-ciNtia sUelY cerqUeira da foNseca-5952984-2020-01.07.21 a 
30.07.21
66-claUcio do socorro da silva-57206559-2021-01.07.21 a 30.07.21
67-claUdeMir Moraes leao-5948628-2021-01.07.21 a 30.07.21
68-claUdia siMoNe aNselMo de oliveira-5415667-2021-14.07.21 a 
12.08.21
69-claYtoN fabiaNo de seNa-54185580-2021-05.07.21 a 03.08.21
70-clea de araUjo liNHares-54196306-2021-01.07.21 a 30.07.21
71-clebdoN Pereira ferNaNdes-5954304-2021-01.07.21 a 30.07.21
72-clebsoN jUNior PiMeNtel goMes-5893426-2021-01.07.21 a 
30.07.21
73-cleidizaUra soUza do NasciMeNto MeNe-
zes-57193772-2021-01.07.21 a 30.07.21
74-cleMiltoN liMa soUsa-5953858-2021-01.07.21 a 30.07.21
75-cleYtoN freire boNfiM-5953871-2021-01.07.21 a 30.07.21
76-clovis triNdade dos saNtos-5739098-2020-01.07.21 a 30.07.21
77-cristiaNe ferreira saNtos de soUza-57192565-2020-01.07.21 a 
30.07.21
78-cristiNa Maria oliveira losada reis-5613671-2021-01.07.21 a 
30.07.21
79-cristiNa triNdade sarMeNto-57198983-2021-01.07.21 a 30.07.21
80-daiaNe gasParetto da silva-5947585-2020-01.07.21 a 30.07.21
81-dalgiaNe oliveira da silva-57207425-2020-01.07.21 a 30.07.21
82-daNiaNisse balieiro de castro-5952519-2020-01.07.21 a 
30.07.21
83-daNiel farias liMa-5949236-2021-01.07.21 a 30.07.21
84-daNiel liMa de oliveira-5952594-2020-01.07.21 a 30.07.21
85-daNiel toPa-57194875-2021-01.07.21 a 30.07.21
86-daNiela carvalHo MoUrao saNtiago-5898628-2021-01.07.21 a 
30.07.21
87-daNilo bosco de soUza NUNes-54196811-2020-01.07.21 a 
30.07.21
88-daNUsa PiNHeiro de azevedo-5808855-2020-01.07.21 a 30.07.21
89-davi ferreira NasciMeNto-5666112-2021-01.07.21 a 30.07.21
90-delcio joao rodrigUes cardoso jUNior-5954827-2021-01.07.21 
a 30.07.21
91-delcival goMes tavares-54187448-2021-01.07.21 a 30.07.21
92-deNis de soUza silveira-5725720-2021-01.07.21 a 30.07.21
93-diaNa ciNtia NUNes da silva-5939000-2021-01.07.21 a 30.07.21
94-diloMar reis do NasciMeNto-54188644-2021-01.07.21 a 30.07.21
95-dilsoN crUz MeNezes-5954349-2021-01.07.21 a 30.07.21
96-dioleMos NoNato Moraes correa-57192324-2020-01.07.21 a 
30.07.21
97-dioleNo goMes dos saNtos-5947730-2021-01.07.21 a 30.07.21
98-dioNe loPes oliveira-54196370-2021-01.07.21 a 30.07.21
99-dorival Navarro de oliveira-5954059-2021-01.07.21 a 30.07.21
100-doUglas eladYr ferreira de oliveira-57174244-2021-01.07.21 
a 30.07.21

101-ecleibsoN correa costa-57192545-2020-01.07.21 a 30.07.21
102-ediNeY saNtos de oliveira-57192360-2020-01.07.21 a 30.07.21
103-edivalber oliveira saNtos-5931362-2021-01.07.21 a 30.07.21
104-edMilsoN PiNHeiro Neves-5415012-2021-01.07.21 a 30.07.21
105-edMUNdo rodrigUes azevedo-5898640-2021-01.07.21 a 
30.07.21
106-edNaldo qUadros NogUeira-80015455-2021-01.07.21 a 30.07.21
107-edsoN barros-5954068-2021-01.07.21 a 30.07.21
108-edsoN da silva ribeiro-5931959-2021-01.07.21 a 30.07.21
109-edsoN goNcalves dos saNtos-54188627-2021-01.07.21 a 
30.07.21
110-edsoN PortUgal PaNtoja-54196413-2021-01.07.21 a 30.07.21
111-edUardo teixeira Moscoso-57217126-2021-01.07.21 a 30.07.21
112-elaiNe cristiNa garcia assUNÇÃo-5953032-2020-01.07.21 a 
30.07.21
113-eliaNe sabba loPes-5949235-2021-01.07.21 a 30.07.21
114-elida jeaNNe freitas dias costa-5942666-2021-01.07.21 a 
30.07.21
115-elielves loPes fUrtado-5907562-2021-01.07.21 a 30.07.21
116-elieNe cristiNe aNdre coelHo-5920689-2021-01.07.21 a 
30.07.21
117-eliezer djard oliveira MoNteiro-5954261-2021-01.07.21 a 
30.07.21
118-elizaNdra caMPos correa-5941800-2021-01.07.21 a 30.07.21
119-elizaNgela PaNtoja caMPelo-5808839-2021-06.07.21 a 04.08.21
120-elizaNgela Pascoal do carMo-54191053-2021-01.07.21 a 
30.07.21
121-elso coelHo da silva-54185248-2021-01.07.21 a 30.07.21
122-eltoN lUis dos saNtos silva-54182146-2020-01.07.21 a 30.07.21
123-ercio da silva teixeira-5852579-2021-01.07.21 a 30.07.21
124-erica da silva de soUsa-57216569-2021-01.07.21 a 30.07.21
125-erica saNtiago MoNteiro-54188748-2021-01.07.21 a 30.07.21
126-eriKa Patricia da silva silva-5954612-2021-01.07.21 a 30.07.21
127-eriKo costa crisPiNo-57219464-2021-01.07.21 a 30.07.21
128-eva Maria Pereira rodrigUes-57217072-2021-01.07.21 a 
30.07.21
129-evaldo MeNezes da silva-57213706-2021-01.07.21 a 30.07.21
130-evaNdro Pereira de liMa-7565453-2020-01.07.21 a 30.07.21
131-evifraN carNeiro MaraNHao-5930472-2021-01.07.21 a 30.07.21
132-eWertoN breNo soUsa do NasciMeNto-5949816-2020-01.07.21 
a 30.07.21
133-fabio aNtoNio alvares tobeleM-54196372-2021-01.07.21 a 
30.07.21
134-fabio jUNior ferreira dos saNtos-5954384-2021-01.07.21 a 
30.07.21
135-fabio MoNteiro seixas-5923828-2021-01.07.21 a 30.07.21
136-feliPe aUgUsto silva de castro-5952588-2020-01.07.21 a 
30.07.21
137-feliPe gUiMaraes crUz-5954400-2021-01.07.21 a 30.07.21
138-felix aleNcar MariNHo de o Neto-5954497-2021-01.07.21 a 
30.07.21
139-ferNaNda caroliNa Matos ferreira-57192403-2020-01.07.21 a 
30.07.21
140-ferNaNdo MiraNda albarado-5954361-2021-01.07.21 a 30.07.21
141-flavio Pereira reis-5954302-2021-01.07.21 a 30.07.21
142-fraNceliNa de soUsa alMeida rocHa-5952314-2020-01.07.21 a 
30.07.21
143-fraNciNete goMes farias-54196272-2021-01.07.21 a 30.07.21
144-fraNcisca Maria de araUjo borges-5738970-2021-01.07.21 a 
30.07.21
145-fraNcisco das cHagas goMes de soUsa-5953960-2021-01.07.21 
a 30.07.21
146-fraNcisco de PaUla dos saNtos-5954084-2021-01.07.21 a 
30.07.21
147-fraNcisco de PaUla Moraes filHo-5954017-2021-01.07.21 a 
30.07.21
148-fraNcisco eriveltoN vieira da silva-5954125-2021-01.07.21 a 
30.07.21
149-fraNcisco flavio freire de soUsa-80015488-2021-01.07.21 a 
30.07.21
150-fraNcisco Marcilio de soUza liMa sa-
les-54191125-2021-01.07.21 a 30.07.21
151-fraNcisco solaNo soares Neto-57191671-2021-01.07.21 a 
30.07.21
152-fredsoN roberto soUza PriNtes-54188624-2021-01.07.21 a 
30.07.21
153-gecY alves Ne filHo-57223274-2021-01.07.21 a 30.07.21
154-geider ferNaNdes MartiNs-5953970-2021-01.07.21 a 30.07.21
155-george PoNtes cHaves-5910839-2021-01.07.21 a 30.07.21
156-geraldo Piedade da silva-57174291-2021-01.07.21 a 30.07.21
157-gercileNe rebelo diNellY-54196364-2021-01.07.21 a 30.07.21
158-gercileNe silva da silva-5808812-2021-06.07.21 a 04.08.21
159-gesiel soUza silva-5954418-2021-01.07.21 a 30.07.21
160-gilberto araUjo dos saNtos-5825466-2020-01.07.21 a 30.07.21
161-gilberto da silva david-57176444-2020-01.07.21 a 30.07.21
162-gilMax batista dos saNtos-5934057-2021-01.07.21 a 30.07.21
163-gilsoN saNtos de soUsa jUNior-57213324-2021-01.07.21 a 
30.07.21
164-gilvaN da silva MoUra-5462649-2021-01.07.21 a 30.07.21
165-giNa Maria leorNe rosseti-5859727-2021-01.07.21 a 30.07.21
166-giovaNNi joao acacio teixeira-6403845-2021-01.07.21 a 
30.07.21
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167-gisele de oliveira da cUNHa-5922525-2021-01.07.21 a 30.07.21
168-giselY sUelY oliveira loPes-57191950-2020-01.07.21 a 30.07.21
169-glaUber goMes PiNHeiro-5954250-2021-01.07.21 a 30.07.21
170-glaUber Pedrosa foNseca-6400671-2021-01.07.21 a 30.07.21
171-gleissoN dos saNtos silva-5954415-2021-01.07.21 a 30.07.21
172-grace do socorro reis borges de carva-
lHo-54187560-2021-01.07.21 a 30.07.21
173-HarleY de jesUs soUsa-54188720-2021-01.07.21 a 30.07.21
174-HelleN cordeiro de alMeida-5952805-2020-01.07.21 a 30.07.21
175-HelNo PiNHeiro de araUjo-5898633-2021-01.07.21 a 30.07.21
176-Heloisa HeleNa oliveira saNtos-5808243-2021-08.07.21 a 
06.08.21
177-HeNias batista coelHo-5741661-2021-01.07.21 a 30.07.21
178-HerlloN jeffersoN soUza de araUjo-5953945-2021-01.07.21 a 
30.07.21
179-HevaNdersoN araUjo de MiraNda-5940709-2021-01.07.21 a 
30.07.21
180-HiellY salviaNo da silva-5942281-2021-01.07.21 a 30.07.21
181-HilqUias rosa soares-5954299-2021-01.07.21 a 30.07.21
182-igor feliPe MoNteiro NerY-57207531-2020-01.07.21 a 30.07.21
183-igor saraiva MoNteiro-5921311-2021-01.07.21 a 30.07.21
184-ilda baNdeira barros Neta-57174338-2021-01.07.21 a 30.07.21
185-iraN ribeiro da silveira-5827744-2020-01.07.21 a 30.07.21
186-isis de Moraes agUiar-5952565-2020-01.07.21 a 30.07.21
187-isMael de liMa cabral-5954039-2021-01.07.21 a 30.07.21
188-itaMar rodrigUes Medeiros-54191417-2021-01.07.21 a 30.07.21
189-ivaN saNtos do NasciMeNto-54187557-2021-01.07.21 a 30.07.21
190-ivaNilsoN de Nazare laMeira-80015465-2021-01.07.21 a 
30.07.21
191-ivoNe de liMa Neves-57214084-2021-01.07.21 a 30.07.21
192-izabele saleMa da silva aNdrade-54196371-2021-01.07.21 a 
30.07.21
193-jailsoN NaziozeNo da silva-54187556-2021-01.07.21 a 30.07.21
194-jailtoN braz da silva Melo-54196830-2021-01.07.21 a 30.07.21
195-jaMes dos saNtos soUsa-6403449-2021-01.07.21 a 30.07.21
196-jaNio NasciMeNto de oliveira-5909879-2021-01.07.21 a 
30.07.21
197-jarilsoN dos saNtos liMa-5953914-2021-01.07.21 a 30.07.21
198-jaUaraci de soUza coelHo-5808359-2021-08.07.21 a 06.08.21
199-javaN carlos barroso silva-5941116-2021-01.07.21 a 30.07.21
200-jeaN carlo agostiNi-57200773-2020-01.07.21 a 30.07.21
201-jebsoN jUNior de soUsa Matias-5947563-2021-01.07.21 a 
30.07.21
202-jeffersoN adriaNo silva veloso-97571422-2021-01.07.21 a 
30.07.21
203-jefsoN vascoNcelos saraiva-5953904-2021-01.07.21 a 30.07.21
204-jHeYMisoN soUza siqUeira-5942016-2021-01.07.21 a 30.07.21
205-joaNa cleia triNdade federaliNo-57197999-2020-01.07.21 a 
30.07.21
206-joaNa darc PadilHa-5417678-2021-01.07.21 a 30.07.21
207-joaNe das graÇas da silva carvalHo-5895672-2020-01.07.21 
a 30.07.21
208-joao batista coelHo MartiNs-5893518-2021-01.07.21 a 30.07.21
209-joao bosco aqUiNo Maciel filHo-5949870-2020-01.07.21 a 
30.07.21
210-joao bosco fiel da costa NasciMeNto-2017911-2021-01.07.21 
a 30.07.21
211-joao correa cabral Neto-5953916-2021-01.07.21 a 30.07.21
212-joao correa goNÇalves-54187688-2021-01.07.21 a 30.07.21
213-joao PaUlo gaia ribeiro-5920715-2021-01.07.21 a 30.07.21
214-joao rafael saNtos da lUz-6403447-2021-01.07.21 a 30.07.21
215-joaqUiM feitosa Pereira deverio-5954285-2021-01.07.21 a 
30.07.21
216-jociMar raiMUNdo MartiNs da silva-57216661-2021-01.07.21 a 
30.07.21
217-joel ferNaNdes da silva jUNior-54180701-2020-01.07.21 a 
30.07.21
218-joice de oliveira daNtas-5899415-2021-01.07.21 a 30.07.21
219-jorge ferNaNdo avelar barbosa-54196322-2021-01.07.21 a 
30.07.21
220-jorge lUiz ferreira-5725682-2020-01.07.21 a 30.07.21
221-jorgeNilsoN aNdrade de Melo-54188701-2021-01.07.21 a 
30.07.21
222-jose carlos correa da Mota e soUza-8089604-2020-05.07.21 
a 03.08.21
223-jose carlos dos saNtos viaNa-5954281-2021-01.07.21 a 
30.07.21
224-jose claUdio PaNtoja dias-5899297-2021-01.07.21 a 30.07.21
225-jose divaldo viaNa-5954426-2021-01.07.21 a 30.07.21
226-jose dos saNtos tocaNtiNs de Moraes-57210805-2021-01.07.21 
a 30.07.21
227-jose edilsoN fUrtado goMes-5949881-2020-01.07.21 a 30.07.21
228-jose eiMar alcaNtara carvalHo-54182907-2021-01.07.21 a 
30.07.21
229-jose evaNdro lobato de castro-57211913-2021-01.07.21 a 
30.07.21
230-jose fraNcisco PacHeco-5329280-2021-01.07.21 a 30.07.21
231-jose geraldo gUedes goMes-5888995-2021-01.07.21 a 30.07.21
232-jose lUcas dos saNtos silva-5950140-2020-01.07.21 a 30.07.21

233-jose Maria araUjo ribeiro-57210963-2021-01.07.21 a 30.07.21
234-jose orlaNdo aNdrade PaNtoja-5954013-2021-01.07.21 a 
30.07.21
235-jose PatriqUe liMa e liMa-5949323-2021-01.07.21 a 30.07.21
236-jose raiMUNdo oliveira de soUza-57217274-2021-01.07.21 a 
30.07.21
237-jose reNato aleNcar farias-54185281-2021-01.07.21 a 30.07.21
238-joseleia caMPos aNdrade-57190455-2021-01.07.21 a 30.07.21
239-josiaNa PiNto vieira PaMPloNa-54196434-2021-01.07.21 a 
30.07.21
240-josiaNe castelo braNco MoYses-57213368-2021-01.07.21 a 
30.07.21
241-josias fiUza da costa-5898360-2021-01.07.21 a 30.07.21
242-jUcicleide rodrigUes farias-57198748-2021-01.07.21 a 
30.07.21
243-jUraNir gUiMaraes PoNtes jUNior-5897470-2021-01.07.21 a 
30.07.21
244-Kadila roMaNa goNÇalves reis-57217237-2021-01.07.21 a 
30.07.21
245-KariNa de oliveira silva-54189737-2020-01.07.21 a 30.07.21
246-Karla cristiNa cardoso da silva-5952849-2020-01.07.21 a 
30.07.21
247-Karla Marcia faial qUaresMa-5017122-2021-01.07.21 a 30.07.21
248-Katia do socorro alves tavares-5614341-2021-01.07.21 a 
30.07.21
249-Katia qUeiroz alexaNdre-57203228-2020-01.07.21 a 30.07.21
250-Katia regiNa goNÇalves dos saNtos-54196497-2021-01.07.21 
a 30.07.21
251-KellY iolaNda Melo MartiNs Paz-57200696-2020-01.07.21 a 
30.07.21
252-KelY carvalHo vascoNcelos-54188681-2021-01.07.21 a 30.07.21
253-KirlaN roNald Pereira sales-57210040-2020-01.07.21 a 
30.07.21
254-KlaYsoN PiNto goNÇalves-54197011-2021-01.07.21 a 30.07.21
255-Kleber ferreira da silva-5909094-2021-01.07.21 a 30.07.21
256-Kleber goMes de soUza-54187689-2021-01.07.21 a 30.07.21
257-KleitoN de oliveira cordovil-57174253-2021-01.07.21 a 
30.07.21
258-KleversoN soares silva-5926284-2021-01.07.21 a 30.07.21
259-laNa gilde da silva Melo-5952413-2020-01.07.21 a 30.07.21
260-laUdicea dos saNtos costa-54197085-2021-01.07.21 a 30.07.21
261-laUriMar cassUNde de qUeiroz-7211173-2021-01.07.21 a 
30.07.21
262-leaNdro de oliveira soUza-80015498-2021-01.07.21 a 30.07.21
263-leNildo rodrigUes goMes-5950084-2020-01.07.21 a 30.07.21
264-leNilsoN aMaral dos saNtos-5952825-2020-01.07.21 a 30.07.21
265-leNNoN lUiz freitas liMa-5941262-2021-01.07.21 a 30.07.21
266-leNo savio MacHado de alMeida-5942841-2021-03.07.21 a 
01.08.21
267-leoNardo qUiNtao siraveNHa-5940786-2020-01.07.21 a 
30.07.21
268-leoNe azevedo gaMa da rocHa-57176663-2021-12.07.21 a 
10.08.21
269-liaNe cristiNa da triNdade reis-54181906-2020-01.07.21 a 
30.07.21
270-lidiaNY correa serrao-5890480-2021-01.07.21 a 30.07.21
271-lilia Nazare NasciMeNto MoNteiro val-
dez-57214090-2021-01.07.21 a 30.07.21
272-liNdeMberg batista Pereira-5896801-2021-01.07.21 a 30.07.21
273-iNdovaldo de Melo baNdeira-5825395-2020-01.07.21 a 30.07.21
274-loHaNa taMires farias liMa-5952421-2020-01.07.21 a 30.07.21
275-loreNa saMPaio freitas-5860571-2021-01.07.21 a 30.07.21
276-loUriMar carvalHal ferreira-5739101-2021-01.07.21 a 
30.07.21
277-lUcelia Mota de MiraNda-57211907-2021-01.07.21 a 30.07.21
278-lUciNelia Moraes bagarrao-5786967-2021-01.07.21 a 30.07.21
279-lUcio claUdio NasciMeNto leite-5808626-2021-06.07.21 a 
04.08.21
280-lUcivaldo alMeida Pereira-5816378-2021-01.07.21 a 30.07.21
281-lUiz alberto soUsa de figUeiredo-3157083-2021-01.07.21 a 
30.07.21
282-MadilsoN NeWtoN MoNteiro costa-5839009-2021-01.07.21 a 
30.07.21
283-MaleNa PiNHeiro dos saNtos-5952359-2020-01.07.21 a 30.07.21
284-MaNoel coNceiÇÃo de carvalHo-80015600-2021-01.07.21 a 
30.07.21
285-MaNoel cordeiro filHo-5952328-2020-01.07.21 a 30.07.21
286-MaNoel edUardo carvalHo dias-57174786-2021-01.07.21 a 
30.07.21
287-MaNoel geraldo coelHo braga-54196510-2021-01.07.21 a 
30.07.21
288-MaNoel leaNdro de oliveira-54191075-2020-01.07.21 a 
30.07.21
289-Marcelo cardoso de Paiva-57201524-2021-07.07.21 a 05.08.21
290-Marcelo da silva figUeira-5947148-2021-01.07.21 a 30.07.21
291-Marcelo PiNto dias-5953912-2021-01.07.21 a 30.07.21
292-Marcia berNadetH rabelo PortUgal da cos-
ta-41122-2021-01.07.21 a 30.07.21
293-Marcia HeleNa Moreira costa-57174567-2021-01.07.21 a 
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30.07.21
294-Marcia Maria de soUza viaNa correa-57200640-2020-01.07.21 
a 30.07.21
295-Marcio adriaNo brito da silva-5954294-2021-01.07.21 a 
30.07.21
296-Marcio aUgUsto coNteNte barros-5769485-2021-01.07.21 a 
30.07.21
297-Marcio Moreira Matos-5949321-2021-01.07.21 a 30.07.21
298-Marcio raMos cordeiro-5954287-2021-01.07.21 a 30.07.21
299-Marcio roberto soares colares-5954286-2021-01.07.21 a 
30.07.21
300-Marcio WaNder liMa de soUza-57213382-2021-01.07.21 a 
30.07.21
301-Marco aNtoNio saNtos da silva-5939119-2021-01.07.21 a 
30.07.21
302-Marcos aNtoNio oKabe-8400426-2020-01.07.21 a 30.07.21
303-Marcos eric serrao PUreza-5797845-2021-01.07.21 a 30.07.21
304-MarcUs viNiciUs de soUza Nobre-5950068-2020-01.07.21 a 
30.07.21
305-Maria aUxiliadora Moraes PiNto-57224865-2020-01.07.21 a 
30.07.21
306-Maria de Nazare de oliveira-5887720-2021-01.07.21 a 30.07.21
307-Maria do livraMeNto de aUiNo crUz-5952929-2020-01.07.21 a 
30.07.21
308-Maria do socorro alves WaNzeler-5895697-2021-01.07.21 a 
30.07.21
309-Maria HeleNa da silva NogUeira-5855756-2021-01.07.21 a 
30.07.21
310-Maria jUdite da silva-54191021-2021-01.07.21 a 30.07.21
311-Maria selMa liMa osaKi-5817226-2020-01.07.21 a 30.07.21
312-Maria tatiaNe da silva caxias-5954664-2021-01.07.21 a 
30.07.21
313-Marilia MagNolia NasciMeNto MagNo-5942508-2021-01.07.21 
a 30.07.21
314-MariNa gabrielle fraNÇa Moraes-5952435-2020-01.07.21 a 
30.07.21
315-Mario silva dos saNtos-5760011-2020-01.07.21 a 30.07.21
316-Marise jaNe silva PiNto-54180156-2021-01.07.21 a 30.07.21
317-MarjaNi ribeiro MaNzoli-5942739-2020-01.07.21 a 30.07.21
318-Marlete daNtas de oliveira-5954021-2021-01.07.21 a 30.07.21
319-MarlUce dos saNtos ferreira-54186782-2021-01.07.21 a 
30.07.21
320-MarlUcia dos saNtos silva-57217161-2021-01.07.21 a 30.07.21
321-MaUricio victor da silva sarMaNHo-6403244-2021-01.07.21 a 
30.07.21
322-MaYcoN jose de soUza goMes-55587573-2021-01.07.21 a 
30.07.21
323-MaYK daYWisoN do esPirito saNtos da sil-
va-5952327-2020-01.07.21 a 30.07.21
324-MazaK soUza de oliveira-5954435-2021-01.07.21 a 30.07.21
325-MicHelle soares de oliveira-5954436-2021-01.07.21 a 30.07.21
326-Moacir ferreira viaNa jUNior-5942360-2021-01.07.21 a 
30.07.21
327-MoacYr de Medeiros liMa Neto-5954409-2021-01.07.21 a 
30.07.21
328-Moises de sales aMaral-5954431-2021-01.07.21 a 30.07.21
329-MoNiqUe alves qUaresMa-5954133-2021-01.07.21 a 30.07.21
330-MYleNa de Nazare da silva Morais-5954393-2021-01.07.21 a 
30.07.21
331-NailaNa lisboa sacraMeNto-5896778-2021-02.07.21 a 31.07.21
332-NaNcY elisaNgela de lUcas saNtos-57174289-2021-01.07.21 a 
30.07.21
333-Natali gabrieli beNassUlY de freitas-5921613-2020-01.07.21 
a 30.07.21
334-Natalia bezerra Prazeres-5952507-2020-01.07.21 a 30.07.21
335-Natalia PiMeNtel dos reis-80015487-2021-01.07.21 a 30.07.21
336-NataN soUsa de oliveira-5954320-2021-01.07.21 a 30.07.21
337-NataNiele do NasciMeNto ferreira-5954638-2021-01.07.21 a 
30.07.21
338-Natividade barros Pereira-43893-2021-01.07.21 a 30.07.21
339-NaYaNe beatriz brito sales-5952306-2020-01.07.21 a 30.07.21
340-NaYara soUsa brito-5952591-2020-01.07.21 a 30.07.21
341-Neila daNiele dos saNtos goMes-80845213-2021-01.07.21 a 
30.07.21
342-NeWtoN da coNceiÇao liMa-8005095-2021-01.07.21 a 30.07.21
343-Nilsa do socorro PiMeNta leao-57198565-2021-01.07.21 a 
30.07.21
344-NiltoN assUNÇao da silva-5769680-2020-01.07.21 a 30.07.21
345-Norberto jUNior barros do aMaral-55590035-2021-01.07.21 a 
30.07.21
346-ocideMar silva carvalHo-5797764-2021-01.07.21 a 30.07.21
347-odicleber rePolHo lobato-54184646-2020-01.07.21 a 30.07.21
348-odigleissoN feitosa cardoso-5954235-2021-01.07.21 a 
30.07.21
349-odirleY carvalHo ferreira-57211471-2021-01.07.21 a 30.07.21
350-orlaNdo coelHo costa-5940760-2021-01.07.21 a 30.07.21
351-Patricia sUeleN goMes Melo-57215192-2020-01.07.21 a 30.07.21
352-PatricK coelHo PriMo-54181525-2021-01.07.21 a 30.07.21
353-PatricK ericK de alMeida da costa-5835640-2020-01.07.21 a 

30.07.21
354-PaUlo sergio soares qUiNdere-5830800-2021-01.07.21 a 
30.07.21
355-Pedro de soUsa cHaves-5954094-2021-01.07.21 a 30.07.21
356-Pedro gilberto costa coUtiNHo-5797969-2021-01.07.21 a 
30.07.21
357-Pedro leaNdro da silva Neto-5954113-2021-01.07.21 a 30.07.21
358-Pericles da costa Medeiros-57210802-2021-01.07.21 a 30.07.21
359-Priscila da costa dos saNtos-54194083-2021-01.07.21 a 
30.07.21
360-Priscila da costa MeNezes bitteNcoUrt-5935992-2021-01.07.21 
a 30.07.21
361-rafael MarqUes NUNes-57201542-2020-01.07.21 a 30.07.21
362-rafael MoNteNegro de alMeida saNtos-5926469-2020-01.07.21 
a 30.07.21
363-rafael rodrigo goMes barros-97571254-2021-01.07.21 a 
30.07.21
364-raiMUNda estUMaNo Meireles-54180144-2020-01.07.21 a 
30.07.21
365-raiMUNdo NoNato dos Passos MoNteiro-5414334-2020-01.07.21 
a 30.07.21
366-raNiere de soUza MoUrao-5758904-2020-01.07.21 a 30.07.21
367-raqUel loPes da silva-8400432-2020-01.07.21 a 30.07.21
368-raWeYNa de soUsa da foNseca-5942509-2021-01.07.21 a 
30.07.21
369-regia Nazare sarMeNto rodrigUes-54181533-2021-01.07.21 a 
30.07.21
370-regiaNe Pabla liMa NogUeira-57213892-2020-01.07.21 a 
30.07.21
371-regiaNe rodrigUes soares-5953889-2021-01.07.21 a 30.07.21
372-reNata barros castelo de soUza bace-
lar-5955893-2021-06.07.21 a 04.08.21
373-reNato NUNes valle-57174288-2021-01.07.21 a 30.07.21
374-ricardo valerio de soUza jUNior-5953986-2021-01.07.21 a 
30.07.21
375-roberto MartiNs saNtos-80015484-2021-01.07.21 a 30.07.21
376-roberto riveliNo costta soUsa Nasario-5953991-2021-01.07.21 
a 30.07.21
377-rodolfo ferreira da silva-57174173-2021-01.07.21 a 30.07.21
378-rodrigo costa PiNHeiro de soUsa-54196889-2021-01.07.21 a 
30.07.21
379-rodrigo cristiaNo da silva-6403339-2021-01.07.21 a 30.07.21
380-rodrigo goMes de soUza-5931404-2021-01.07.21 a 30.07.21
381-roNaldo borges triNdade-5953259-2020-01.07.21 a 30.07.21
382-roNaldo de soUza figUeiro-57210842-2021-01.07.21 a 30.07.21
383-roNaldo HeNriqUe botelHo da silva-5414113-2021-01.07.21 a 
30.07.21
384-rosalea rodrigUes de PoNte soUza sil-
va-57210688-2021-01.07.21 a 30.07.21
385-rosaNgela Maria da silva-5071976-2021-01.07.21 a 30.07.21
386-rosecarla Macedo raMos-5835720-2021-01.07.21 a 30.07.21
387-rosiaNe qUiriNo silva tavares-5726115-2021-01.07.21 a 
30.07.21
388-rosileide baia da costa-5272939-2020-01.07.21 a 30.07.21
389-rosileNe oliveira da silva-57220940-2020-01.07.21 a 30.07.21
390-rosiMar de liMa silva-57174198-2021-01.07.21 a 30.07.21
391-rosiMeire da silva goMes-57210808-2021-01.07.21 a 30.07.21
392-rosiNeia NasciMeNto de soUza-5085454-2021-01.07.21 a 
30.07.21
393-rosivaldo Kleber NasciMeNto dos saN-
tos-5898648-2021-01.07.21 a 30.07.21
394-rUbeNs silva costa-5890352-2021-01.07.21 a 30.07.21
395-rUtH HeleNa da costa beNassUlY-80845638-2021-01.07.21 a 
30.07.21
396-rUtH HeleNa de soUza carvalHo-5859603-2021-01.07.21 a 
30.07.21
397-rUY WideNberg rodrigUes liMa-5839742-2021-01.07.21 a 
30.07.21
398-sabiNo PiMeNtel e silva-5760054-2019-01.07.21 a 30.07.21
399-saMUel araUjo laUNe-5726158-2020-01.07.21 a 30.07.21
400-saMUel NasciMeNto bezerra-57207482-2019-01.07.21 a 
30.07.21
401-saMUel soUza barroso-57205832-2020-01.07.21 a 30.07.21
402-saNdra Maria de soUza cardoso-8088713-2021-01.07.21 a 
30.07.21
403-saNdra regiNa da silva farias-57192508-2020-01.07.21 a 
30.07.21
404-saNdro lUis gaia PaMPloNa-7060148-2021-01.07.21 a 30.07.21
405-sebastiao regiNaldo Pereira liMa-57211737-2021-01.07.21 a 
30.07.21
406-seltoN alves cardoso-5954231-2021-01.07.21 a 30.07.21
407-sergio feliPe oliveira gUedes-5953954-2021-01.07.21 a 
30.07.21
408-sergio lUiz braUNa silva-5954270-2021-01.07.21 a 30.07.21
409-sHarleNe araUjo de oliveira-5941143-2021-01.07.21 a 30.07.21
410-sidiNei agUiar PortilHo-5954377-2021-01.07.21 a 30.07.21
411-silvaNdro saNtos ferreira-5769175-2021-01.07.21 a 30.07.21
412-silvaNei Moraes teixeira-57209829-2020-01.07.21 a 30.07.21
413-silvia cristiNa PiNHeiro siqUeira-57191284-2020-01.07.21 a 
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30.07.21
414-silvia laise NUNes barbosa-5938738-2020-01.07.21 a 30.07.21
415-silvio roberto alves de liMa-57213781-2021-01.07.21 a 
30.07.21
416-siMoNe de aleNcar silva soUza-57210036-2020-01.07.21 a 
30.07.21
417-siMoNe HercUlaNo de barros-5847982-2020-01.07.21 a 
30.07.21
418-siMoNe Maria de siqUeira goMes-54191042-2020-01.07.21 a 
30.07.21
419-sioNe cUstodio da silva-5937517-2021-01.07.21 a 30.07.21
420-sirlaNe da costa coelHo-54196966-2021-01.07.21 a 30.07.21
421-sUeleN de PaUla MeNdoNÇa baNHos-54188731-2021-01.07.21 a 
30.07.21
422-sUzY eMaNUelle brito goMes-57211731-2021-01.07.21 a 
30.07.21
423-tadeU aUgUsto PacHeco ferreira-5847990-2020-01.07.21 a 
30.07.21
424-telMa PeNa rebelo-6033075-2020-01.07.21 a 30.07.21
425-tHarles dos saNtos toledo-5954089-2021-01.07.21 a 30.07.21
426-tHarles sobriNHo goMes-5954374-2021-01.07.21 a 30.07.21
427-tHiago rodrigUes soares-57201629-2021-02.07.21 a 31.07.21
428-tiago de oliveira faro-57212850-2021-01.07.21 a 30.07.21
429-UelsoN MaceNa goMes-5952537-2020-01.07.21 a 30.07.21
430-valdeci sá da crUz-54191204-2021-01.07.21 a 30.07.21
431-valdoMiro costa rodrigUes-5954303-2021-01.07.21 a 30.07.21
432-veliaNe de fatiMa da coNceiÇÃo dUarte-5945710-2021-01.07.21 
a 30.07.21
433-viaNeY PiNto de lira-5725402-2021-01.07.21 a 30.07.21
434-viceNte de PaUlo ribeiro estUMaNo-5934116-2020-01.07.21 a 
30.07.21
435-vitor barros dos saNtos Neto-5947511-2021-01.07.21 a 
30.07.21
436-WagNer reis do vale-80015460-2021-01.07.21 a 30.07.21
437-Waldecleo agUiar de oliveira-5840570-2021-01.07.21 a 
30.07.21
438-WaNdeildes silva MoUra-5814979-2020-01.07.21 a 30.07.21
439-WaNia lUcia da costa MoUtiNHo-5798019-2021-01.07.21 a 
30.07.21
440-WeltoN siqUeira costa-5953854-2021-01.07.21 a 30.07.21
441-WeNdersoN Pereira dos saNtos silva-5953850-2021-01.07.21 
a 30.07.21
442-Weslei reseNde-5949933-2020-01.07.21 a 30.07.21
443-Wildes joao cUNHa de azevedo-54180133-2021-01.07.21 a 
30.07.21
444-WilliaM saNtos caMilo-5944174-2021-04.07.21 a 02.08.21
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor da dgP/seaP

Protocolo: 665815

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 895/2021-DGP/SEAP 
BELéM/PA, 10 DE JuNHo DE 2021.
tornar sem efeito a Portaria 531/2021-gab/seaP, de 24 de Maio de 2021, 
que concedeu licença Premio a servidora cristiNa triNdade sarMeN-
to, téc. em gestão Penitenciária - Psicologia, Matricula funcional nº 
57198983/1.

Protocolo: 666023

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA N°564/2021-DGP/GAB/SEAP/PA
Belém-PA, 02 de junho de 2021.
exclUir da Portaria N° 528/2020- gab/sUsiPe de 26/06/2020, publi-
cada no doe n° 34.270 de 02/07/2020, lUiz alberto alves NegrÃo, 
matrícula 54193689, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Téc-
nicos Penitenciários de Manutenção Predial - gstP, com lotação no central 
de triagem da cidade Nova - ctcN, a contar de 10 de maio de 2021.
desigNar josÉ feliciaNo affoNso goMes, matrícula 5808693, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 11 de maio de 
2021.
artHUr rodrigUes de Moraes
secretário de estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 665710
PoRtARiA N°563/2021-DGP/GAB/SEAP/PA
Belém-PA, 02 de junho de 2021.
exclUir da Portaria N° 906/2020- gab/sUsiPe de 09/10/2020, publi-
cada no doe n° 34.374 de 15/10/2020, WilliaM saNtos caMilo, ma-
trícula 5944174, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos 
Penitenciários de Manutenção Predial - gstP, com lotação no central de 
triagem Metropolitana iii - ctM iii, a contar de 10 de fevereiro de 2021.
desigNar allaN fraNK ferreira saNtos, matrícula 8400895, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 11 de fevereiro 
de 2021.
artHUr rodrigUes de Moraes
secretário de estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 665707

PoRtARiA N°562/2021-DGP/GAB/SEAP/PA
Belém-PA, 02 de junho de 2021.
exclUir da Portaria N° 15/2016- gab/sUsiPe de 11/01/2016, publi-
cada no doe n° 33.050 de 18/01/2016, everaldo MiraNda azevedo, 
matrícula 54191020, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Téc-
nicos Penitenciários de Manutenção Predial - gstP, com lotação no centro 
de recuperação Penitenciário do Pará iii – crPP iii, a contar de 08 de 
abril de 2021.
desigNar josÉ sabiNo faro barros jUNior, matrícula 54195726, 
para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 09 de abril 
de 2021.
artHUr rodrigUes de Moraes
secretário de estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 665702
PoRtARiA N°561/2021-DGP/GAB/SEAP/PA
Belém-PA, 02 de junho de 2021.
exclUir da Portaria N° 672/2020- gab/sUsiPe de 28/07/2020, publi-
cada no doe n° 34.300 de 04/08/2020, fraNcisco da coNceiÇÃo, ma-
trícula 5950269, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenci-
ária -gseP, com lotação no colônia Penal agrícola de santa izabel - cPasi, 
a contar de 01 de fevereiro de 2021.
desigNar deidivaN saNtos de agUiar, matrícula 54188654, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 02 de fevereiro 
de 2021.
artHUr rodrigUes de Moraes
secretário de estado de administração Penitenciária, em exercício.

Protocolo: 665696
LicENçA NoJo
PoRtARiA Nº 878/2021 – DGP.SEAP 
BELéM/PA, 10 DE JuNHo DE 2021.
Nome: leaNdra ferreira de soUza agUiar, Matrícula nº 5942927/1; 
cargo: téc. em enfermagem.
assunto: licença Nojo.
Período: 28/05/2021 a 04/06/2021

Protocolo: 666016
PoRtARiA N°893/2021-DGP/GAB/SEAP/PA
Belém-PA, 10 de junho de 2021.
exclUir da servidora sandra regina de souza cordeiro, matrícula funcio-
nal nº 57201919 – ocupante da função de auxiliar de serviços de agrope-
cuária a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 30/06/2021.
coNceder ao servidor gecirley candido de jesus Moura, Matricula fun-
cional nº 5952590 - ocupante da função de assistente administrativo a 
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/07/2021.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas – crH/dgP/seaP

Protocolo: 665988
PoRtARiA N°891/2021-DGP/GAB/SEAP/PA
Belém-PA, 10 de junho de 2021.
exclUir do servidor carlos benedito da Mota carvalho, matrícula funcional 
nº 5466741 – ocupante da função de Motorista a Gratificação de Tempo 
integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento 
do cargo exercido, a contar de 13/05/2021.
coNceder ao servidor dimitri Mauricio queiroz de oliveira, Matricula fun-
cional nº 5898845 - ocupante da função de técnico de gestão em agrope-
cuária a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/07/2021.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas – crH/dgP/seaP

Protocolo: 665983
PoRtARiA N°892/2021-DGP/GAB/SEAP/PA
Belém-PA, 10 de junho de 2021.
exclUir do servidor josé Maria da silva belém, matrícula funcional nº 
57192883 – ocupante da função de Motorista a Gratificação de Tempo 
integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do vencimento 
do cargo exercido, a contar de 13/05/2021.
coNceder à servidora alessandra Martins guerra, Matricula funcional nº 
5940756 - ocupante da função de Assistente administrativo a Gratificação 
de tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do 
vencimento do cargo exercido, a contar de 10/06/2021.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas – crH/dgP/seaP

Protocolo: 665985
PoRtARiA Nº 882/2021 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 08 DE JuNHo DE 2021.
Nome: Marcio de castro costa, Matrícula nº 5943241/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 31/05/2021 a 09/06/2021.

Protocolo: 665934
PoRtARiA Nº 894/2021 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 08 DE JuNHo DE 2021.
Nome: jose MaUricio vilHeNa do carMo, Matrícula nº 5949519/2; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 03/06/2021 a 12/06/2021.

Protocolo: 665940
PoRtARiA Nº 883/2021 – DGP/SEAP 
Belém/PA, 08 DE JuNHo DE 2021.
Nome: claUdio NasciMeNto do carMo, Matrícula nº 5938835/2; car-
go: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 23/05/2021 a 01/06/2021.

Protocolo: 665937
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.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE cuLtuRA

.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 008/2021
a secretaria de estado de cultura, neste ato, representada pela 
excelentíssima senhora secretária de estado de cultura, UrsUla vidal 
saNtiago de MeNdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, resolve 
autorizar a contratação, mediante iNexigibilidade de licitaÇÃo, 
com fundamento no art. 25, ii, da lei federal Nº 8.666/93e alterações 
posteriores, no valor de r$1.390,00(mil e trezentos e noventa reais)
de iNstitUto certaMe–ab xavier treiNaMeNtos -ePP, cNPj 
n°11.669.032/0001-09, para ministrar ao Presidente da cPl e pregoeiro 
da secUlt o curso on line “licitações e contratos conforme a lei nº 
14.133/2021”,mostrando as principais novidades trazidas pela Nova lei de 
licitações e contratos, com foco especial na condução de procedimentos 
licitatórios nas modalidades Pregão e concorrência, conforme processo 
administrativo 2021/595744.
belém-Pa, 09 de junho de 2021.
UrsUla vidal saNtiago de MeNdoNÇa
secretária de estado de cultura-secUlt
DiSPENSA DE LicitAção Nº 007/2021-SEcuLt
a secretaria de estado de cultura-secUlt, neste ato representada pela 
senhora secretária de estado de cultura, UrsUla vidal saNtiago 
de MeNdoNÇa, no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar 
a contratação, mediante disPeNsa de licitaÇÃo, da empresa 
concessionária de serviço Público eqUatorial Pará distribUidora 
de eNergia s.a, inscrita no cNPj nº 04.895.728/0001-80, para ativar a 
Unidade consumidora do imóvel localizado na travessa Padre Prudêncio, 
n.º 702, entre a avenida almirante tamandaré e a rua carlos gomes, 
bairro: campina, ceP:66015-180,na cidade de belém do estado do Pará, 
alugado por esta secretaria de estado mediante o contrato administrativo 
n.º 006/2021 -secUlt, com fundamento no art. 24, inciso xxii da lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, processada nos autos do Processo 
administrativo eletrônico nº 2021/532234.
belém-Pa, 08 de junho de 2021.
UrsUla vidal saNtiago de MeNdoNÇa
secretária de estado de cultura-secUlt

Protocolo: 666149

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA 244 DE 10 DE JuNHo DE 2021
o secretário adjUNto da secretaria de estado de cUltUra, no 
uso das atribuições legais, e, considerando os termos do Processo nº 
2021/611106, de 08.06.2021,
resolve:
i – aUtorizar a concessão de suprimentos de fundos, no valor de r$ 
5.000,00 (cinco Mil reais), ao servidor fábio dos aNjos raMos - ma-
trícula: 57227742/4, cPf: 745.944.432-49, ocupante do cargo de – sU-
Pervisor MUseologico - siMM, para atender as despesas de pronto 
pagamento.
II – DETERMINAR, que a movimentação financeira do mencionado Supri-
mento de Fundos, obedeça a seguinte classificação Orçamentária:
13.391.1503-7590-0101-339030 – Material de consumo......r$ 5.000,00
Ptres...................................................................................157590
aÇÃo....................................................................................264476
iii – o servidor sUPrido terá 60 (sessenta) dias para a realização das 
despesas, a contar do recebimento do respectivo valor, e 15 (quinze) dias, 
para a PrestaÇÃo de coNtas.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de cultura, em 10 de junho de 2021.
brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira
secretário adjunto da secretaria de estado de cultura/secUlt

Protocolo: 665916

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 326 DE 10 DE JuNHo 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 
2021/500091,
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “vozes MU-
sicais da aMazoNia”, referente à iN 019/2021 - fcP, que tem como fis-
cal titular o servidor aNgelo sergio fraNco, matrícula nº 57198595/2 
cargo: tec. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto o servidor HUgo bisPo saNtos do NasciMeNto, matrícula 
nº 57201059/1 cargo: ass. administrativo, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 665991
PoRtARiA Nº 294 – cGP/fcP DE 14 DE MAio DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicado 
no doe nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
resolve:
i – exoNerar a pedido, a partir de 17/05/2021 a servidora abaixo rela-
cionada. 

NoMe cargo cÓdigo/PadrÃo
rafaela soares de assUNcao coordenador de linguagem corporal geP-das-011.4

ii - NoMear, a contar de 01/06/2021, o servidor abaixo relacionado.
NoMe cargo cÓdigo/PadrÃo

MaNoel araUjo ferreira coordenador de linguagem corporal geP-das-011.4

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 665995
PoRtARiA Nº 327 – cGP/DAf/fcP DE 10 DE JuNHo DE 2021
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicado 
no doe nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsideraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
resolve:
i - exoNerar a pedido, a contar de 31/05/2021 a servidora aNNie cris-
tiNa seNa de carvalHo, Matrícula: 5946500/2, cargo: gereNte, lotada 
na gereNcia do ciNe teatro libero lUxardo, cod: geP-das-011.3.
ii - NoMear a contar de 31/05/2021, a servidora Nadia alves MoNteiro 
da silva, identidade funcional nº 57193484/1, cargo: gereNte, lotada 
na gereNcia do ciNe teatro libero lUxardo, cod: geP-das-011.3.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 666000

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 047/2021
Pae: 2021/540694
objeto: Projeto “Mosaico de soNs digitais” no qual os artistas: 
evertoN Mc, liNda Nil, cHUcKY, Karol diva, MaNo io, cariMbÓ da 
Maria, grUPo de exPressÃo folclÓrica eNcaNtos do sol, grU-
Po sabor Marajoara, grUPo de cUltUra regioNal iaÇa lUteraNa, 
coMPaNHia folclÓrica eNcaNtos do cUriÓ, se apresentarão em for-
mato digital – live e gravações de vídeos em 12/06/2021, de 09h às 18h 
no Município de ananindeua – Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer jurídico nº 106/2021 – ProjUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21deMP00194; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
favorecido: taleNtos da aMazÔNia, inscrito no cNPj 18.403.016/0001-
00.
valor total: r$ 90.000,00
data: 09/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 
047/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 047/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 09/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 665749
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ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 051/2021
Pae: 2021/566625
objeto: Projeto “live PlaY MUsic cUltUral” no qual os artistas: aN-
tÔNio Marcos, deUza MagalHÃes, MoNiqUe Moral, allaNziNHo, 
lais cristo, farra de vaqUeiro, allaN dias, eliseU rodrigUes, 
MatHeUs cUNHa, tHais PorPiNo, leNNoN forrozeiro, se apresenta-
rão em formato digital – live e gravações de vídeos em 12/06/2021, de 
13h às 23h no Município de castanhal – Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer jurídico nº 113/2021 – ProjUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21deMP00202; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
favorecido: vM ProdUÇÕes, inscrito no cNPj: 28.041.982/0001-89 e f5 
ProdUÇÕes e eveNtos, inscrito no cNPj: 36.071.815/0001-09.
valor total: r$ 100.000,00
data: 10/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 
051/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 051/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 10/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 665980
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 050/2021
Pae: 2021/513893
objeto: Projeto “vitriNe da Música ii” no qual os artistas: caNtor 
toNY brasil; caNtora Nega lora; caNtor rHeNaN saNcHes; baNda 
PÉrola Negra; caNtor MarKiNHo dUraN; baNda forrÓ do bacaNa; 
caNtor HUgo saNtos e baNda laMazoN, se apresentarão em formato 
digital – live e gravações de vídeos em 11/06/2021, de 09h às 16h no 
Município de ananindeua – Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer jurídico nº 109/2021 – ProjUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21deMg00122; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
favorecido: Pará sHoWs, inscrito no cNPj 35.234.544/000100.
valor total: r$ 100.000,00
data: 09/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 
050/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 050/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 09/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 665760
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 048/2021
Pae: 2021/513937
objeto: Projeto “soNs de esPeraNÇa ii” no qual os artistas: caNtor 
jota Pê, caNtor WaNderleY aNdrade, baNda aceNa, baNda seNta 
Peia, baNda NeW Wave, caNtora Karol diva, baNda xeiro verde, 
grUPo villa Kids festival, grUPo cUltUra regioNal iaÇá lUtera-
Na, grUPo de MaNifestaÇÕes ParafolclÓricas ParaNaNiN, se apre-
sentarão em formato digital – live e gravações de vídeos em 11/06/2021, 
de 09h às 18h no Município de belém – Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer jurídico nº 110/2021 – ProjUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21deMg00120; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
favorecido: taleNtos da aMazÔNia, inscrito no cNPj 18.403.016/0001-00.
valor total: r$ 100.000,00
data: 09/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 
048/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 048/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 09/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 665751

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 049/2021
Pae: 2021/566000
objeto: Projeto “traNsMissÃo cUltUral oN liNe” no qual os artistas: 
aNtÔNio Marcos, deUza MagalHÃes, MoNiqUe Moral, allaNziNHo, 
lais cristo, farra de vaqUeiro, daNiel araújo, eliseU rodrigUes, 
MatHeUs cUNHa, tHais PorPiNo, leNNoN forrozeiro, se apresenta-
rão em formato digital – live e gravações de vídeos em 11/06/2021, de 
13h às 23h no Município de capitão Poço – Pa.
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer jurídico nº 105/2021 – ProjUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21deMP00201; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa.
favorecido: vM ProdUÇÕes, inscrito no cNPj 28.041.982/0001-89 e f5 
ProdUÇÕes e eveNtos inscrito no cNPj: 36.071.815/0001-09.
valor total: r$ 100.000,00
data: 09/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 
049/2021
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 049/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 09/06/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 665757

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 325 - cGP/fcP DE 10 DE JuNHo 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 2021/582159-docia/fcP, datado de 31/05/2021.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão ao município de são Miguel do guamá/Pa, 
afim de participar de reunião com educadores e fazedores de cultura para 
futuras realizações de oficinas.

Nome Matrícula cargo Período diária

Pablo oliveira barbosa 5952209/1 Motorista

12 a 13/06/2021 2 ½
PaUlo sergio assUNcao 57176584/4 diretor

daNilo braccHi 5897404/2 coordeNador

jaqUeliNe cristiNa soUza da silva 54185773/3 tec. gestao cUltUral

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 666063

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

Apostilamento nº 001/2021
contrato: 001/2021
referente: adesão à ata srP nº 013/2020 – Pe srP nº 03/2019 dgl/
sePlad
Pae: 2020/393879
Partes: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará e belÉM rio 
segUraNÇa eireli
objeto do apostilamento: repactuação de preços, em virtude do 
desequilíbrio econômico- financeiro em que se apresentam atualmente os 
preços dos serviços de vigilância, haja vista o reajuste da data base da 
categoria dos prestadores de serviços de vigilância e segurança do estado 
do Pará, instituídos pela convenção coletiva de trabalho siNdiviPa x 
siNdesP 2021/2022, fundamentado no art. 65, § 8°, da lei n° 8.666/93 
valor Mensal: r$ 313.913,570
valor Mensal repactuado: r$ 336.495,02 (retroativo a partir de 03 de 
março de 2021)
Projeto/atividade: 13.122.1297.8338.0000; Plano interno: 
412.000.8338c; Natureza de despesa: 339037; fonte de recurso: 0101
data de assinatura: 18/05/2021
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
*Republicado por ter saído com incorreção no DoE nº 34.589 de 
20/05/2021

Protocolo: 666146
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.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

féRiAS
.

RESuMo DA PoRtARiA Nº 052/2021 – fcG DE 07/06/2021
conceder férias aos servidores docentes da fcg, listados abaixo, referen-
te aos períodos aquisitivos 2019/2020 e 2020/2021.
base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
Período: 02/07/2021 a 31/07/2021
cargo: Professor de Música de instrumento
aNdre da silva xavier if: 5889879/2
aNdrÉ do aMor diviNo da silva if: 57225189/1
aNgela catariNa dergaN ferro da silva if: 57192486/1
caMila taYNar agUiar gUiMarÃes if: 5943135/1
carla cHristiNa Prist if: 57193715/1
daYaNe carvalHo de soUza if: 5941930/1
gUaraci dos Passos PortUgal júNior if: 57192491/1
josÉ cláUdio rosário da costa if: 57192526/2
josibias dos saNtos ribeiro if: 57192574/2
NelziMar goes Neves if: 5888715/1
reNaN cardoso liMa if: 5942742/1
roberta taMer fraNÇa if: 5933392/1
victor slaYer costa da silva if: 5922906/2
WeNdel cristiaNo NePoMUceNo raiol if: 5913128/1
cargo: Professor em teoria Nível superior
doUgllas corrêa loPes if: 5942649/1
elias da silva cardoso if: 5942764/1
NaNdara ribeiro NasciMeNto if: 5898106/2
rafaelle do NasciMeNto brabo lobato if: 5912374/2
rodrigo gabriel raMos rodrigUes if: 57194798/3
cargo: Professor em teoria Nível Médio
claUdioNor aMaral de soUza if: 57192527/1
fábio aNdrÉ farias de barros if: 5889055/2
cargo: Professor educacional Musical Nível Médio
idalcY PaMPloNa filHo if: 54182550/1
lUis saNtaNa balieiro if: 57192551/1
aNtoNio carlos MartiNs braga if: 7001304/1
cargo: Musicista
alessaNdro dias freitas if: 57214931/1
caMila cristiNa ribeiro alves if: 57199088/2
celso alexaNdre de araújo ribeiro if: 5941561/1
edsoN Márcio de liMa ferreira if: 57196534/2
edivaldo PiNHeiro dos saNtos jUNior if: 5896258/2
elizeU aNdrade cordeiro if: 57192552/1
eNoKlesoN caNcio bezerra if: 5888954/1
eUgêNia cristiNa dos saNtos lobato if: 5911820/1
giovaNa rebeca torres gUiMarâes if: 57192504/2
glYdsoN rabelo Pereira if: 5941285/1
josÉ lUis da costa soUsa if: 57192536/1
josÉ Pedro MartiNs da silva if: 5889406/2
lUciaNo geraldo reis de aNdrade if: 57215018/3
lUciaNo goNÇalves PiMeNtel if: 7565464/1
Mário aUgUsto crUz de soUza if: 57215087/1
MaUrÍcio goNÇalves de brito if: 7565457/1
Misael de araUjo carvalHo jUNior if: 5911823/1
tereziNHa do rosário saNtos siqUeira if: 57192577/1
tHiago rafael MiraNda gUedes if: 5911822/1
WilliaMs crYstiaN taNoeiro Melo if: 7565477/1
autorização Processo nº 2021/605306
dê-se ciêNcia, PUblica-se, registre-se e cUMPra-se.
ordenador: Maria da glória boulhosa caputo – superintendente da fcg

Protocolo: 665826

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE coMuNicAção

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 370 de 09 de Junho 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 2021/616045/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Prainha nos dias 09 a 11 de junho de 2021, 
para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.

NoMe: jader da silva Paes
MatrÍcUla: 5947746
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 665981
PoRtARiA Nº 367 de 09 de Junho 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 2021/615053/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de belterra nos dias 09 a 11 de junho de 2021, 
para cobertura de pauta jornalística do 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

Protocolo: 665975
PoRtARiA Nº 369 de 09 de Junho 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 2021/614856/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de alenquer nos dias 09 a 11 de junho de 2021, 
para cobertura de 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

Protocolo: 665970
PoRtARiA Nº 368 de 09 de Junho 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 2021/614884/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de alenquer nos dias 09 a 11 de junho de 2021, 
para cobertura de pauta jornalística 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

Protocolo: 665973
PoRtARiA Nº 376 de 09 de Junho 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 2021/614903/secoM.
resolve:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 2 ½ (duas diárias e 
meia), que irá se deslocar para o município de alenquer nos dias 09 a 
11 de junho de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do 
estado do Pará.
NoMe: ronivaldo ramos Moreira
cPf: 468.273.742-20
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 665974
PoRtARiA Nº 375 de 09 de Junho 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 2021/616013/secoM.
resolve:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 2 ½ (duas diárias e 
meia), que irá se deslocar para o município de Prainha nos dias 09 a 11 de 
junho de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do estado 
do Pará.
NoMe: joão Paulo castro corrêa
cPf: 025.514.792-90
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 665969
PoRtARiA Nº 372 de 09 de Junho 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 2021/615824/secoM.
resolve:
i-conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Monte alegre nos dias 09 a 11 de junho de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: bruno bezerra cecim
MatrÍcUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 665964
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PoRtARiA Nº 374 de 09 de Junho 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 2021/615843/secoM.
resolve:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 2 ½ (duas diárias e 
meia), que irá se deslocar para o município de Monte alegre nos dias 09 a 
11 de junho de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do 
estado do Pará.
NoMe: Paulo cezar teixeira de sousa
cPf: 920.856.522-04
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 665965
PoRtARiA Nº 373 de 09 de Junho 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 2021/615241/secoM.
resolve:
i-conceder ao colaborador eventual relacionado; 2 ½ (duas diárias e 
meia), que irá se deslocar para o município de belterra nos dias 09 a 11 de 
junho de 2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do estado 
do Pará.
NoMe: josé carlos tavares dos santos
cPf: 259.546.792-15
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 665961
PoRtARiA Nº 371 de 09 de Junho 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 2021/615762/secoM.
resolve:
i-conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Monte alegre nos dias 09 a 11 de junho de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: ana carolina Maciel Menezes
MatrÍcUla: 5897946
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação em exercício

Protocolo: 665962

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA Nº 190/2021, DE 10 DE JuNHo DE 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtelPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto governamental de 
18 de janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNsideraNdo, os termos do Memorando nº 25/2021–dtv/fUNtel-
Pa, de 18/03/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/305354, de 
18/03/2021;
r e s o l v e:
art. 1º - desigNar para compor a comissão especial de credenciamento 
da fundação Paraense de radiodifusão - fUNtelPa para acompanhamento 
e demais ações necessárias ao edital de credeNciaMeNto de iNstrU-
tores de oficiNas N° 001/2021, os servidores:
PresideNte: vaNessa MartiNs frota vieira, matricula 5939810/2;
MeMbro: beNedito ivo saNtos silva, matricula 54195012/5;
MeMbro: MaicoN aNdrei Pereira goMes, matricula 5919327/2
art. 2º - os membros da comissão especial de credenciamento deverão 
observar rigorosamente as exigências expressas na legislação em vigor 
e os termos contidos no edital de credeNciaMeNto de iNstrUtores
de oficiNas N° 001/2021
art. 3º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 666004

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 187/2021 DE 10 DE JuNHo 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 46/2021 – dtec/fUNtelPa 
de solicitação de suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/613962, de 09/06/2021.
r e s o l v e:
i.- coNceder suprimento de fundos ao servidor valdete barros da-
MasceNo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão 
de assisteNte i, no valor de r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), 
obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de 
gasto

elemento de 
despesa fonte do recurso valor por elemento valor total ação

Passagens e 
locomoção 339033 0101 850,00 850,00

232.279
Manutenção de 

repetidoras e retrans-
missoras de tv

ii.- determinar aplicação do suprimento de fundos, no(s) Município(s) de 
oriximiná, alenquer e Monte alegre, conforme decreto 1180, de 12 de 
agosto de 2008 que tem como objetivo de atender despesas extraordi-
nárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto pagamento em 
espécie.
iii.- estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para a reali-
zação da prestação de contas, a contar do retorno do servidor a funtelpa 
(sede).
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 665690

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 189/2021, DE 10 DE JuNHo 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 43/2021 da dtec/fUNtel-
Pa, de 08/06/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/610265, de 
08/06/2021.
r e s o l v e:
coNceder 8 e ½ (oito e meia) diária(s) ao servidor sergio carlos 
farias de oliveira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em co-
missão de gereNte, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s)
de santarém, oriximiná, alenquer e Monte alegre, no período de 17 a 
25/06/2021, para realização dos seguintes serviços nas rtv´s: oriximiná:
manutenção do transmissor, revisão do sistema irradiante e substituição do
ar-condicionado; alenquer: Manutenção do transmissor, realinhamento da 
parábola e revisão do sistema irradiante; Monte alegre: Manutenção do 
transmissor, substituição do ar-condicionado, limpeza do terreno, reali-
mento da parábola e revisão do sistema irradiante.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 666015
PoRtARiA Nº 188/2021, DE 10 DE JuNHo 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 44/2021 da dtec/fUNtel-
Pa, de 08/06/2021, contidos nos autos do Processo nº 2021/610356, de 
08/06/2021.
r e s o l v e:
coNceder 8 e ½ (oito e meia) diária(s) ao servidor valdete barros da-
MasceNo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão de
assisteNte i, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) 
de santarém, oriximiná, alenquer e Monte alegre, no período de 17 a 
25/06/2021, para realização dos seguintes serviços nas rtv´s: oriximiná:
manutenção do transmissor, revisão do sistema irradiante e substituição do
ar-condicionado; alenquer: Manutenção do transmissor, realinhamento da
parábola e revisão do sistema irradiante; Monte alegre: Manutenção do 
transmissor, substituição do ar-condicionado, limpeza do terreno, reali-
mento da parábola e revisão do sistema irradiante.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 666012
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.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE EDucAção

.

.

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N.º 74|2021 - Sale|Seduc
o secretário adjunto de logística escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 03/05/2021, a Portaria N.º 004/2020 de 
17/01/2020, que designou os servidores Paulo reginaldo de Paiva, ma-
trícula n.º 587567/1, e Maria do socorro Moreira da luz, matrícula 
n.º 557080/1, para atuarem respectivamente como fiscais titular e suplen-
te do contrato de locação n.º 026/2016.
art. 2º - designar, a contar de 03/05/2021 os servidores josyane rober-
ta chumber cordeiro, matrícula n.º 57213602/1, cPf n.º 710.567.852-
68, e Maria do socorro Moreira da luz, matrícula n.º 557080/1, cPf n.º 
261.765.212-20, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 026/2016, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da sede da 18ª Ure- Mãe do rio.
josé alexandre buchacra araujo
secretário adjunto de logística escolar
secretaria de estado de educação - seduc

Protocolo: 666062

.

.

coNtRAto
.

contrato: 052/2021
objeto do contrato: contratação de empresa para execução de obra de 
reforma, adequação e ampliação da escola estadual de ensino de funda-
mental e Médio dom joão vi com 25 salas de aula, no Município de capa-
nema, no estado do Pará
regime diferenciado de contratação nº 001/2021 – cel/Nlic/sedUc
valor global: r$ 5.550.000,00
dotação orçamentária:
* fonte: 0102 - Produto: 3008 - funcional Programática: 16101.12 
122.1509 - Projeto/atividade: 7674 - Natureza de despesa: 4490.51
* fonte: 2102004800 - Produto: 3008 - funcional Programática: 16101.12 
122.1509 - Projeto/atividade: 7674 - Natureza de despesa: 4490.51
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação/cNPj. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
contratada: estrutural construções e serviços eireli, inscrita no cNPj sob 
o nº 08.928.777/0001-22, com sede à av. Perimetral, nº 1630, bairro: 
Marco, belém - Pará, ceP: 66095-780
foro: belém
data de assinatura: 10/06/2021
vigência: 10/06/2021 a 09/09/2022
ordenador: elieth de fátima da silva braga/secretária de estado e edu-
cação

Protocolo: 665915

.

.

AviSo DE LicitAção
.

GovERNo Do EStADo Do PARÁ
SEcREtARiA DE EStADo DE EDucAção
NúcLEo DE LicitAção
AviSo DE LicitAção
Modalidade: PregÃo eletrÔNico Nº 003/2021-Nlic/sedUc
objeto: contratação de empresa especializada para impressão do livro 
“contando Nossas Histórias”, destinado para iii Mostra de saberes da clas-
se Hospitalar e atendimento domiciliar na região Metropolitana de belém 
(eeef barão do rio branco), visando desenvolver o incentivo a leitura, 
interpretação e produção textual, assim como o desenvolvimento de ha-
bilidades e competências cognitivas de ensino- aprendizagem. de acordo 
com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de 
referência.
Processo nº 2020/529320-Pae
Uasg 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
11/06/2021, através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.
seduc.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Maiores informações no 
Núcleo de licitação - Nlic através do fone: 0xx-91-3201-5096 ou pelo 
e-mail: seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
Nome: joão Patrício de lima júnior
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
data: 23/06/2021
Hora: 10h00min

Programa de trabalho: 16101.12 361.1509
Projeto atividade: 8904 Produto: 2227
Natureza de despesa: 3390.39
fonte e origem do recurso: 0102-estadual
belém, 10 de junho de 2021.
elieth de fátima da silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 665846

.

.

EDitAL DE NotificAção
.

EDitAL DE iNDiciAção E citAção/SEDuc
a Presidente da cPad, constituída nos termos da Portaria Nº 381/2017-
gab/Pad de 11/09/2017, publicada no doe edição nº 33.460 de 
18/09/2017 (Proc. nº 1058203/2016), na forma do art. 219, P. ú. da lei 
5.810/1994 rjU/Pa, cita pelo presente edital o servidor leonardo assis da 
silva, mat. nº 57224131-1, por se encontrar em local incerto e não sabido, 
para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, no Núcleo de 
disciplina e Ética/sedUc, na sede da sedUc, sito à rod. augusto Monte-
negro, s/nº, Km 10 – térreo do edifício-sede, bairro: tenoné, ceP: 66.820-
000, belém/Pa, sob pena de revelia.
considere o servidor iNdiciado em razão das imputações contidas no 
Processo supracitado, pelo cometimento de transgressões aos arts. 177, 
vi; 178, v, x, xvii e xxi, c/c art. 190, i, iv, viii, x, xi, xiii, xvi e xx da 
lei nº 5810/94 rjU/Pa.
observou-se no decorrer da instrução Probatória do Processo administrati-
vo disciplinar em epígrafe que o servidor em tela, praticou irregularidades 
envolvendo a inclusão indevida do benefício de auxílio natalidade no sis-
tema sem que o favorecido preenchesse os requisitos para tal concessão, 
além de recebimento de vantagem indevida na concessão.
com o objetivo de acompanhar os procedimentos da comissão referente 
ao servidor, que não atendeu ao edital de convocação publicado no diá-
rio Oficial nº 34.394 de 04/11/2020, e no jornal “Diário do Pará” no dia 
04/11/2020, a comissão solicitou a designação do defensor dativo, no 
qual foi indicada a servidora edsoN Matos dos saNtos jUNior, matrí-
cula no 57224131-1.
__________________________
Karina da rocha góes araújo
Presidente da comissão
____________________________
rejane Marília sá de oliveira
1º Membro/secretária
____________________________
Kelton Monteiro de Menezes
2º Membro

Protocolo: 665691

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

cEDENciA
PoRtARiA N.º: 4590/2021 DE 08/06/2021
de acordo com o Processo nº 363554/2020
formalizar a cessão para a secretaria de estado de segUraNÇa PU-
blica e defesa social, a servidora carla Maria de Macedo esta-
cio, matricula nº 5891422/1, tecnico em gestao de infra-estrutura, lo-
tada nesta secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 
28/05/2020 a 31/05/2020, para fins de regularização funcional.
PoRtARiA N.º: 4726/2021 de 10/06/2021
de acordo com o Processo nº 345912/2021
ceder a PrefeitUra MUNiciPal de caMeta, o servidor jose do socor-
ro coelHo barra, matricula nº 57202567/2, tecnico em gestão Publica, 
lotado nesta secretaria, com ônus para o Órgão cedente, Mediante re-
embolso do orgão cessionário, no período de 05/01/2021 a 04/01/2023.
DESiGNAR
PoRtARiA Nº.: 4693/2021 DE 09/06/2021
de acordo com o processo Nº 592635/2021
designar MeNNY baia de oliveira, Matrícula nº 57214218/1,assistente 
administrativo, para responder pela função de chefe de grupo i -fg-4/
ccfoP, durante o impedimento do titular, no periodo de 14/06/2021 a 
13/07/2021.exercer, até ulterior deliberação, a função de vice-diretor 
(ged-2) da , a contar de .
LicENçA iNtERESSE PARticuLAR
PoRtARiA Nº.: 4589/2021 de 08/06/2021
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora deNise 
lUcia MoNteiro, matricula Nº 315400/3, Professor, lotado na eeef bira 
barbosa/belém, no período de 01/06/2021 a 31/05/2023.
REvoGAR
PoRtARiA N.º: 4587/2021 de 08/06/2021
revogar, a contar de 28/02/2021, a cessão para a asseNbleia legis-
lativa do estado do Pará, do servidor MaUro dos saNtos leoNi-
das, matricula nº 466638/1, Professor, concedida através da Portaria Nº 
001894/2021 de 16/04/2021, sem ônus para o Órgão de origem.
GRAtificAção DE tEMPo iNtEGRAL
PoRtARiA Nº.:4588/2021 de 08/06/2021
de acordo com o Processo nº 469303/2021
Conceder, a contar de 01/06/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
celia regiNa da cUNHa soUsa , matrícula Nº 761176/1, escrev.datilo-
grafo, lotada na diretoria de ensino/belém.
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LicENçA MAtERNiDADE
PoRtARiA Nº.:4725/2021 de 10/06/2021
conceder licença Maternidade a daNielle favacHo Portillo, matricula 
nº 5926095/1,Merendeira, lotada na ee Presid costa e silva/belém, no 
período de 06/11/2017 a 04/05/2018, para fins de regularização funcional.
APRovAção EScALA DE fERiAS
PoRtARiA Nº.: 4642/2021 de 08/06/2021
Nome:Maria das graÇas liMa lod
Matrícula:6033431/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4643/2021 de 08/06/2021
Nome:lUrdes NazaretH dos saNtos coNceiÇÃo
Matrícula:628018/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4644/2021 de 08/06/2021
Nome:leila cristiNa carvalHo garcia
Matrícula:5889724/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4645/2021 de 08/06/2021
Nome:jUcilea silva assUNÇÃo
Matrícula:571210/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4646/2021 de 08/06/2021
Nome:jose soares dos saNtos
Matrícula:320269/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4647/2021 de 08/06/2021
Nome:joelMa caMPos dias
Matrícula:57208473/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4648/2021 de 08/06/2021
Nome:ivaNete dos saNtos cabral
Matrícula:225959/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4649/2021 de 08/06/2021
Nome:iltoN caMPos bezerra
Matrícula:731013/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4650/2021 de 08/06/2021
Nome:Heloisa HeleNa de soUza qUeiroz
Matrícula:5755999/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4651/2021 de 08/06/2021
Nome:elvis aNdre da gaMa zaqUeU
Matrícula:5948361/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef sao vicente de Paula/belém
PoRtARiA Nº.: 4652/2021 de 08/06/2021
Nome:elizete ferreira dos saNtos
Matrícula:57211646/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4653/2021 de 08/06/2021
Nome:brigida lUaNa MiraNda vicosa
Matrícula:57175977/2Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4654/2021 de 08/06/2021
Nome:aNa Maria goNÇalves costa
Matrícula:6018602/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4655/2021 de 08/06/2021
Nome:aNa lUisa de soUsa Melo
Matrícula:557528/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 4656/2021 de 08/06/2021
Nome:sUeleN caMila brito de freitas
Matrícula:6306904/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2020
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.: 4657/2021 de 08/06/2021
Nome:aNtoNio jose cavalcaNte araUjo
Matrícula:341967/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee graziel Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.: 4658/2021 de 08/06/2021
Nome:gecileNe MagalHaes MariNHo barros
Matrícula:5900050/1Período:17/06 a 31/07/21 exercício:2021
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.: 4659/2021 de 08/06/2021
Nome:NilsoN barbosa lobato
Matrícula:57211236/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.: 4660/2021 de 08/06/2021
Nome:silvaNa cardoso da costa
Matrícula:758817/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.: 4661/2021 de 08/06/2021
Nome:Nilda ferreira da rocHa
Matrícula:757560/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.: 4662/2021 de 08/06/2021
Nome:cHarla de cassia da silva de leMos
Matrícula:57216137/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém

PoRtARiA Nº.: 4663/2021 de 08/06/2021
Nome:Karla roMeNia MagalHaes da silva
Matrícula:5897203/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.: 4664/2021 de 08/06/2021
Nome:aNtoNi aboiM filHo
Matrícula:342483/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.:4665 /2021 de 08/06/2021
Nome:carMeM eUNice crUz azevdo NoroNHa
Matrícula:5339367/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee graziela Moura ribeiro/belém
PoRtARiA Nº.: 4666/2021 de 08/06/2021
Nome:alberto favacHo dos saNtos
Matrícula:536270/1Período:03/07 a 01/08/21 exercício:2021
Unidade:eeef Padre Marcos/belém
PoRtARiA Nº.: 4667/2021 de 08/06/2021
Nome:saNdro Meireles Pires
Matrícula:57212109/1Período:03/07 a 01/08/21 exercício:2021
Unidade:eeef Padre Marcos/belém
PoRtARiA Nº.: 4668/2021 de 08/06/2021
Nome:saNdro lUcio da coNceiÇÃo MoNteiro
Matrícula:57211284/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima i/belém
PoRtARiA Nº.: 4669/2021 de 08/06/2021
Nome:Maria eliete freire da costa
Matrícula:5363420/3Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatimai/belém
PoRtARiA Nº.: 4670/2021 de 08/06/2021
Nome:fraNcileNe da silva cordeiro
Matrícula:57214016/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatimai/belém
PoRtARiA Nº.: 4671/2021 de 08/06/2021
Nome:daNiele Pereira de HolaNda
Matrícula:5897112/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatimai/belém
PoRtARiA Nº.: 4672/2021 de 08/06/2021
Nome:claUdia sUeli da silva saldaNHa
Matrícula:454214/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatimai/belém
PoRtARiA Nº.: 4673/2021 de 08/06/2021
Nome:Pericles jose caNelas de aNdrade
Matrícula:778680/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4674/2021 de 08/06/2021
Nome:MilsoN goNÇalves de carvalHo filHo
Matrícula:626767/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4675/2021 de 08/06/2021
Nome:Maria odiNea do NasciMeNto brito
Matrícula:312681/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4676/2021 de 08/06/2021
Nome:gisele de Moraes
Matrícula:5899919/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4677/2021 de 08/06/2021
Nome:Maria da coNsolaÇÃo da silva rodrigUes
Matrícula:626783/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4678/2021 de 08/06/2021
Nome:Maria de jesUs silva barra
Matrícula:454311/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4679/2021 de 08/06/2021
Nome:lUzia zarzeNoN
Matrícula:730181/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4680/2021 de 08/06/2021
Nome:elizaNgela rego dos saNtos
Matrícula:5901062/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4681/2021 de 08/06/2021
Nome:carMeN dolores dos saNtos goNÇalves
Matrícula:517356/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 321/2021 de 25/05/2021
Nome:joelsoN MartiNs da Paixao
Matrícula:5902648/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM albino cardoso/bragança/belém
PoRtARiA Nº.: 322/2021 de 25/05/2021
Nome:cleoNilsoN rosario da costa
Matrícula:5900720/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM albino cardoso/bragança/belém
PoRtARiA Nº.: 323/2021 de 25/05/2021
Nome:jose borges farias de brito
Matrícula:511200/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM albino cardoso/bragança/belém
PoRtARiA Nº.: 324/2021 de 27/05/2021
Nome:lUcileNe de brito costa
Matrícula:57211682/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM rio caete/bragança
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PoRtARiA Nº.: 325/2021 de 27/05/2021
Nome:dagila gleice saNtos do carMo
Matrícula:57212010/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Manoel juliao garcia castanho/bragança
PoRtARiA Nº.: 326/2021 de 27/05/2021
Nome:dereNilce goMes de liMa
Matrícula:5900725/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeef Manoel juliao garcia castanho/bragança
PoRtARiA Nº.: 327/2021 de 27/05/2021
Nome:MelqUizedeqUe Moraes galvao
Matrícula:57214526/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Manoel juliao garcia castanho/bragança
PoRtARiA Nº.: 328/2021 de 27/05/2021
Nome:tHYelle KYara de seixas correa
Matrícula:57214547/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Manoel juliao garcia castanho/bragança
PoRtARiA Nº.: 329/2021 de 27/05/2021
Nome:aNtoNio Maria tavares das Neves
Matrícula:6317553/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Manoel juliao garcia castanho/bragança
PoRtARiA Nº.: 330/2021 de 27/05/2021
Nome:leoNardo figUeiredo ferreira
Matrícula:57211715/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2020
Unidade:1 Ure/bragança
PoRtARiA Nº.: 282/2021 de 11/05/2021
Nome:cristiaNe ferreira agUiar dias
Matrícula:57209050/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2020
Unidade:ee 1 e 2 g Prof Maria da gloria r Paixao/jacunda
PoRtARiA Nº.: 344/2021 de 27/05/2021
Nome:MagNo rodrigUes barros
Matrícula:5822548/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2019
Unidade:ee salome carvalhoh/Maraba
PoRtARiA Nº.: 354/2021 de 25/05/2021
Nome:rosileNe ferreira de soUsa
Matrícula:5951076/1Período:01/08 a 30/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Manoel lobato/Primavera
PoRtARiA Nº.: 360/2021 de 25/05/2021
Nome:sYlvaNia MiKaele dUarte de oliveira
Matrícula:54196256/2Período:16/08 a 29/09/21 exercício:2020
Unidade:ee teodato de rezende/salinopolis
PoRtARiA Nº.: 369/2021 de 25/05/2021
Nome:sUelleN de soUza gUiMaraes
Matrícula:57214624/1Período:01/08 a 30/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Pastor ananias rodrigues/capanema
PoRtARiA Nº.: 388/2021 de 25/05/2021
Nome:zilda de fatiMa da costa
Matrícula:3228266/3Período:01/08 a 14/09/21 exercício:2020
Unidade:ee joao santos/capanema
PoRtARiA Nº.: 392/2021 de 25/05/2021
Nome:ateNaide liMa borges
Matrícula:5293251/2Período:01/08 a 30/08/21 exercício:2021
Unidade:ee joao santos/capaema
PoRtARiA Nº.: 393/2021 de 25/05/2021
Nome:fraNcisco Marcio saNta rosa da silva
Matrícula:5901706/1Período:01/08 a 14/09/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof Maria socorro oliveira da rocha/ourem
PoRtARiA Nº.: 57/2021 de 21/05/2021
Nome:leilaNe sUeleN batista goMes
Matrícula:57209913/1Período:06/07 a 04/08/21 exercício:2020
Unidade:17 Ure/capitao Poço
PoRtARiA Nº.: 042/2020 de 13/07/2020
Nome:joNas adriaNo serrao garcia
Matrícula:57210645/1Período:01/10 a 30/10/21 exercício:2017
Unidade:eeeM gonçalves dias/Parauaapebas
PoRtARiA Nº.:4606/2021 de 08/06/2021
Nome:rUbia soraia barata MoNteiro
Matrícula:55588647/3Período:01/07 à 14/08/21exercício:2021
Unidade:eeefM.Prof.Manuel sat.de and.favacho/ananindeua
PoRtARiA Nº.:4607/2021 de 08/06/2021
Nome:Maria aParecida rodrigUes garcia
Matrícula:5217539/2Período:01/07 à 14/08/21exercício:2021
Unidade:eeef.Nossa senhora das graças/belém
PoRtARiA Nº.:4608/2021 de 08/06/2021
Nome:leila eMidia cUNHa da silva
Matrícula:57209516/1Período:14/06 à 28/07/21exercício:2018
Unidade:ee.vilhena alves/belém
PoRtARiA Nº.:4609/2021 de 08/06/2021
Nome:lUiz aNdrade da silva Malato
Matrícula:6037658/1Período:03/07 à 16/08/21exercício:2021
Unidade:ee.Mario barbosa/belém
PoRtARiA Nº.:4610/2021 de 08/06/2021
Nome:jaqUeliNe coelHo Pereira
Matrícula:57209148/1Período:01/07 à 14/08/21exercício:2020
Unidade:ee.americo souza de oliveira/icoaraci
PoRtARiA Nº.:4611/2021 de 08/06/2021
Nome:selMa HeleNa MariNHo de soUza
Matrícula:57208492/1Período:01/07 à 14/08/21exercício:2020
Unidade:ee.americo souza de oliveira/icoaraci
PoRtARiA Nº.:4612/2021 de 08/06/2021
Nome:sUe aNN silva ferreira
Matrícula:5619548/1Período:01/07 à 14/08/21exercício:2021
Unidade:ee.americo souza de oliveira/icoaraci

PoRtARiA Nº.:4613/2021 de 08/06/2021
Nome:valdoMiro da cUNHa e soUza
Matrícula:2405757/1Período:10/05 à 08/06/21exercício:2021
Unidade:ee.Manoel de jesus Moraes/belém
PoRtARiA Nº.:4614/2021 de 08/06/2021
Nome:creUza ferreira lobo
Matrícula:303810/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.bento xv/belém
PoRtARiA Nº.:4615/2021 de 08/06/2021
Nome:aNtoNia dos saNtos raMos
Matrícula:6388566/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:ee. oscarina Panalber/ananindeua
PoRtARiA Nº.:4616/2021 de 08/06/2021
Nome:valqUeria silva liMa
Matrícula:57213575/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:ee, Prof, eugenia cavallero de Macedo/ananindeua
PoRtARiA Nº.:4617/2021 de 08/06/2021
Nome:soMoNe larissa fraNco araUjo
Matrícula:57212231/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.são vicente de Paula/belém
PoRtARiA Nº.:4618/2021 de 08/06/2021
Nome:rosaNa Maria silva ribeiro
Matrícula:6320643/1Período:01/07 à 14/08/21exercício:2021
Unidade:eeef.são vicente de Paula/belém
PoRtARiA Nº.:4619/2021 de 08/06/2021
Nome:MarcileNe da silva oliveira
Matrícula:5947848/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.são vicente de Paula/belém
PoRtARiA Nº.:4620/2021 de 08/06/2021
Nome:lUiza aNNe da coNceiÇÃo Paes barreto
Matrícula:447307/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.são vicente de Paula/belém
PoRtARiA Nº.:4621/2021 de 08/06/2021
Nome:graziela do socorro aNdrade crUz
Matrícula:6017002/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.são vicente de Paula/belém
PoRtARiA Nº.:4622/2021 de 08/06/2021
Nome:Marta costa vascoNcelos de castro
Matrícula:57209052/1Período:01/07 à 14/08/21exercício:2020
Unidade:eeef.são vicente de Paula/belém
PoRtARiA Nº.:4623/2021 de 08/06/2021
Nome:tatileNe Patricia do esPirito saNtos saNtos
Matrícula:57212051/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef. estrada Nova/icoaraci
PoRtARiA Nº.:4624/2021 de 08/06/2021
Nome:lUiz claUdio tavares
Matrícula:57224189/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef. estrada Nova/icoaraci
PoRtARiA Nº.:4625/2021 de 08/06/2021
Nome:eleNice rodrigUes dos saNtos
Matrícula:627453/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef. estrada Nova/icoaraci
PoRtARiA Nº.:4626/2021 de 08/06/2021
Nome:aNgela railda de abreU soares
Matrícula:6013473/1Período:01/07 à 14/08/21exercício:2021
Unidade:eeef. estrada Nova/icoaraci
PoRtARiA Nº.:4627/2021 de 08/06/2021
Nome:elza Maria batista
Matrícula:57233950/1Período:05/07 à 18/08/21exercício:2018
Unidade:eeef. boca do acre/belém
PoRtARiA Nº.:4628/2021 de 08/06/2021
Nome:telMa de alMeida correa cordovil
Matrícula:57209769/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:ee.emiliana sarmento ferreira/belém
PoRtARiA Nº.:4629/2021 de 08/06/2021
Nome:regiNa Marta Macedo goMes
Matrícula:374849/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:ee.emiliana sarmento ferreira/belém
PoRtARiA Nº.:4630/2021 de 08/06/2021
Nome:Maria valceliNa araUjo de liMa
Matrícula:57217410/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:ee.emiliana sarmento ferreira/belém
PoRtARiA Nº.:4631/2021 de 08/06/2021
Nome:Marcos aNtoNio bastos de castro
Matrícula:225916/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:ee.emiliana sarmento ferreira/belém
PoRtARiA Nº.:4632/2021 de 08/06/2021
Nome:jUliaNa de cassia Navarro xavier
Matrícula:57198002/2Período:01/07 à 14/08/21exercício:2020
Unidade:ee.emiliana sarmento ferreira/belém
PoRtARiA Nº.:4633/2021 de 08/06/2021
Nome:gloriaNa goMes teixeira
Matrícula:5081629/1Período:01/07 à 14/08/21exercício:2020
Unidade:ee.Prof. rosalina a silva cruz/belém
PoRtARiA Nº.:4634/2021 de 08/06/2021
Nome:edUarda alves fraNÇa
Matrícula:730700/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:ee.emiliana sarmento ferreira/belém
PoRtARiA Nº.:4635/2021 de 08/06/2021
Nome:vera lUcia do NasciMeNto Pereira
Matrícula:5941642/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.santo afonso/belém
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PoRtARiA Nº.:4636/2021 de 08/06/2021
Nome:rosiMeire da silva batista
Matrícula:320234/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.:4638/2021 de 08/06/2021
Nome:regiNa celis aMaral de oliveira HoMeM de sá
Matrícula:57217461/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.:4639/2021 de 08/06/2021
Nome:PaUlo roNaldo dos saNtos
Matrícula:57211564/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.:4640/2021 de 08/06/2021
Nome:MaxiMo rogerio barros dos Passos
Matrícula:57174771/3Período:01/07 à 14/08/21exercício:2021
Unidade:eeef.santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.:4641/2021 de 08/06/2021
Nome:Maria jaNdira dos saNtos
Matrícula:606170/1Período:01/07 à 30/07/21exercício:2021
Unidade:eeef.santo afonso/belém
PoRtARiA Nº.: 905/2021 de 03/04/2021
Nome:gilvaNdro jose soUza de alMeida
Matrícula:57209832/1Período:01/06 a 30/06/21 exercício:2021
Unidade:eeefM 28 de janeiro/castanhal
PoRtARiA Nº.: 958/2021 de 03/04/2021
Nome:robsoN barbosa de Melo
Matrícula:57213000/1Período:01/05 a 30/05/21 exercício:2021
Unidade:eeefM benicio lopes/castanhal
PoRtARiA Nº.: 91/2021 de 07/06/2021
Nome:Neila de jesUs ribeiro alMeida
Matrícula:57211028/3Período:31/07 a 29/08/21 exercício:2021
Unidade:eeem simao jacinto dos reis/tucurui
PoRtARiA Nº.: 4695/2021 de 09/06/2021
Nome:cirleNe Maria cavalcaNte da coNceiÇÃo
Matrícula:5925726/2Período:10/04 a 09/05/21 exercício:2021
Unidade:eeeM Prof ruth guimaraes/benevides
PoRtARiA Nº.: 4699/2021 de 09/06/2021
Nome:graziete oliveira liMa
Matrícula:57215941/1Período:01/06 a 30/06/21 exercício:2021
Unidade:eeeM Prof ruth guimaraes/benevides
PoRtARiA Nº.: 4698/2021 de 09/06/2021
Nome:alex aleNcar dos aNjos soUsa
Matrícula:5941210/1Período:01/06 a 30/06/21 exercício:2021
Unidade:eeeM Prof ruth guimaraes/benevides
PoRtARiA Nº.: 4697/2021 de 09/06/2021
Nome:lUcileNe borges da silva Prestes
Matrícula:5948295/1Período:10/04 a 09/05/21 exercício:2021
Unidade:eeeM Prof ruth guimaraes/benevides
PoRtARiA Nº.: 4696/2021 de 09/06/2021
Nome:claUdia Maria ribeiro da silva
Matrícula:5941164/1Período:10/04 a 09/05/21 exercício:2021
Unidade:eeeM Prof ruth guimaraes/benevides
PoRtARiA Nº.: 4700/2021 de 09/06/2021
Nome:Maria aNtoNia de jesUs MoNtelo
Matrícula:5628792/1Período:02/08 a 15/09/21 exercício:2021
Unidade:eeeM Prof ruth guimaraes/benevides
PoRtARiA Nº.: 4694/2021 de 09/06/2021
Nome:Maria celia borges
Matrícula:Período:10/04 a 09/05/21 exercício:2021
Unidade:eeeM Prof ruth guimaraes/benevides
PoRtARiA Nº.: 4724/2021 de 10/06/2021
Nome:MariedsoN farias bezerra
Matrícula:5897141/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:divisão de transporte/belem
PoRtARiA Nº.: 09/2021 de 26/05/2021
Nome:aleNilsoN goMes da silva
Matrícula:57213733/1Período:01/08 a 30/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM joao xxiii/s sebastiao da boa vista
PoRtARiA Nº.: 10/2021 de 26/05/2021
Nome:edileNe barreto e barreto
Matrícula:57213679/1Período:01/08 a 30/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM joao xxiii/s sebastiao da boa vista
PoRtARiA Nº.: 26/2021 de 01/06/2021
Nome:leaNdro ferreira Pereira
Matrícula:5890649/1Período:01/08 a 30/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM dra ester Mouta/Ponta de pedras
PoRtARiA Nº.: 27/2021 de 01/06/2021
Nome:MaNoel de soUza saNtos
Matrícula:5890618/1Período:01/08 a 30/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM dra ester Mouta/Ponta de pedras
PoRtARiA Nº.: 28/2021 de 01/06/2021
Nome:joNes vieira tavares
Matrícula:6330579/1Período:10/08 a 23/09/21 exercício:2021
Unidade:eeefM dra ester Mouta/Ponta de pedras
PoRtARiA Nº.: 29/2021 de 01/06/2021
Nome:gilvaNa dias da silva
Matrícula:5901675/1Período:10/08 a 23/09/21 exercício:2021
Unidade:eeefM dra ester Mouta/Ponta de pedras
PoRtARiA Nº.: 321/2021 de 25/05/2021
Nome:joelsoN MartiNs da Paixao
Matrícula:5902648/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM albino cardoso/bragança

PoRtARiA Nº.: 322/2021 de 25/05/2021
Nome:cleoNilsoN rosario da costa
Matrícula:5900720/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM albino cardoso/bragança
PoRtARiA Nº.: /2021 de 25/05/2021
Nome:
Matrícula:Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM albino cardoso/bragança
PoRtARiA Nº.: 324/2021 de 27/05/2021
Nome:lUcileNe de brito costa
Matrícula:57211682/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM rio caete/bragança
PoRtARiA Nº.: 167/2021 de 05/05/2021
Nome:Nilza HeleNa soUza de jesUs
Matrícula:57210409/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Maria irany rodrigues da silva/Nova ipixuna
PoRtARiA Nº.: 167/2021 de 26/04/2021
Nome:NilvaNa carvalHo de soUza
Matrícula:57210409/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2020
Unidade:ee Maria irany rodrigues da silva/Nova ipixuna
PoRtARiA Nº.: 190/2021 de 29/04/2021
Nome:jose cHaves barbosa
Matrícula:6006248/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Wlkise da siveira vianna/Maraba
PoRtARiA Nº.: 342/2021 de 31/05/2021
Nome:rosicler ribeiro MoNteiro MariNHo
Matrícula:57211041/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2020
Unidade:ee Prof salome carvalho/Maraba
PoRtARiA Nº.: 343/2021 de 31/05/2021
Nome:Marta Pereira da silva
Matrícula:57209585/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2020
Unidade:ee Prof salome carvalho/Maraba
PoRtARiA Nº.: 15/2021 de 15/03/2021
Nome:aitoN jose beNevides farias
Matrícula:5919943/2Período:03/06 a 02/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM Prof Manoel j Monteiro/Magalhaes barata
PoRtARiA Nº.: 16/2021 de 15/03/2021
Nome:Natalice soUsa oeiras
Matrícula:5643953/3Período:03/06 a 02/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM Prof Manoel j Monteiro/Magalhaes barata
PoRtARiA Nº.: 17/2021 de 16/03/2021
Nome:raiMUNda cristiNa do rosario PacHeco
Matrícula:5895614/2Período:03/06 a 02/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM Prof Manoel sabino da silva/Magalhaes barata
PoRtARiA Nº.: 23/2021 de 16/03/2021
Nome:aldivaNa alves dos reis
Matrícula:5896564/2Período:07/06 a 06/07/21 exercício:2021
Unidade:9 Ure/Maracana
PoRtARiA Nº.: 394/2021 de 25/05/2021
Nome:aNa soraYa socorro de soUsa cHaves
Matrícula:57216408/1Período:01/08 a 30/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Mestre lucindo/capanema
PoRtARiA Nº.: 64/2021 de 07/06/2021
Nome:NaYara ferNaNda soUsa loPes
Matrícula:57212788/1Período:02/08 a 31/08/21 exercício:2021
Unidade:eeeM Mario brasil/garrafão do Norte
PoRtARiA Nº.: 064/2021 de 07/06/2021
Nome:eliaNe iNacio da silva
Matrícula:5890707/1Período:01/08 a 14/09/21 exercício:2021
Unidade:eeeM eldorado/eldorado dos carajas
PoRtARiA Nº.: 4701/2021 de 09/06/2021
Nome:edNa lUcia Modesto baia
Matrícula:57218225/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4702/2021 de 09/06/2021
Nome:deNise do socorro MarqUes esteves
Matrícula:3243257/3Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4703/2021 de 09/06/2021
Nome:aNa Maria carvalHo de azevedo
Matrícula:626864/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof acy de jesus b Pereira/belém
PoRtARiA Nº.: 4704/2021 de 09/06/2021
Nome:eliza MiraNda de soUsa
Matrícula:5942233/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4705/2021 de 09/06/2021
Nome:giaNe gUiMaraes da cUNHa
Matrícula:57227212/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4706/2021 de 09/06/2021
Nome:ilMa MarleNe de Melo farias
Matrícula:57219490/4Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4707/2021 de 09/06/2021
Nome:jose barbosa rodrigUes
Matrícula:756768/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4708/2021 de 09/06/2021
Nome:lUiz alberto oliveira MacHado
Matrícula:5388210/3Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
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PoRtARiA Nº.: 4709/2021 de 09/06/2021
Nome:Maria de Nazare teles dos saNtos
Matrícula:731684/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4710/2021 de 09/06/2021
Nome:aNa celia de alMeida laMeira
Matrícula:447455/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4711/2021 de 09/06/2021
Nome:Marilza ferreira da silva
Matrícula:8050009/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4712/2021 de 09/06/2021
Nome:NUbia ferreira correa
Matrícula:57209629/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4713/2021 de 09/06/2021
Nome:NUbia Novais da silva
Matrícula:57213729/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2020
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.: 4714/2021 de 09/06/2021
Nome: rosa garcia de oliveira
Matrícula:5192412/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Nossa senhora de fatima ii/belém
PoRtARiA Nº.:4715/2021 de 09/06/2021
Nome: ivete soUsa da silveira
Matrícula:57203101/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2020
Unidade:eeef Moradores da terra firme/belém
PoRtARiA Nº.: 4716/2021 de 09/06/2021
Nome:PaUlo HeNriqUe azevedo de liMa
Matrícula:731153/1Período:01/06 a 30/06/21 exercício:2021
Unidade:eeef Moradores da terra firme/belém
PoRtARiA Nº.: 4717/2021 de 09/06/2021
Nome: eNildo caNtUario cavalcaNte
Matrícula:6303234/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef Moradores da terra firme/belém
PoRtARiA Nº.: 4416/2021 de 07/06/2021
Nome:lUiz carlos da coNceiÇÃo saNtos
Matrícula:662925/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee oscarina Penalber/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4417/2021 de 07/06/2021
Nome:gilberto farias de abreU
Matrícula:57212154/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee oscarina Penalber/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4418/2021 de 07/06/2021
Nome:silvia sabriNa de castro de Macedo
Matrícula:57202795/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee instituto bom Pastor/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4419/2021 de 07/06/2021
Nome:Marcia Priscila de Moraes loPes
Matrícula:5901079/1Período:20/07 a 02/09/21 exercício:2021
Unidade:erc antonio bezerra falcao/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4420/2021 de 07/06/2021
Nome:regiaNNe rocHa de deUs barra
Matrícula:5900203/1Período:05/07 a 03/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Mario carneiro de Miranda/belém
PoRtARiA Nº.: 4421/2021 de 07/06/2021
Nome:Maria ciPriaNa oliveira PiNHo
Matrícula:6033423/1Período:05/07 a 03/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Mario carneiro de Miranda/belém
PoRtARiA Nº.: 4422/2021 de 07/06/2021
Nome:PaUla ataide MeNdes
Matrícula:5901896/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Meira/belém
PoRtARiA Nº.: 4423/2021 de 07/06/2021
Nome:sUzaNa coelHo sPiNdola correa
Matrícula:57219161/2Período:19/07 a 01/09/21 exercício:2021
Unidade:ee Mario carneiro de Miranda/belém
PoRtARiA Nº.: 4424/2021 de 07/06/2021
Nome:Maria sUeli da silva MacHado
Matrícula:406651/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Meira/belém
PoRtARiA Nº.: 4425/2021 de 07/06/2021
Nome:Maria de Nazare dos saNtos celso
Matrícula:5345120/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee integrada fco da s Nunes/belém
PoRtARiA Nº.: 4426/2021 de 07/06/2021
Nome:alziaNa PeNa PaNtoja
Matrícula:54195197/3Período:01/05 a 14/06/21 exercício:2021
Unidade:ee ef Prof antonio M junior/belém
PoRtARiA Nº.: 4427/2021 de 07/06/2021
Nome:elizabete Pereira de soUza
Matrícula:57217439/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef antonio Moreira junior/belém
PoRtARiA Nº.: 4428/2021 de 07/06/2021
Nome:josiaNe costa rodrigUes
Matrícula:54189540/2Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof ester bandeira gomes/belém
PoRtARiA Nº.: 4429/2021 de 07/06/2021
Nome:adriaNo de jesUs saNtos
Matrícula:5941391/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof ester bandeira gomes/belém

PoRtARiA Nº.: 4431/2021 de 07/06/2021
Nome:raiMUNda dUarte de soUza
Matrícula:6013414/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof ester bandeira gomes/belém
PoRtARiA Nº.: 4432/2021 de 07/06/2021
Nome:elis regiNa MoNteiro teixeira
Matrícula:6013325/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof ester bandeira gomes/belém
PoRtARiA Nº.: 4433/2021 de 07/06/2021
Nome:edilsoN do socorro da coNceiÇÃo MartiNs
Matrícula:5941617/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef general H gurjão/belém
PoRtARiA Nº.: 4434/2021 de 07/06/2021
Nome:HeriveltoN rodrigUes MoNteiro
Matrícula:5941616/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef general H gurjão/belém
PoRtARiA Nº.: 4435/2021 de 07/06/2021
Nome:Marcia saNtos dos saNtos egUes
Matrícula:5941634/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef general H gurjão/belém
PoRtARiA Nº.: 4436/2021 de 07/06/2021
Nome:cassia dos saNtos freitas
Matrícula:5890589/1Período:15/07 a 13/08/21 exercício:2021
Unidade:ee dr gaspar viana/belém
PoRtARiA Nº.: 4437/2021 de 07/06/2021
Nome:alice coNceiÇÃo Paixao barbosa
Matrícula:5941390/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef boca do acre/eblém
PoRtARiA Nº.: 4438/2021 de 07/06/2021
Nome:eMaNUele liMa NasciMeNto
Matrícula:5941945/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM Profª albanizia o lima/belém
PoRtARiA Nº.: 4439/2021 de 07/06/2021
Nome:roziete do socorro da triNdade PerdigÃo
Matrícula:5941172/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeef santo agostinho/belém
PoRtARiA Nº.: 4440/2021 de 07/06/2021
Nome:elizete de Nazare ferreira de brito
Matrícula:343978/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:erc intituto felipe smaldone/belém
PoRtARiA Nº.: 4441/2021 de 07/06/2021
Nome:aNa PaUla gUiMaraes dos saNtos
Matrícula:5899819/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4442/2021 de 07/06/2021
Nome:daNiellY cristiNa cUNHa balieiro
Matrícula:55588658/3Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2020
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4443/2021 de 07/06/2021
Nome:diaNa de Nazare silva Pereira
Matrícula:5794951/3Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4444/2021 de 07/06/2021
Nome:dileNa bUlHoes da silva
Matrícula:405914/1Período:07/07 a 05/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4445/2021 de 07/06/2021
Nome:edNa Maria Pereira do NasciMeNto
Matrícula:760846/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4446/2021 de 07/06/2021
Nome:edNeia de saMPaio MarqUes
Matrícula:5763290/Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4447/2021 de 07/06/2021
Nome:lUcireNe dos saNtos rosario
Matrícula:57212295/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4448/2021 de 07/06/2021
Nome:Maria da graÇa liMa fraNco
Matrícula:732621/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2020
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4449/2021 de 07/06/2021
Nome:odileNe Pereira silva
Matrícula:57212118/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4450/2021 de 07/06/2021
Nome:raiMUNda alzira da silva araUjo
Matrícula:448508/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4451/2021 de 07/06/2021
Nome:regiNaldo da coNceiÇÃo da costa
Matrícula:336840/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM do outeiro/icoaraci
PoRtARiA Nº.: 4452/2021 de 07/06/2021
Nome:gilza favacHo aMoras MoUra
Matrícula:5770432/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4453/2021 de 07/06/2021
Nome:raiMUNda de fatiMa dos saNtos
Matrícula:227552/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
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PoRtARiA Nº.: 4454/2021 de 07/06/2021
Nome:afoNso do socorro vieira cardoso
Matrícula:6038166/2Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2019
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4455/2021 de 07/06/2021
Nome:carla do socorro raiol boga
Matrícula:57208606/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4456/2021 de 07/06/2021
Nome:fabio ferNaNdo de liMa evaNgelista
Matrícula:57211181/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao estudante/belém
PoRtARiA Nº.: 4457/2021 de 07/06/2021
Nome:edsoN dos reis aMaral
Matrícula:57213118/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4458/2021 de 07/06/2021
Nome:deNisoN cassio goNÇalves de liMa
Matrícula:57208783/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2020
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4459/2021 de 07/06/2021
Nome:MicHeli catariNa rodrigUes fUrtado bezerra
Matrícula:57188409/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2020
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4460/2021 de 07/06/2021
Nome:Maria lea arrUda da silva
Matrícula:730190/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4461/2021 de 07/06/2021
Nome:aNa Maria rodrigUes siqUeira
Matrícula:57212900/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4462/2021 de 07/06/2021
Nome:rUda ocelia ferreira da Mota
Matrícula:525910/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Montenegro/belém
PoRtARiA Nº.: 4463/2021 de 07/06/2021
Nome:elizabete de fatiMa barbosa evaNovicH dos saNtos
Matrícula:54192221/2Período:01/06 a 15/07/21 exercício:2021
Unidade:ee oneide de souza tavares/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4464/2021 de 07/06/2021
Nome:alliNe costa saNtos MalcHer
Matrícula:57234376/1Período:15/07 a 28/08/21 exercício:2021
Unidade:ee são vicente/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4465/2021 de 07/06/2021
Nome:Marcio reNato daNtas de alMeida
Matrícula:5897135/1Período:20/06 a 19/07/21 exercício:2021
Unidade:ee augusto Meira/belém
PoRtARiA Nº.: 4466/2021 de 07/06/2021
Nome:darialva Maria aleixo de Paiva
Matrícula:5942814/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee eneida de Moraes/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4467/2021 de 07/06/2021
Nome:breNda sUelleN das Neves Novaes
Matrícula:5942766/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM armando fajardo/ananndeua
PoRtARiA Nº.: 4468/2021 de 07/06/2021
Nome:KellY MiraNda teixeira
Matrícula:5943202/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM armando fajardo/ananndeua
PoRtARiA Nº.: 4469/2021 de 07/06/2021
Nome:Maria lUcia daMasceNo soUza
Matrícula:5942609/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM armando fajardo/ananndeua
PoRtARiA Nº.: 4470/2021 de 07/06/2021
Nome:roseMarY da cUNHa soUsa
Matrícula:57230284/2Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM armando fajardo/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4471/2021 de 07/06/2021
Nome:tatiaNa assUNÇÃo PacHeco cUrY
Matrícula:5941678/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM armando fajardo/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4472/2021 de 07/06/2021
Nome:lUciaNe valeria teixeira dos saNtos
Matrícula:5948200/1Período:02/07 a 31/07/21 exercício:2021
Unidade:escola tecnica estadual Magalhaes barata/belém
PoRtARiA Nº.: 4473/2021 de 07/06/2021
Nome:PaUlo sergio reis da silva
Matrícula:406740/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:escola tecnica estadual Magalhaes barata/belém
PoRtARiA Nº.: 4474/2021 de 07/06/2021
Nome:carla daNiele qUiNtiNo da silva costa
Matrícula:5942891/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:eeefM Prof Manoel s de andrade favacho/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4475/2021 de 07/06/2021
Nome:fabiaNe de soUza NogUeira
Matrícula:57218148/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:ee dr gaspara viana/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4476/2021 de 07/06/2021
Nome:josireNe do socorro dias MoNteiro lobato
Matrícula:57209369/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2020
Unidade:ee dr gaspar viana/ananindeua

PoRtARiA Nº.: 4477/2021 de 07/06/2021
Nome:josiaNe carvalHo goMes
Matrícula:57209477/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof esther bandeira gomes/belém
PoRtARiA Nº.: 4478/2021 de 07/06/2021
Nome:jeaNa farias da silva
Matrícula:5724023/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof esther bandeira gomes/belém
PoRtARiA Nº.: 4479/2021 de 07/06/2021
Nome:Maria do socorro MoUtiNHo Pereira
Matrícula:5901717/1Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2021
Unidade:ee Prof esther bandeira gomes/belém
PoRtARiA Nº.: 4480/2021 de 07/06/2021
Nome:verUsca vieira reis
Matrícula:57202749/2Período:01/07 a 14/08/21 exercício:2020
Unidade:ee dr gaspar viana/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4481/2021 de 07/06/2021
Nome:raiMUNdo braz da costa
Matrícula:524310/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2019
Unidade:ee dr gaspar viana/ananindeua
PoRtARiA Nº.: 4482/2021 de 07/06/2021
Nome:eliNea alice coUtiNHo david
Matrícula:759783/1Período:01/07 a 30/07/21 exercício:2021
Unidade:erc instituto felipe smaldone/belém
PoRtARiA Nº.: 000102/2021 de 08/05/2021
Nome:MarceoNe farias correa
Matrícula:5532094/2Período:17/03/20 a 30/04/20 exercício:2017
Unidade:seção de cadastro da capital/belém
REtificAR
PoRtARiA Nº.: 4683/2021 de 09/06/2021
Retificar na PORTARIA Nº 004813/1994 de 17/08/1994, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 03/05/1987 a 02/05/1990 para 
11/03/1990 a 10/03/1993, no periodo de 18/10/1994 a 16/12/1994, a 
servidora rosalba Maria sarMeNto KriscHer, Matricula 392278/1, 
Professor, lotada Seção de Capital/Belém, para fins de regularização fun-
cional.
PoRtARiA Nº.: 4684/2021 de 09/06/2021
Retificar na PORTARIA Nº 10998/1996 de 17/07/1996, que concedeu 
60 dias de licença especial, o trienio de 01/04/1991 a 31/03/1994 para 
11/03/1993 a 10/03/1996, no periodo de 03/06/1996 a 01/08/1996, a 
servidora rosalba Maria sarMeNto KriscHer, Matricula 392278/1, 
Professor, lotada Seção de Capital/Belém, para fins de regularização fun-
cional.
PoRtARiA Nº.: 000107/2021 de 09/06/2021
Retificar na PORTARIA Nº 0098/2021-SAGEP de 31/05/2021, que autori-
zou o afastamento para gozo (44) dias de férias residuais interrompidas 
pela Portaria Nº 6841/2020-sageP, de 16/09/2020, da servidora dar-
cirolda batista da silva, Matricula 5254795/4, especialista em educa-
ção, lotada na diretoria de recursos Humanos, nesta secretaria, o periodo 
de 07/06/2021 a 20/07/2021 para 14/06/2021 a 27/07/2021.
toRNAR SEM EfEito
PoRtARiA Nº.: 4682/2021 de 09/06/2021
torNar seM efeito a Portaria Nº 004813/2020 de 27/07/2020, que 
retificou na Port. nº 11484/1994 de 17/08/1994, o trienio de 03/05/1987 
a 02/05/1990 para 01/04/1991 a 31/03/1994, referente ao periodo de 
18/10/1994 a 16/12/19994, da servidora rosalba Maria sarMeNto 
KriscHer, Matricula 392278/1, Professor, lotada seção de capital/belém.
ERRAtA
ERRAtA da PoRtARiA Nº.: 4381/2021 DE 02/06/2021
onde se lê:Nome:elleN lisboa silva
Leia-se:Nome:KeYliNe elleN lisboa silva
Publicada no Diário Oficial Nº 34.607/201 de 10/06/2021

Protocolo: 666027

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

ADMiSSão DE SERviDoR
.

ADMiSSão DE SERviDoR
tipo: temporário
Ato: contrato nº 15/2021
vigência: 01.06.2021 a 31.05.2022
Nome da servidora: daNiele liMa dos aNjos reis
função: Professora substituta - 40h
lotação: campus de tucuruí / deNc
Protocolo de autorizo: 2020/30874
ordenador: clay anderson Nunes chagas
tipo: temporário
Ato: contrato nº 14/2021
vigência: 01.06.2021 a 31.05.2022
Nome do servidor: fabrÍcio galvÃo valeNte
função: agente administrativo
lotação: campus de santarém
Protocolo de autorizo: 2020/30874
ordenador: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 665508



 diário oficial Nº 34.609  97 Sexta-feira, 11 DE JUNHO DE 2021

ADMiSSão DE SERviDoR
*republicado por ter saído com incorreções no DoE nº 34.607 de 
10.06.2021
e- Protocolo nº 2021/562157
tiPo: coMissioNado
Ato: PoRtARiA N° 896/21, de 08 de junho de 2021
data de adMissÃo: 09.04.2021
NoMe do servidor: aNtÔNio jorge ParaeNse da PaixÃo
cargo: coordeNador de cUrso de gradUaÇÃo(exPaNsÃo/ filo-
sofia)
obs: nomeação pro tempore
claY aNdersoN NUNes cHagas
ordeNador
e- Protocolo nº 2021/599700
tiPo: coMissioNado
Ato: PoRtARiA N° 917/21, de 09 de junho de 2021
data de adMissÃo: 01.06.2021
NoMe do servidor: iracildo Pereira castro,
cargo: cHefe de dePartaMeNto de Psicologia
claY aNdersoN NUNes cHagas
ordeNador

Protocolo: 665903

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE SERviDoR
.

téRMiNo DE víNcuLo SERviDoR
e- Protocolo nº 2021/599700
Ato: PoRtARiA N° 916/21, de 09 de junho de 2021
terMiNo do vÍNcUlo: a contar de 01.06.2021
Motivo: exoneração de cargo em comissão
ÓrgÃo: UNiversidade do estado do Pará
NoMe do servidor: iracildo Pereira castro
cargo: cHefe de dePartaMeNto de Psicologia
forMa de adMissÃo: coMissioNado
claY aNdersoN NUNes cHagas
ordeNador

Protocolo: 665910

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
N° do Processo origiNal: 2017/63438
N° do Processo Pae: 2021/356536
Nº do coNtrato/exercÍcio: 063/2017
Nº terMo: 6
classificaÇÃo: Prestação de serviços
data de assiNatUra: 04/06/2021
Motivo: Prorrogação de vigência
jUstificativa: Prorrogação de vigência do contrato n° 063/2017 por 
mais 06 meses.
iNÍcio da vigêNcia: 05.06.2021
tÉrMiNo da vigêNcia: 04.12.2021
foro: belÉM/Pa
orÇaMeNto
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8472
elemento de despesa: 339039
fonte: 0269 e 0669
coNtratado
NoMe: s d da silva ferraz ePP
PersoNalidade: jUrÍdica
logradoUro: tv. We 38, nº 471
bairro: cidade Nova 4
cidade: ananindeua
Uf: Pa
ceP: 67.133-200
ordeNador
NoMe: claY aNdersoN NUNes cHagas

Protocolo: 665945
tERMo ADitivo A coNtRAto
N° do Processo origiNal: 2016/187371-
N° do Processo Pae: 2021/475551
Nº do coNtrato/exercÍcio: 011/2016
Nº terMo: 5
classificaÇÃo: locaÇÃo imóvel
data de assiNatUra: 07/06/2021
Motivo: Prorrogação de vigência
jUstificativa: Prorrogação de vigência do contrato n° 011/2016 por 
mais 12 meses e reajuste no percentual de 20,572%, passando o valor 
mensal do contrato para r$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) 
e o valor anual para r$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais).
iNÍcio da vigêNcia: 08.06.2021
tÉrMiNo da vigêNcia: 07.06.2022
foro: belÉM/Pa
orÇaMeNto
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
elemento de despesa: 339039
fonte: 0102

valor: 282.000,00
coNtratado
NoMe: coNsUlbel adMiNistraÇÃo de iMÓveis
PersoNalidade: jUrÍdica
logradoUro: travessa Mauriti, 695, sala 01
bairro: telegrafo
cidade: belém
Uf: Pa
ceP: 66.083-000
ordeNador
NoMe: claY aNdersoN NUNes cHagas

Protocolo: 665935

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE 
ASSiStêNciA SociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA

.

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA Nº 379/2021– cGP/SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/499209 e apresentação do laudo Médico 
nº 75242
r e s o l v e:
coNceder, 15 (qUiNze) dias de afastamento como licença para trata-
mento de saúde, no período de 26/04/2021 a 10/05/2021, do (a) servidor 
(a), regiNa MaUra oliveira coNdor, matrícula: 3239721/1, cargo: en-
genheiro agrônomo, Órgão:
secretaria de estado de assis soc trab eMP e reNda.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, 10 
de jUNHo de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
PoRtARiA Nº 378/2021– cGP/SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2020/965518 e apresentação do laudo Médico 
nº 70994
r e s o l v e:
coNceder, 60 (sessenta) dias de afastamento como licença para trata-
mento de saúde, no período de 09/11/2020 a 07/01/2021, do (a) servidor 
(a), aNa lUcia reis dos saNtos, matrícula: 5910654/1, cargo: assis-
tente de assistência social, Órgão:
secretaria de estado de assis soc trab eMP e reNda.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, 10 
de jUNHo de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 665830

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNiStRAtivo Nº23/2021/SEAStER
Processo Nº 2021/319093
objeto: contratação jurídica especializada na prestação de serviços de te-
lefonia móvel, (sMP) para atender a secretaria de estado de assistência 
social, trabalho, emprego e renda,
Pregão eletrônico sePlad/ srP Nº.007/2020
vigência: 25/05/2021 a 24/05/2023
data da assinatura: 25/05/2021
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Unidade orçamentária:
Unidade orçamentária: 43.101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338
Natureza da despesa: 3390 39
fontes: 01011002156
ação detalhada: 189.517
Pi: 7685covidPa
valor global: r$ 54.591,12
contratado: claro do brasil s/a,
end: rua Henri dunant, nº 780 – torres a e b  santo amaro são Paulo/sP.
ordenador: inocencio renato gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 665782
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.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

9º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNiStRAtivo Nº 24/2012/
SEAS
Processo nº 2019/579392
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 12(seis) meses
vigência: 01/04/2021 à 31/03/2022
data da assinatura: 31/03/2021
orçamento: 87.101.08.244.1505.8860
fonte: 0107
elemento de despesa: 3390.36
ação detalhada: 23.390.36
valor Mensal: r$ 3.440,00
valor global: r$ 41.280,00
contratado: josÉ edUardo lobato de siqUeira
ordenador: inocencio renato gasparim

Protocolo: 665522
7º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNiStRAtivo Nº 30/2016/
SEAStER
Processo nº 2020/522448
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses
vigência: 10/08/2020 a 09/08/2021.
data da assinatura: 07/08/2020
orçamento:
funcional Programática: 43.104.08.244.1443.8365
ação detalhada: 253.938
fonte: 0186008572
elemento de despesa: 3390.39
contratado: l.g. serviÇos ProfissioNais ltda
cNPj: 06.028.733/0001-10
endereço: trav. são sebastião, nº 888, sacramenta, belém/Pa
ceP: 66.123-620
ordenador: inocencio renato gasparim

Protocolo: 665752
5º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNiStRAtivo Nº 58/2018/
SEAStER
Processo nº 2021/334395
objeto: prorrogação por mais 180 (cento e oitenta dias) dias.
vigência: 12/04/2021 a 09/10/2021
data da assinatura: 11/04/2021
Unidade orçamentaria: 43.101
funcional Programática: 43.101.08.244.1505.8863
ação detalhada: 252.789
fonte: 0306007050
elemento de despesa: 4490.51
valor global: r$ 214.595,98
contratado: Magistral coNstrUÇÕes e serviÇos eireli - Me
cNPj: 13.652.874/0001-75
endereço: tv. barão do triunfo, nº 2.441, Pedreira, belém/Pa
ceP: 66.087-270
ordenador: inocencio renato gasparim

Protocolo: 665767

.

.

DiSPENSA DE LicitAção
.

tERMo DE DiSPENSA DE LicitAção Nº. 07/2021
Partes: estado do Pará, por intermédio da secretaria de estado 
de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e reNda - seaster, 
inscrita no cNPj/Mf sob o nº 08.995.816/0001-04, situada na avenida 
governador josé Malcher, nº. 1018, Nazaré, ceP 66055-260, belém, Pará, 
neste ato representada por seu titular, sr. iNoceNcio reNato gasPariM 
e j M foNseca MartiNs ltda, empresa de natureza pública, inscrita no 
cNPj: 35.822.821/0001-98, estabelecida à travessa Mauriti, nº 2340 – 
sala a, bairro batista: Marco - belém /Pa, ceP 66.093-180 telefone (91) 
981195364, e-mail: elocomercio.adm@outlook.com, fone: (91) 99202-
8022, representada por joÃo Marcelo foNseca MartiNs, brasileiro, 
portador da cédula de identidade nº 2230017 -ssP/Pa e do cPf/Mf sob nº 
397.261.772-00, residente e domiciliada nesta cidade de belém do Pará.
objeto: contratação de empresa especializada em aquisição de material 
de consumo – equipamentos de Proteção individual – ePi.
fUNdaMeNto legal: art. 24, inciso iv da lei 8.666/1993, arts 4º e 
4º-a a 4º -i da lei nº 13.979/2020 e arts, 13 e § do decreto estadual nº 
619/2020.
valor global: r$ 293.904,50 (duzentos e noventa e três reais mil nove-
centos e quatro reais e cinquenta centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária: Unidade orçamentária: 87101, funcional 
Programática: 08.244.1505.7685, Natureza da despesa: 339030, fonte: 
0339002243/01070008417, Pi: 7685covidPa, ação detalhada: 262.680
ordeNador resPoNsável: inocencio renato gasparim.
data:10/06/2021.
RAtificAção DE DiSPENSA DE LicitAção
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo eMPre-
GO E RENDA, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº. 07/2021, autorizando a contratação de empresa 
especializada em aquisição de material de consumo – equipamentos de 
Proteção individual – ePi sob responsabilidade da seaster, em decorrên-
cias de medidas de enfrentamento à pandemia do coronavirus (covid - 
19), com fundamento no disposto no art. 24, inciso iv da lei 8.666/1993, 

arts., 4º e 4º-a a 4º-i da lei nº 13.979/2020 e arts, 13 e  § do decreto 
Estadual nº 619/2020, a teor das justificativas e elementos constantes no 
Processo administrativo nº 2021/596121/seaster.
belém, (Pa), 10 de junho de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistêNcia social trabalHo eMPrego 
e reNda

Protocolo: 665874

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 369/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/586770
resolve:
coNceder suprimento de fundos no valor de r$ 300,00(trezeNtos re-
ais), em favor do (a) servidor (a), em favor do(a) servidor(a) laNdUaldo 
costa ferreira, Mat. 5096723, para atender de pronto pagamento que 
não podem ser subordinadas ao processo normal de aplicação, desPesa 
coM locoMoÇÃo(caMeta).
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896
desPesa: : 339033 r$ 300,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
08 jUNHo de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 665735

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 380/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/555548
resolve:
autorizar o pagamento de 3 ½ ( tres e meia) diárias Para cada servi-
dor citado abaixo:
secretário executivo jose de ribaMar ferNaNdes, cPf 329.851.262-
15, o Secrfetário Executivo se deslocará sob finalidade de Fazer Oficina de 
formação para conselheiros no Município de cametá/Pa no período de 15 
a 18/06/2021, cUjo Mororista laNdUaldo costa ferreira , Mat. 
5096723, realizara o deslocaMeNto.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107006357 253.896 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
10 de de jUNHo 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 381/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/589818
resolve:
autorizar o pagamento de 9 ½ ( Nove e meia) diárias Para cada servi-
dor citado abaixo:
bruno sousa leão, colaborador eventual/engenheiro civil, cPf: 
010.408.372-71, o qual se deslocará ao município de cametá/Pa no perí-
odo de 14/06 a 23/06/2021, com objetivo de promover a inclusão sócio-
produtiva das famílias em situação de vulnerabilidade social no município.
Classificação Orçamentária:
43101- 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, 
10 de de jUNHo 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 374/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/596635
resolve:
autorizar o pagamento de 2 ½ ( dois e meia) diárias Para cada servi-
dor citado abaixo:
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vitória carolina valente barros, matrícula nº 5956215/1, e dione Maria 
cavalcante de Matos, matrícula nº 5055180/4 , qUe se deslocarÃo No 
Periodo 09 a 11.06.2021 , Para o MUNiciPio de abaetetUba,coM ob-
jetivo de realizar “cadastro e emissão de carteira Nacional do artesão, 
Palestra sobre o SICAB, Cadastro de Empreendedor e Oficina sobre Em-
preendedorismo”,cUjo Motorista raiMUNdo alexaNdre correa dos 
saNtos , Mat. 35076, realizara o deslocaMeNto.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
08 de de jUNHo 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 375/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/598123
resolve:
autorizar o pagamento de 3 ½ ( tres e meia) diárias Para cada servi-
dor citado abaixo:
anderson danilo lopes, cPf: 004.722.882-29, a qual se deslocara do 
Município de belém para o município de tracuateua no período de 16 a 
19/06/2021, com objetivo de realizar capacitação e assessoramento para 
o conselho de direito e tutelar.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
08 de de jUNHo 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 372/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/598249
resolve:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( qUetro e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
secretário executivo do cedca anderson danilo lopes, cPf: 004.722.882-
29, rg: 5636535 – ssP/Pa, c/c: nº 000569899-5, agência: 0026-01, 
banco baNPará, a qual se deslocara do Município de belém para o muni-
cípio de igarapé-Miri no período de 22 a 26/06/2021, com objetivo de re-
alizar capacitação e assessoramento para o conselho de direito e tutelar..
Classificação Orçamentária:
430101- 08.422.1505.8402 0101006357 253.908 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
08 de de jUNHo 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 371/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/604392
resolve:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada servidor cita-
do abaixo:
Marcio anderson souza ramos - matrícula 54190367/1, dia 17/06/2021. 
A fim de realizar manutenção técnica em equipamento de informática no 
prédio do siNe, localizado no município de castanhal/Pa.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
08 de de jUNHo 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 665741

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 364/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
r e s o l v e:
torNar seM efeito as Portarias nº 254/2021 – seaster, Publicada no 
doe nº 34.580 de 11 de maio de 2021 e 275/2021 e publicada no doe 

34.589 de 20 de maio de 2021, que desigNoU a servidora Maria Wa-
NderleNe soUsa de alMeida, matricula 5097762/ 3, para responder 
pela gerência do abrigo estadual de Mulheres de belém, em substituição a 
titular, claUdia agUiar vieira, matrícula 80845321/8.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
07 de junho de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 665732

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

PoRtARiA Nº 368/2021 – SEAStER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2021/593428
r e s o l v e:
revogar a contar de 07/06/2020 a cessão da servidora carla jaNe Maia
MartiNs, matrícula 54188125/1 da secretaria de estado de assistência 
social, trabalho, emprego e renda – seaster para a para a secretaria de 
estado de justiça e direitos Humanos – sejUdH, que foi publicada através 
da Portaria Nº 731/2020, publicada no doe nº 34331 de 01/09/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
08 de junho de 2021.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 665739

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 363 DE 07 DE JuNHo DE 2021 - resolve:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora aNa brigida raYol daN-
tas, matrícula nº. 5419239/2, cargo MoNitor, triênio 2006/2009 com-
plemento, período 15.06.2021 à 14.07.2021.
PoRtARiA Nº 364 DE 07 DE JuNHo DE 2021 - resolve:  conce-
der, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria liliaN cristi-
Na raMos MariNHo, matrícula nº. 57200389/1, cargo MoNitor, triênio 
2014/2017, período 16.06.2021 à 15.07.2021.
PoRtARiA Nº 365 DE 07 DE JuNHo DE 2021 - resolve:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio servidor lUis MaUro batista da sil-
va, matrícula nº. 3216144/1, cargo serveNte, triênio 01.11.1990/1993 
complemento, período 16.06.2021 à 15.07.2021.
PoRtARiA Nº 366 DE 07 DE JuNHo DE 2021 - resolve:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora saNdra Maria saNtaNa de 
qUeiroz, matricula nº 3216462/1, cargo MoNitor, triênio 2009/2012 
complemento, período 17.06.2021 a 16.07.2021.
PoRtARiA Nº 367 DE 07 DE JuNHo DE 2021 - resolve:  conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora NoeMia MarqUes fUrta-
do, matrícula nº. 3220257/2, cargo ageNte adMiNistrativo, triênio 
01.04.1998/2001, período 17.06.2021 a 16.07.2021.
lUiz celso da silva - Presidente

Protocolo: 665527

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

Portaria Nº 338 de  27 de Maio de  2021.conceder licença  para tratamento de saúde as servidoras abaixo  relaciona-
das: 

NoMe cargo Mat laUdo PerÍodo dias lotaÇÃo

elza lúcia  liMa dos Prazeres MoNitor 54194476/1 74645 30.03.21  a 03..04.21 5 cas  i

elza lúcia  liMa dos Prazeres MoNitor 54194476/1 74643 24.03.21 a 28.03..21 5 cas  i

aNa lúcia da silva azevedo MoNitor 3216128/1 74642 13.04.21 a 22.04.21 10 cas  i

obs:devido ausência da servidora ana lúcia da silva azevedo no doe 34.600 de 01 de junho de 2021.estamos republi-
cando a portaria acima citada.

lUiz celso da silva-PresideNte-fasePa

Protocolo: 665645
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.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 228, de 10 de junho de 2021.
Processo nº 606236/2021.
objetivo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodia-
dos na Uase/beNevides.
Programa de trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185537
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNsUMo – r$ 600,00
servidores: NorMa sUelY celso dos saNtos MoNÇÃo, tec. social, 
Matricula 54182289/4.
Prazo Para realizaÇÃo da desPesa: 30 (trinta) dias.
Prazo Para PrestaÇÃo de coNtas: 15 (quinze) dias
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 665740
PoRtARiA Nº 219, de 10 de junho de 2021.
Processo nº 599163/2021.
objetivo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos jovens, custodiados na 
Uase/aNaNiNdeUa ii (cijaM).
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: sÉrgio aUgUsto da coNceiÇÃo PalHeta, MoNitor, 
Matricula 5787599/2.
Prazo Para realizaÇÃo da desPesa: 30 (trinta) dias.
Prazo Para PrestaÇÃo de coNtas: 15 (quinze) dias
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 665688
PoRtARiA: 234- SuPRiMENto DE fuNDoS- Do DiA 10/06/2021
objetivo: cobrir despesas eventuais, com aquisição de Material de 
consumo, para compra de medicamentos, em atendimento ao ceNtro 
socioeducativo do baixo amazonas-ceseba (Proc.616378/2021 - Mem 
215/2021)
PrograMa de trabalHo: 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNte de recUrso: 0101
NatUreza da desPesa: 339030 – r$ 500,00-(consumo)
servidor: Marcio da silva correa
MatricUla: 57175137/ 1 - cargo:ageNte adMiNistrativo
Prazo de realizaÇÃo de desPesa aPartir da ob:30 dias
Prazo PrestaÇÃo de coNtas: 10 dias
PresideNte da fasePa: lUiz celso da silva

Protocolo: 665948

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 221, de 08 de junho de 2021.
Processo nº 577778/2021.
objetivo: realizar acompanhamento técnico no ciaM/Marabá.
origeM: belÉM/Pa – destiNo: Marabá/Pa.
PerÍodo: 14/06/2021 a 17/06/2021. – (3,5) diárias
servidores: Maria vilMa costa de Moraes, MoNitora, Matricula 
54195598/1.
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 665697
PoRtARiA Nº 222, de 10 de junho de 2021.
Processo nº 598412/2021.
objetivo: entregar adolescente, custodiado na Uase/beNevides, aos 
familiares em cumprimento a determinação judicial.
origeM: beNevides/Pa - destiNo: blUMeNaU/sc.
PerÍodo: 10/06/2021 a 12/06/2021. – (2,5) diárias
servidores: ivoNeide sales de qUeiroz, assisteNte social, Ma-
tricula 5923375/2.
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 665704
PoRtARiA Nº 223, de 10 de junho de 2021.
Processo nº 599808/2021.
objetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/BENEVIDES, conforme justificado.
origeM: beNevides/Pa - destiNo: igaraPÉ-Miri/Pa.
PerÍodo: 22/06/2021 a 23/06/2021. – (1,5) diária
servidores: gabriela goMes ribeiro, assisteNte social, Ma-
tricula 5956709/1, adilsoN Modesto felix, PsicÓlogo, Matricula 
5956687/1, e jarele alves torres, Motorista, Matricula 5956490/1.
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 665711

PoRtARiA Nº 229, de 10 de junho de 2021.
Processo nº 611488/2021.
objetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jovem, 
custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado.
origeM: aNaNiNdeUa/Pa - destiNo: ParagoMiNas/Pa.
PerÍodo: 09/06/2021 a 10/06/2021. – (1,5) diária
servidores: aNNa brÍgida dUarte loPes, assisteNte social, Ma-
tricula 5956455/1, raiMUNda cristiNa liMa da silva, PsicÓloga, Ma-
tricula 54195785/1, e joÃo silva da coNceiÇÃo, Motorista, Matricula 
3215342/1.
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 665748
PoRtARiA Nº 224, de 08 de junho de 2021.
Processo nº 605974/2021.
OBJETIVO: Realizar oficina de capacitação e assessoramento técnico na 
elaboração do Plano Municipal de atendimento socioeducativo.
origeM: belÉM/Pa - destiNo: vigia/Pa
PerÍodo: 14/06/2021 a 16/06/2021. – (2,5) diárias
servidores: silvia Maria gaMa foNseca, assisteNte social, Ma-
tricula 3219143/1, jaNe garete saraiva teixeira, MoNitora, Matri-
cula 54189614/1, e PaUlo vitor soUsa e silva, Motorista, Matricula 
5956512/1.
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 665720
PoRtARiA: 227- Do DiA 09/06/2021
objetivo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado na Uase aNaNiNdeUa i-cjM (Proc.605764/2021-Mem 132/2021)
servidora: caMila de MiraNda MediNa
cargo: assisteNte social - MatrÍcUla : 5956507/ 1
servidor : carlos costa silva
cargo: Motorista -  MatricUla: 5849578/ 2
origeM: beleM/Pa -  destiNo: castaNHal/Pa
PeriÓdo de viageM: 14/06/2021 -  diárias-0,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 665585
PoRtARiA: 230 - Do DiA 09/06/2021
objetivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducandos cus-
todiados no ceseM (Proc. 613345/2021-Mem 130/2021)
servidora: telMa do socorro rabelo rodrigUes
cargo: assisteNte social-  MatricUla: 57206501/ 4
 servidora: rosYaNe coUto da silva cardoso
cargo: assisteNte social -  MatricUla: 5896871/ 3
servidor: MaUro roberto sastre lobato
cargo: Motorista  -  MatricUla: 5907510/ 3
origeM: beleM/Pa -  destiNo :aUgUsto correa/Pa
riÓdo de viageM: 16 a 18/06/2021  -  diárias-2,5
ordeNador de PedesPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 665607
PoRtARiA 225 – Do DiA 08/06/2021
objetivo: realizar capacitação e assessoramento técnico e elaboração 
do Plano municipal de atendimento socioeducativo nos municípios (Proc. 
605914/2021-Mem.177/2021-creaM)
servidora: jaNe garete saraiva teixeira
cargo:MoNitor – MatrÍcUla : 54189614/ 1
servidora: silvia Maria gaMa foNseca
cargo:assisteNte social – MatrÍcUla : 3219143/ 1
servidor : PaUlo vitor soUsa e silva
cargo: Motorista  -  MatricUla: 5956512/ 1
origeM: belÉM/Pa  -  destiNo :sÃo caetaNo de odivelas/Pa
Periodo da viageM: 16 a 18/06/2021 – diaria –2,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 665524
PoRtARiA Nº 226, de 09 de junho de 2021
Processo nº 606905/2021.
objetivo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente, custo-
diado no ciaM beleM (mem° 312/2021)
origeM: belÉM/Pa – destiNo: MÃe do rio/Pa.
PerÍodo: 10/06/2021. – (0,5) diária
servidores: deise ferNaNda agUiar de oliveira, assisteNte so-
cial, Matricula 97571506/2, e djair da silva Pereira, Motorista, 
Matricula 97571338/ 1
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 665554
PoRtARiA 235 – Do DiA 10/06/2021
objetivo : realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na Uase beNevides
(Proc.590785/2021-Mem.258/2021-Uase beNevides)
servidor: Pedro PaUlo coelHo de alMeida
cargo: Psicologo -  MatricUla: 3206459/ 2
servidora: gabriela goMes ribeiro
cargo: assisteNte social -  MatricUla: 5956709/ 1
origeM: belÉM/Pa  -  destiNo :aleNqUer/Pa
Periodo da viageM: 15 a 17/06/2021 – diaria –2,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 665967
PoRtARiA 232 – Do DiA 10/06/2021
objetivo : realizar visita técnica na Uase ciaM Mara-
bá(Proc.614043/2021-Mem.37/2021-daf)
servidor :reNato barbosa ferreira
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cargo: cHefe de gabiNete  -  MatricUla: 5949357
origeM: belÉM/Pa  -  destiNo :Marabá/Pa
Periodo da viageM: 14 a 16/06/2021 – diaria –2,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 665926
PoRtARiA 233 – Do DiA 10/06/2021
objetivo : realizar visita de inspeção técnica na Uase ciaM Mara-
bá(Proc.615731/2021-Mem.029/2021-gab)
servidores : luiz celso da silva, cargo de Presidente, matrícula nº 
5959748/1, darley antônio Martins barros , cargo de técnico de adminis-
tração e finanças (diretor), matrícula nº 57216507/1
origeM: belÉM/Pa  -  destiNo :Marabá/Pa
Periodo da viageM: 14 a 16/06/2021 – diaria –2,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 665917
PoRtARiA 231 – Do DiA 10/06/2021
objetivo : realizar visita de inspeção técnica na Uase ciaM Mara-
bá(Proc.615544/2021-Mem.028/2021-gab)
servidores : carlos Henrique dos santos Paiva, cargo de assessor iii, 
matrícula nº 596024/1, raimundo Monteiro goncalves, cargo de adminis-
trador, matrícula nº 3223078/ 2, eurides da silva andrade, cargo de as-
sistente social, matrícula nº 759058/2, franklin salvador oliveira valente, 
cargo de Monitor, matrícula nº 5908164/ 3, andré bezerra de araújo,cargo 
de gerente ii, Matricula n° 5956790/1, jose carlos Matos do Patrocínio,-
cargode Motorista, matrícula n° 5927323/2
origeM: belÉM/Pa  -  destiNo :Marabá/Pa
Periodo da viageM: 14 a 18/06/2021 – diaria –4,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 665904

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE JuStiçA 
E DiREitoS HuMANoS

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N0 251/2021-GGP/SEJuDH 
Belém (PA), 10 de junho de 2021.
o secretário de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doe nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº. 2021/530265,
resolve:
coNceder ao servidor cHarles saNtos PeNicHe, matrícula nº 
5794722/1, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo B, Gratificação 
de tempo integral – gti, no percentual de 60% (sessenta por cento) a 
contar de 01/06/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
josÉ fraNcisco de jesUs PaNtoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 665629

.

.

DiÁRiA
.

DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 232/2021
objetivo: Participar da 2º reunião ordinária do conselho estadual de 
Política indigenista do estado do Pará- coNsePi/Pa.
 fUNdaMeNto legal: art. 4º da lei 8.162/91.
origeM:  altamira/Pa
destiNo: santarém/Pa (alter do chão -  aldeia borari)
servidor:
• JAIR CHIPAIA MENDES; CARGO: Colaborador Eventual; PERÍO-
do: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665632
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 222/2021
objetivo: ParticiPar de atividade coM a jUveNtUde No MUNiciPio 
de breves/Pa
fUNdaMeNto legal: art. 4º da lei 8.162/91.
origeM: belém/Pa
destiNo: breves/Pa
servidor:
• SAMUEL FREIRE FURTADO; CARGO: Colaborador Eventual; PE-
rÍodo: 13 a 16/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
• ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA SENA; CARGO: Colaborador Eventual; 
PerÍodo: 13 a 16/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665569

DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 233/2021
objetivo: realizar a 2º reunião ordinária do conselho estadual de Políti-
ca indigenista do estado do Pará- coNsePi/Pa.
fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: santarém/Pa ( alter do chão – aldeia borari)
servidor:
• PUYR DOS SANTOS TEMBÉ; CARGO: Gerente; MAT: 57176344/5; 
PerÍodo: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665618
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 228/2021
objetivo: Participar da 2º reunião ordinária do conselho estadual de 
Política indigenista do estado do Pará- coNsePi/Pa.
fUNdaMeNto legal: art. 4º da lei 8.162/91.
origeM:  tucuruí/Pa
destiNo: santarém/Pa  ( alter do chão – aldeia borari)
servidor:
• RAIMUNDO DOS SANTOS ASSURINI; CARGO: Colaborador 
eventual; PerÍodo: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665599
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 237/2021
objetivo: Participar da 2º reunião ordinária do conselho estadual de 
Política indigenista do estado do Pará- coNsePi/Pa.
 fUNdaMeNto legal: art. 4º da lei 8.162/91.
origeM:  castelo dos sonhos/Pa
destiNo: santarém/Pa ( alter do chão – aldeia borari)
servidor:
• MAYDJERE KAYAPÓ MEKRANGNOTIRE; CARGO: Colaborador 
eventual; PerÍodo: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665644
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 231/2021
objetivo: Participar da 2º reunião ordinária do conselho estadual de 
Política indigenista do estado do Pará- coNsePi/Pa.
fUNdaMeNto legal: art. 4º da lei 8.162/91.
origeM:  Marabá/Pa
destiNo: santarém/Pa ( alter do chão – aldeia borari)
servidor:
• UBIRAJARA NAZARENO SOMPRE ; CARGO: Colaborador Eventu-
al; PerÍodo: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
• WELTON JHON OLIVEIRA SURUÍ: CARGO: Colaborador Eventual; 
PerÍodo: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665675
Suprimento de fundos
Portaria: 242/2021
Prazo para aplicação (trinta dias):  30
Prazo para prestação de contas (em dias): 10
Nome do servidor:  aNgÉlica cristiNa ortiz elMescaNY
cargo do servidor:  gereNte-gti
Matrícula do servidor:  54185870/3
recursos: fonte de trabalho: 188338 fonte de recurso:  0101
339030..............r$ 800,00
observação: Para atender despesas de pronto pagamento. Prazo de apli-
cação será de  30(triNta) dias,  a partir da emissão da ordem bancária.
josÉ fraNcisco de jesUs PaNtoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665509
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 225/2021
objetivo: visita ao espaço social da associação obras sociais da ordem 
franciscana secular.
fUNdaMeNto legal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
origeM: belém/Pa
destiNo: abaetetuba/Pa
servidor:
• IRNACLEI DA COSTA PANTOJA; CARGO: Coordenadora; MAT: 
5958687/1; dia: 05/06/2021; quantidade de diárias: 0,5
• ROZEANA MARIA SOUSA OLIVEIRA; CARGO: Gerente de Assis-
tência Psicossocial; Mat: 5946792/1; dia: 05/06/2021; quantidade de 
diárias: 0,5
• ANTÔNIO EUCLIDES DO NASCIMENTO; CARGO: Motorista; MAT: 
5898164/1; dia: 05/06/2021; quantidade de diárias: 0,5
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665507
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 230/2021
objetivo: Participar da 2º reunião ordinária do conselho estadual de 
Política indigenista do estado do Pará- coNsePi/Pa.
fUNdaMeNto legal: art. 4º da lei 8.162/91.
origeM:  belém/Pa
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destiNo: santarém/Pa ( alter do chão – aldeia borari)
servidor:
• RONALDO NUNES RAMOS; CARGO: Colaborador Eventual; PERÍ-
odo: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
• ANTÔNIA AMÉRICA SANTOS REIS: CARGO: Colaboradora Even-
tual; PerÍodo: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665712
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 226/2021
objetivo: Participar da 2º reunião ordinária do conselho estadual de 
Política indigenista do estado do Pará- coNsePi/Pa.
fUNdaMeNto legal: art. 4º da lei 8.162/91.
origeM: jacareacanga/Pa
destiNo: santarém/Pa ( alter do chão – aldeia borari)
servidor:
• GIANDRIA KABÁ MUNDURUKU; CARGO: Colaborador Eventual; 
PerÍodo: 15 a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665701
DiÁRiAS
PoRtARiA Nº 227/2021
objetivo: Participar da 2º reunião ordinária do conselho estadual de 
Política indigenista do estado do Pará- coNsePi/Pa.
fUNdaMeNto legal: art. 4º da lei 8.162/91.
origeM: Novo Progresso/Pa
destiNo: santarém/Pa  ( alter do chão – aldeia borari)
servidor:
• DOTO TAKAKIRE; CARGO: Colaborador Eventual; PERÍODO: 15 
a 18/06/2021; quantidade de diárias: 3,5.
josé francisco de jesus Pantoja Pereira
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 665693

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE 
DESENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA

.

.

.

DESiGNAR SERviDoR
.

PoRtARiA N° 08/2021–GS/SEDEM  
Belém, 10 de Junho de 2021.
o secretário de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e ener-
gia, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo do decreto 
governamental de 31 de março de 2021, publicado no doe Nº 34.541, de 
05/04/2021, coNsideraNdo o inciso i, ii e parágrafo único do art. 24 
da lei federal nº 8.666/1993, conforme o disposto no decreto nº 2.168 de 
10/03/2010 e, a resolução nº 01 de 16/03/2010
resolve:
art. 1º desigNar a servidora aNadelia diviNa saNtos , matricula nº 
80845496/3, ocupante do cargo de secretária adjunta de gestão adminis-
trativa e a servidora MicHelle abraHÃo abdoN, matricula nº5903240/3, 
ocupante do cargo de diretora de administração e finanças no âmbito da 
secretaria de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia 
– sedeMe, na qualidade de homologadores responsáveis pela aquisição de 
bens e serviços de pequeno valor através do sistema de cotação eletrôni-
co, no âmbito da secretaria e como coordenadores os servidores: aNder-
soN PiMeNtel aMaral, matricula nº 54187129/1 e aMaNda MiraNda 
Maia, matricula nº 5946651/1, a partir de 10/06/2021.
art. 2º fica revogada a Portaria Nº 011/2020-gs/sedeMe, de 
21/08/2020, publicada no doe Nº 34.321, de 24/08/2020.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
josÉ ferNaNdo de MeNdoNÇa goMes jUNior
secretário de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia

Protocolo: 666061

.

.

AviSo DE RESuLtADo DE LicitAção
.

GABiNEtE DA SEcREtÁRiA
ADJuDicAção E HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico 
01/2021
a secretaria de estado de deseNvolviMeNto ecoNÔMico, MiNe-
raÇÃo e eNergia - sedeMe, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei 7.570 datado de 22/11/2011, alterações da lei 8.096 
de 01 de janeiro 2015 e coNsideraNdo o disposto na decreto federal nº 
10.024 de 20/09/2019 e no decreto estadual nº 534, de 04/02/2020. atra-
vés da secretária adjunta de estado gestão administrativa, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto estadual de 31/03/2021, 
publicado no doe Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – gs/se-
deMe de 15/04/2021, publicado no doe Nº 34.554 de 16/04/2021, após a 
análise contida nos autos do processo 2021/149515, relativo a contratação 
de empresa e/ou instituições com ou sem fins lucrativos especializada na 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio 
administrativo, com a locação de mão de obra exclusiva, nas atividades de: 
copeiro e recepcionista na sede administrativa da sedeMe.
resolve:
Homologar o procedimento da licitação, adjudicando o seu objeto as em-
presas abaixo listadas:

iteM eMPresa cNPj
descriÇÃo 
dos servi-

Ços
UNd qtde valor UNi-

tário (r$)

valor to-
tal MeNsal 

(r$)

valor Para 12 
(doze) Meses  

(r$)

1

PiNHeiro 
coMÉrcio e 
serviÇos de 

liMPeza eireli
 

19.553.531/0001-
30
 

coPeiro P/M 1 r$ 2.892,30 r$ 2.892,30 r$ 34.707,60

2

PlaNUrb e. a. 
terceirizaÇÃo 
de MÃo de obra 

eireli-ePP

09.265.426/0001-
41

recePcio-
Nista P/M 2 r$ 3.246,28 r$ 6.492,56 r& 77.910,72

totais 3  r$ 9.384,86 r$ 112.618,32

ao pregoeiro e demais membros da equipe de apoio para conhecimento 
demais providências.
dê ciência aos interessados, observadas as prescrições legais e pertinen-
tes.
belém, 10 de junho de2021.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de estado de desenvolvimento econômico, Mineração 
e energia.

Protocolo: 665958

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE
.

PoRtARiA Nº 99/2021, GAB/iMEtRoPARÁ, 09 de junho de 2021.
dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do estado do Pará – iMetroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doe n° 33771 de 02 
de janeiro de 2019;
coNsideraNdo o que dispõe os art. 81 a 84 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNsideraNdo o termo do laudo Médico Pericial de nº 75477 e do Pro-
cesso administrativo eletrônico (Pae) nº 2021/501461;
resolve:
art. 1º - forMalizar, 07 (sete) dias de licença para tratamento de saú-
de do servidor edilsoN aMoras cHaves jUNior, id. funcional nº 280, 
ocupante do cargo de assistente de informática, no período de 07/03/2021 
a 13/03/2021.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroa-
gindo seus efeitos a contar de 07/03/2021.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
gabinete, belém/Pará, 09 de junho de 2021.
cintya simões
Presidente
iMetroPará

Protocolo: 665847
PoRtARiA Nº 97/2021, GAB/iMEtRoPARÁ, 8 de junho de 2021.
dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do estado do Pará – iMetroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doe n° 33771 de 02 
de janeiro de 2019;
coNsideraNdo o que dispõe os art. 81 a 84 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNsideraNdo o termo do laudo Médico Pericial de nº 75399 e do Pro-
cesso administrativo eletrônico (Pae) nº 2021/377082;
resolve:
art. 1º - forMalizar, 21 (vinte e um) dias de licença para tratamento 
de saúde ao servidor afoNso carMoNa leite, id. funcional nº 367, 
ocupante do cargo de Motorista, no período de 20/03/2021 a 09/04/2021.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroa-
gindo seus efeitos a contar de 20/03/2021.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
gabinete, belém/Pará, 8 de junho de 2021.
cintya simões
Presidente
iMetroPará

Protocolo: 665840
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.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
Errata da publicação do extrato do 1° termo Aditivo ao contrato 
n° 016/2020, publicada no d.o.e n° 34.507 de 04 de março de 2021, 
protocolo de publicação n° 633088.
onde se Lê: valor anual aditado: r$ 40.200,12 (quarenta mil e duzen-
tos reais e doze centavos), passando o valor total do contrato para r$ 
321.600,96 (trezentos e vinte e um mil seiscentos reais e noventa e seis 
centavos).
Leia-se: valor aditado: r$ 40.200,12 (quarenta mil e duzentos reais e 
doze centavos), passando o valor total do contrato para r$ 304.850,88 
(trezentos quatro mil, oitocentos e cinqüenta reais e oitenta e oito cen-
tavos).
ordenador: ciNtYa sileNe de liMa siMÕes.

Protocolo: 666024

.

.

ExtiNção DE coNtRAto
.

tERMo DE RESciSão BiLAtERAL Do coNtRAto ADMiNiStRAtivo 
Nº 013/2015 – iMEtRoPARÁ.
forma de extinção: rescisão do contrato nº 013/2015. Processo: 
2556/2015. Protocolo nº 201506481.
data da extinção: 30/06/2021.
Justificativa: O presente distrato ao contrato administrativo nº 
013/2015-iMetroPará é formalizado de forma amigável, sem nenhum 
prejuízo para ambas às partes.
contratado: claro s.a. - cNPj n.º 40.432.544/0001-47. endereço: rua 
Henri dunant, n°780, torres a e b, santo amaro-sP ceP 04709-110.
iNstitUto de Metrologia do estado do Pará.
ordenador: ciNtYa sileNe de liMa siMÕes.

Protocolo: 666013

.

.

féRiAS
.

PoRtARiA Nº 98/2021, GAB/iMEtRoPARÁ, 09 de junho de 2021.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do estado do Pará – iMetroPará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
decreto de 10/10/2019, publicado no doe nº 34.007, de 11/10/2019;
coNsideraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
coNsideraNdo a interrupção de férias da servidora por meio da Portaria 
de nº 13/2021, gab/iMetroPara, de 29/01/2021, publicada no doe em 
1º/02/2021 de nº 34.477.
resolve:
art. 1º– coNceder 15 (quinze) dias de gozo de férias interrompidas, a 
servidora MaNoela Morgado MartiNs, matrícula 291, ocupante do car-
go de Procurador autárquico, de 14/06/2021 a 29/06/2021, referente ao 
período aquisitivo 03/10/2019/2020.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
gabinete, belém/Pará, 09 de junho de 2021.
cintya simões
Presidente
iMetroPará

Protocolo: 665843

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção
d.o.e nº 34.473 de 28 de janeiro de 2021, Protocolo: 622258.
onde se Lê: vigência: 02/05/2021 a 30/04/2022.
Leia-se: vigência 02/05/2021 a 01/05/2022
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da junta co-
mercial do estado do Pará.

Protocolo: 665623
ERRAtA DE PuBLicAção Do coNtRAto n° 019/2021
Publicado no d.o.e n° 34545, de 08/04/2021 - Protocolo n° 642968.
Partes: jUNta coMercial do estado do Pará e tec NeWs eireli
onde se Lê: valor global: r$ 260.976,48 (duzentos e sessenta mil, no-
vecentos e setenta
seis reais e quarenta oito centavos).
Leia-se: valor anual é de r$ 260.976,96 ( duzentos e sessenta mil reais, 
novecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da jUcePa

Protocolo: 665626

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
6° termo Aditivo ao contrato: 025/2017 – JucEPA.
exercício: 2021.
data da assinatura: 10/06/2021
1. objeto: de acordo com o art.57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, 
combinado com o previsto no instrumento
originário, fica prorrogado o Contrato nº 025/2017, por 12 (doze) meses, 
no período de 12/06/2021 a 11/06/2022.
1.2- o valor mensal do presente termo é de r$ 99,00 (noventa e nove 
reais), e o valor anual é de r$ 1.188,00 (hum mil, cento e oitenta e oito 
reais).
contratado: sNaP iNforMática ltda, inscrita no cNPj nº. 
27.287.226/0001-71, com sede na av. rio branco, n° 25, complemento: 
Pavimento 15 - bloco b, na cidade do rio de janeiro – rj, bairro: centro, 
ceP: 20.090-003
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora responsável: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente 
da jUcePa.

Protocolo: 665946

.

.

SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 135/2021 de 10/06/2021. art. 1º coNceder supri-
mentos de fundos em nome do servidora aNa cristiNa garcia, assist. 
adMiNist. b, matrícula nº 7006144/1, no valor de r$ 3.000,00 (três mil 
reais), conforme dotação orçamentária abaixo: 72201.23.691.1498.8783 
Modernização do acesso ao registro Mercantil Natureza da despesa: 
339030.00 Material de consumo r$ 500,00 339036.00 Pessoa física r$ 
500,00 339039.00 Pessoa jurídica r$ 2.000,00 art. 2º. informamos que 
o referido servidor atende o art 4° do decreto estadual nº 1.180/2008, 
conforme processo nº 2021/576524. art. 3º o prazo para aplicação deverá 
ser de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) 
dias, após o término da aplicação. cileNe Moreira sabiNo de oliveira 
– Presidente.

Protocolo: 665992

t.
.

toRNAR SEM EfEito
.

toRNAR SEM EfEito a PoRtARiA Nº 133/2021 de 09/06/2021 – 
Suprimento de fundos - robervaldo soUza araújo, publicada no 
doe nº 34.607 de 10/06/2021. cilene Moreira sabino de oliveira – Pre-
sidente.

Protocolo: 665954

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

ERRAtA
.

Errata de PoRtARiA Nº 007/2021 publicada no doe n° 34519 em 16 
de março de 2021.
onde se lê:
ii – estabelecer o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
(30) trinta dias, contados a partir da emissão da ordem bancária e para 
prestação de contas, (15) quinze dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
tercio júnior sousa Nogueira
diretor-geral
NgPM-credcidadÃo
Leia-se:
ii - estabelecer o prazo para aplicação do suprimento de fundos de até 
(90) noventa dias, contados a partir da emissão da ordem bancária e para 
prestação de contas, (15) quinze dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
tercio júnior sousa Nogueira
diretor-geral
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 665698
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.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 032/2021 –10 de Junho de 2021.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de Microcrédito 
credcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
resolve:
i - coNceder diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho belém/Paragominas/belém, com o objetivo de realizar 
visitas, a futuros microempreendedores no município acima mencionado, 
através do NgPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias

tercio jUNior soUsa NogUeira 57199036 diretor geral 10 a 11/06/2021 1 1/2

orlaNdo azevedo reis Neto 57191916 secretário de 
gabiNete 10 a 11/06/2021 1 1/2

ricardo HaMiNtas MartiNs Pereira 80846315 gereNte regioNal 10 a 11/06/2021 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
tercio junior sousa Nogueira
diretor geral em exercício
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 665984
PoRtARiA Nº 031/2021 – 10  DE JuNHo DE 2021.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de Microcrédito 
credcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
resolve:
i - coNceder diárias para o colaborador eventual abaixo, de acordo com 
as bases vigentes, no trecho belém/irituia/belém, com o objetivo de rea-
lizar palestras e cadastro, a futuros microempreendedores dos municípios 
acima mencionados, através do NgPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias

faUsto botelHo de carvalHo 837.863.092-72 colaborador eveNtUal 10 a 11/06/2021 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
tercio junior sousa Nogueira
diretor geral
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 665906

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE 
DESENvoLviMENto uRBANo
E oBRAS PúBLicAS

.

.

.

DESiGNAR fiScAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº. 388/2021, DE 09 DE JuNHo 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 delega-
das 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 2021/610573, de 08/06/2021 - 
difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desigNar o servidor lázaro cÉzar da silva liMa júNior, matrícula 
nº. 5913247/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e a empresa abaixo:

coNtrato eMPresa objeto

32/2021 Plano engenharia ltda - Me conclusão do Microssistema de abastecimento de água nos bairros de 
vigia e Patos do ituqui, no Município de santarém/Pa.

ii – desigNar o servidor fraNcisco deMÉtrio de carvalHo Neto, 
matrícula nº 5956734/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo 
Regional, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do con-
trato, 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: 665899

PoRtARiA Nº. 387/2021, DE 09 DE JuNHo 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 delega-
das 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 2021/610658, de 08/06/2021 - 
difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desigNar o servidor gilMar fraNco Mota, matrícula 54195705/2, 
ocupante do Cargo de Coordenador, como fiscal do Contrato celebrado en-
tre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– sedoP e a empresa abaixo:

coNtrato eMPresa objeto

35/2021 quadra engenharia ltda. execução da obra de construção do Hospital da Mulher 
senhora de Nazaré, no Município de belém/Pa.

ii – desigNar o servidor josÉ HeNriqUe tavares da silva, matrícula 
nº 5942371/3, ocupante do Cargo de Diretor, 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: 665890
PoRtARiA Nº. 393/2021, DE 09 DE JuNHo 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 delega-
das 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 2021/587805, de 01/06/2021 - 
difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desigNar o servidor rUi gUilHerMe carNeiro beNtes, matrícula 
nº 6718/1, ocupante do cargo de técnico em gestão em infraestrutura – 
Engenheiro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de 
estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e a empresa 
abaixo:

coNtrato eMPresa objeto

37/2021 centro sul engenharia ltda. construção de salas dos Nobreks e passarelas, incluindo dre-
nagem lateral no instituto de terras do Pará – iterPa.

ii – desigNar o servidor PaUlo aNdrÉ dos saNtos MoNteiro, matrí-
cula nº 57176077/1, ocupante do cargo de técnico em gestão de obras 
Públicas – Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, 
a execução do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e even-
tuais 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: 665918
PoRtARiA Nº. 389/2021, DE 09 DE JuNHo 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 delega-
das 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 2021/602931, de 07/06/2021 - 
difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desigNar o servidor lázaro cÉzar da silva liMa júNior, matrícula 
nº. 5913247/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e a empresa abaixo:

coNtrato eMPresa objeto

36/2021 i.s empreiteira & Pavimentação ltda revitalização das Perimetrais da br 230, no Município 
de Placas/Pa.

ii – desigNar o servidor fraNcisco deMÉtrio de carvalHo Neto, 
matrícula nº 5956734/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo 
Regional, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do con-
trato, 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: 665911
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.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1º tAc Nº 06/2021 – tP 08/2020
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
estrUtUral coNstrUÇÕes e serviÇos ltda, cNPj nº 08.928.777/0001-
22
objeto: revitalizaÇÃo do Mercado de coNcÓrdia do Pará, No 
MUNiciPio de coNcÓrdia do Pará, Neste estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
vigência: 10/06/2021 a 10/10/2021
data da assinatura: 10/06/2021
ordenador: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 665663
1º tAc Nº 87/2020 – cP Nº 07/2020
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
coNstrUNorte serviÇos e coNstrUÇÕes ltda - cNPj 
03.191.042/0001-45
objeto: coNstrUÇÃo de sisteMa siMPlificado de abasteciMeNto 
de ágUa: lote 01- regiÃo do taPajÓs-Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, VI da Lei nº 
8.666/93.
vigência: 16/06/2021 a 16/12/2021
data da assinatura: 09/06/2021
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 665993
3º tAc 29/2020– tP Nº 20/2019
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
Mais brasil coNstrUtora eireli – cNPj 26.916.786/0001-85
objeto: execução de conclusão do sistema de abastecimento de água de 
anajás no Município de anajás/Pa.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
8.666/93 e Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei nº 8.666/93.
valor do reequilíbrio: r$ 313.562,30
vigência: 01/06/2021 a 30/08/2021
dotação orçamentária: 07101 17.512.1489.7567 0101/0301 449051
data de assinatura: 01/06/2021
ordenador: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 665844

.

.

APoStiLAMENto
.

1º tERMo DE APoStiLAMENto
contrato: 26/2019 – À execUÇÃo de serviÇos de dreNageM e Pavi-
MeNtaÇÃo asfaltica de vias UrbaNas Na regiÃo de iNtegraÇÃo 
do gUaMá - lote 05, Neste estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei no 8.666/93 e incluir funcional Programática ao contrato.
funcional Programática: 07.101.15.451.1489-7645 449051 0101/0301/41
01/4301/0124/0125/0130 e 0330
Percentuais do reajuste: 5,0260%
Períodos de execução: 10/09/2020 a 09/09/2021
dotação orçamentária: 07101.15.451.1489-7645
data de assinatura: 10/06/2021
contratada: j.a carneiro construções ltda
ordenador: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 665930

.

.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

4° tERMo ADitivo Ao coNvêNio 39/2018
Partes:
- secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPj 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará– cNPj 83.268.011/0001-84
objeto do convênio: execUÇÃo de PaviMeNtaÇÃo asfáltica No resi-
deNcial cUNHa eM iPixUNa do Pará/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 01/06/2021 a 01/01/2022
data da assinatura: 01/06/2021
ordenador responsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 665908

3° tERMo ADitivo Ao coNvêNio 66/2018
Partes:
- secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPj 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de castanhal – cNPj 05.121.991/0001-84
Objeto do Convênio: Reforma da Sede Social do Apeú Beneficente Clube, 
no Município de castanhal, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 03/06/2021 a 30/11/2021
data da assinatura: 02/06/2021
ordenador responsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 665867

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 400/2021, DE 10 DE JuNHo 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 delega-
das 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 2021/625139 de 10/06/2021 
– gab/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: benedito ruy santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
objetivo: realizar visita técnica na obra do shopping Popular em capane-
ma/Pa e acompanhar o excelentíssimo governador no ato de assinatura do 
convênio da orla do rio Peixe-boi, no Município de Peixe-boi/Pa.
NoMe: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1, cargo/
função: Motorista.
objetivo: conduzir o veículo com o secretário de estado desta sedoP, 
aos referidos municípios.
destiNo: capanema/Peixe-boi/Pa.
diária: 0,5 (meia).
data: 11/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPazo aNtoNio jose
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 666056
PoRtARiA Nº. 401/2021, DE 10 DE JuNHo 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 2021/625208, de 10/06/2021 
- gab/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo:
NoMe: andréia rocha de almeida, Matrícula nº 5946403/1; cargo/função: 
assessor ii.
objetivo: acompanhar o sr. secretário de estado, desta sedoP, na rea-
lização de visita técnica da obra do shopping Popular em capanema/Pa, 
e no ato de assinatura do convênio da orla do rio Peixe-boi, no Município 
de Peixe-boi/Pa.
destiNo: capanema, Peixe-boi/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 11/06/2021.
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: 666059

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico N° 020/2021 - coSANPA
a companhia de saneamento do estado do Pará - cosaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao 
PregÃo eletrÔNico - Nº 020/2021, tendo critério de julgamento o tipo 
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“Menor Preço do lote” cujo objeto é o fornecimento de ferramentas e ma-
teriais diversos, aplicáveis nos serviços de manutenção eletromecânica nos 
equipamentos dos sistemas de abastecimento de água da cosaNPa, no 
estado do Pará, conforme especificações gerais, individuais e normas téc-
nicas, condições, quantidades e demais exigências estabelecidas  no termo 
de referência nº do/003/2021 (anexo i) e apêndices i (lotes 1, 2 e 3), e 
ii, partes integrantes e indissociáveis do edital. a abertura realizar-se-á no 
dia 23 de junho de 2021, às 10 horas (dez horas), horário de brasília no 
endereço eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ Uasg 
925802. o edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, 
nos endereços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, 
http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
belém/Pa, 10 de junho de 2021.
luiz guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 665721

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNiStRAtivo: 12/2021
objeto: aquisição de material de limpeza para reposição de estoque no 
almoxarifado da coHab/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico N° 03/2021.
valor do contrato original: r$ 10.250,86 (dez mil, duzentos e cinquenta 
reais e oitenta e seis centavos)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – fon-
te: 0261 – Natureza da despesa: 33.90.30 – ação: 232632.
vigência: 11.06.2021 a 10.06.2022
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará – coHab/Pa x star 
coMÉrcio de aliMeNtos ltda – Me
data da assinatura: 09.06.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
coNtRAto ADMiNiStRAtivo: 13/2021
objeto: aquisição de material de limpeza para reposição de estoque no 
almoxarifado da coHab/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico N° 03/2021.
valor do contrato original: r$ 14.988,50 (quatorze mil, novecentos e oi-
tenta e oito reais e cinquenta centavos)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – fon-
te: 0261 – Natureza da despesa: 33.90.30 – ação: 232632.
vigência: 11.06.2021 a 10.06.2022
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará – coHab/Pa x vs del-
gado coMÉrcio de artigos de escritÓrio eireli – ePP
data da assinatura: 09.06.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
coNtRAto ADMiNiStRAtivo: 14/2021
objeto: aquisição de material de limpeza para reposição de estoque no 
almoxarifado da coHab/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico N° 03/2021.
valor do contrato original: r$ 1.905,00 (um mil, novecentos e cinco reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – fon-
te: 0261 – Natureza da despesa: 33.90.30 – ação: 232632.
vigência: 11.06.2021 a 10.06.2022
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará – coHab/Pa x eder 
júNior goNÇalves loPes
data da assinatura: 09.06.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
coNtRAto ADMiNiStRAtivo: 15/2021
objeto: aquisição de material de limpeza para reposição de estoque no 
almoxarifado da coHab/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico N° 03/2021.
valor do contrato original: r$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta 
reais).
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – fon-
te: 0261 – Natureza da despesa: 33.90.30 – ação: 232632.
vigência: 11.06.2021 a 10.06.2022
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará – coHab/Pa x eMPre-
sa PaPel e cia. ProdUtos de PaPelarias ltda eireli
data da assinatura: 09.06.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

coNtRAto ADMiNiStRAtivo: 16/2021
objeto: aquisição de material de limpeza para reposição de estoque no 
almoxarifado da coHab/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico N° 03/2021.
valor do contrato original: r$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – fon-
te: 0261 – Natureza da despesa: 33.90.30  – ação: 232632.
vigência: 11.06.2021 a 10.06.2022
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará – coHab/Pa x j. M. 
foNseca MartiNs ltda
data da assinatura: 09.06.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
coNtRAto ADMiNiStRAtivo: 17/2021
objeto: aquisição de material de limpeza para reposição de estoque no 
almoxarifado da coHab/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico N° 03/2021.
valor do contrato original: r$ 3.051,00 (três mil e cinquenta e um reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – fon-
te: 0261 – Natureza da despesa: 33.90.30  – ação: 232632.
vigência: 11.06.2021 a 10.06.2022
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará – coHab/Pa x b.N de 
jesUs eireli
data da assinatura: 09.06.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
coNtRAto ADMiNiStRAtivo: 18/2021
objeto: aquisição de material de limpeza para reposição de estoque no 
almoxarifado da coHab/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico N° 03/2021.
valor do contrato original: r$ 3.126,00 (três mil e cento e vinte e seis 
reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – fon-
te: 0261 – Natureza da despesa: 33.90.30  – ação: 232632.
vigência: 11.06.2021 a 10.06.2022
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará – coHab/Pa x vieira 
& rodrigUes coMercio, serviÇos e ProMoÇÃo de eveNtos. ltda 
(MedcleaN)
data da assinatura: 09.06.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 665615

.

.

SEcREtARiA DE EStADo DE 
ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
SuPERioR PRofiSSioNAL E 
tEcNoLÓGicA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 181 DE 10 DE JuNHo DE 2021
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 162/2021 de 13.05.2021, publica-
da no doe nº 34.583 de 14.05.2021.
r e s o l v e:
sUsPeNder, por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias da servidora KatrYNNY de jesUs favacHo soUza, identidade 
funcional nº 57233947/1, ocupante do cargo de técnico em gestão de 
desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação – arquitetura e Urba-
nismo, lotada na diretoria de ciência e tecnologia – dct, referente ao 
exercício 2019/2020, concedido anteriormente, no período de 07/06/2021 
a 06/07/2021, através da Portaria Nº 150 de 04/05/2021, publicada no 
doe nº 34.574, de 06/05/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 10 de junho de 2021.
deNilsoN beNedito goNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças, em exercício

Protocolo: 665927

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 202 DE 10 DE JuNHo 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 processo nº 2021/608393.
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r e s o l v e:
i – autorizar a servidora edilza joaNa oliveira foNtes, identidade 
funcional nº 57176393/3, ocupante do cargo de secretária adjunta, lo-
tada na secad, a viajar ao município de santarém-Pa, no período de 15 
a 18/06/2021, a fim de representar a SECTET nas reuniões do Conselho 
estadual de Política indigenista – coNsePi.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2(três e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 10 de junho de 2021.
carlos edilsoN de alMeida MaNescHY
secretário de estado

Protocolo: 665756
PoRtARiA Nº 203 DE 10 DE JuNHo DE 2021
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 162/2021 de 13.05.2021, publica-
da no doe nº 34.583 de 14.05.2021.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o processo nº 2021/611198.
r e s o l v e:
coNceder diárias à servidora Maria lúcia laNgbecK oHaNa, identi-
dade funcional nº 5251907/1, ocupante do cargo de chefe de gabinete, 
lotada no gabinete do secretário, a viajar ao município de santarém-Pa, 
no período de 15 a 18/06/2021, a fim de participar em reunião com os 
conselheiros representantes do estado do Pará que compõem o conselho 
estadual de Política indigenista – coNsePi.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 10 de junho de 2021.
deNilsoN beNedito goNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças, em exercício

Protocolo: 665762

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

APoStiLAMENto
.

Primeiro termo de Apostilamento ao termo de outorga nº 
063/2020
outorgante: fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – 
faPesPa.
outorgado: josé luiz Martins do Nascimento.
objeto: a alteração unilateral do termo de outorga nº 063/2020, publi-
cado no Diário Oficial do Estado – DOE-PA nº 34.437, de 16 de dezembro 
de 2020, visando o auxílio da faPesPa e cNPq, através da concessão de 
recursos financeiros, para a realização do Projeto intitulado “inovação em 
planejamento de fármacos, nanotecnologia e química medicinal: platafor-
mas experimentais para testes de novos compostos farmacológicos e cos-
méticos”, aprovado no edital nº 021/2014 – Programa de apoio a Núcleos 
de excelência – ProNex/faPesPa/cNPq.
a outorgante resolve expedir o presente termo de apostilamento, para 
disciplinar acerca da:
2.1. alteração do item 2. Plano de aplicação, do Plano de trabalho;
2.2. alteração do item 4. cronograma de desembolso, do Plano de tra-
balho;
2.3. alteração do item 5. cronograma de desembolso exclusivo para bol-
sas, do Plano de trabalho.
data: 09/06/2021.
ordenador: carlos edilson de almeida Maneschy.

Protocolo: 665723
Primeiro termo de Apostilamento ao termo de outorga nº 
064/2020
outorgante: fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – 
faPesPa.
outorgado: luís carlos bassalo crispino.
objeto: a alteração unilateral do termo de outorga nº 064/2020, publi-
cado no Diário Oficial do Estado – DOE-PA nº 34.432, de 10 de dezembro 
de 2020, visando o auxílio da faPesPa e cNPq, através da concessão de 
recursos financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Configurações 
compactas em teorias de gravitação e Modelos análogos”, aprovado no 
edital nº 021/2014 – Programa de apoio a Núcleos de excelência – Pro-
Nex/faPesPa/cNPq.
a outorgante resolve expedir o presente termo de apostilamento, para 
disciplinar acerca da:

2.1. alteração do item 2. Plano de aplicação, do Plano de trabalho;
2.2. alteração do item 4. cronograma de desembolso, do Plano de tra-
balho;
2.3. alteração do item 5. cronograma de desembolso exclusivo para bol-
sas, do Plano de trabalho.
data: 09/06/2021.
ordenador: carlos edilson de almeida Maneschy.

Protocolo: 665728

.

.

outRAS MAtéRiAS
.

DEciSão

terMo:  decisÓrio
feito:  MaNifestaÇÃo
referêNcia:  cHaMada Nº 004/2020
razÕes:  recUrso adMiNistrativo coNtra o resUltado PUblicado 
No doe de 17 de Maio de 2021, solicitaNdo a reavaliaÇÃo do 
resUltado da cHaMada, beM coMo a reavaliaÇÃo do Projeto 
sUbMetido Pela dra. Profª Maria PaUla da crUz scHNeider.
objeto:  cHaMada Para bolsas de atraÇÃo de joveNs taleNtos 
- bjt
Processo: 2021/582231
iMPetraNte: dra. Profª. Maria PaUla da crUz scHNeider
Considerando o posicionamento da Diretoria científica, DOU PROVIMENTO 
ao recurso administrativo interposto.

belém, 10 de junho de 2020.
carlos edilson de almeida Maneschy

diretor Presidente 

Protocolo: 665998
PoRtARiA N° 103/2021 – GABiNEtE, de 07 de Junho de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMazÔNia de aMParo a estUdos 
e PesqUisas - faPesPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, da lei complementar estadual n. 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
resolve:
forMalizar a concessão de 10 (dez) dias de licença por Motivo de do-
ença em Pessoa da família, no período de 23/01/2021 a 01/02/2021, 
da servidora deYlaNe correa PaNtoja baia, identidade funcional nº. 
5918380/1, ocupante do cargo de tÉcNico eM gestÃo de deseNvol-
viMeNto, ciêNcia, tecNologia e iNovaÇÃo, de acordo com o disposto 
no art. 81 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e conforme Proc. 
2020/960962 e laudo Médico nº 75296.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete do diretor-Presidente, em 07 de junho de 2021.
carlos edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 665792

.

.

SEcREtARiA DE EStADo
DE ESPoRtE E LAzER

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 022/2020-SEEL
Processo adMiNistrativo N° 2020/1018198
cláUsUla PriMeira - do objeto do coNtrato origiNário
1.1. –o presente contrato tem como objeto a coNtrataÇÃo de Pessoa 
jUrÍdica esPecializada Na criaÇÃo, elaboraÇÃo, coNstrUÇÃo e 
ProdUÇÃo eM fibra de vidro estrUtUrada de UMa escUltUra do 
atleta edYr gÓes, ParaeNse destaqUe No basqUete NacioNal, 
Para iNstalaÇÃo Na areNa gUilHerMe ParaeNse (giNásio MaN-
GUEIRINHO), conforme especificações descritas no item 03 do Termo de 
referência.
1.2. – Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado 
no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
cláUsUla segUNda – do objeto do PreseNte aditivo
2.1 – – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vi-
gência do contrato, por mais 60 (sessenta) dias.
assiNatUra: 09/06/2021
vigêNcia: 09/06/2021 à 08/08/2021
coNtratada: ferNaNdo l s Pessoa ePP, inscrita no cNPj/Mf nº 
15.286.362/0001-68.
ordeNador de desPesa: NivaN setUbal NoroNHa

Protocolo: 665880
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DEfENSoRiA PúBLicA
.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 027/2021/GAB/DPG, DE 10 DE JuNHo DE 2021
o defeNsor Público-geral do estado, no uso de suas atribuições 
legais contidas no art. 8º, da lei complementar Nº 054, de 07 de fevereiro 
de 2006 e; considerando o art. 47, §3°, da lei nº 9.105, de 21 de julho 
de 2020 (lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021), c/c 
art. 6º, v, §2°, da lei nº 9.160 de 6 de janeiro de 2021 (lei orçamentária 
anual para o exercício de 2021), que estabelece que os créditos suple-
mentares, com indicação de recursos compensatórios dos próprios órgãos 
serão abertos no âmbito dos órgãos que integram os Poderes legislativo 
e judiciário, a defensoria Pública, o Ministério Público e os demais órgãos 
constitucionais independentes, por ato dos seus dirigentes, observados os 
prazos legais estabelecidos; resolve:
art. 1º fica autorizada a suplementação no valor de r$672.000,00 (seis-
centos e setenta e dois mil reais) para atender à programação do or-
çamento conforme o plano de trabalho vigente da defensoria Pública do 
estado, na forma abaixo discriminada:

Codificação Programática fonte Natureza de 
despesa Ug Plano interno valor – r$ 1,00

03 091 1492 8730 101 339014 30101 1050008730c 600.000,00
03 091 1492 8730 101 339036 30101 1050008730c 72.000,00

total   672.000,00

art. 2º os recursos necessários à viabilização da suplementação menciona-
da no art. 1º da presente Portaria correrão por conta da anulação parcial 
das dotações consignadas no orçamento vigente da defensoria Pública.
art. 3º consideram-se recursos para o atendimento do disposto no artigo 
anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, os estabe-
lecidos no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, conforme discriminação a seguir:

Codificação Programática fonte Natureza de 
despesa Ug Plano interno valor – r$ 1,00

03 091 1492 8633 101 339014 30101 1050008633c   500.000,00
03 091 1492 8633 101 339039 30101 1050008633c   122.000,00
03 091 1492 8635 101 339014 30101 1050008635c   50.000,00

total 672.000,00

art. 4º esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 10 de junho 2021
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo
defensor Público-geral do estado do Pará

Protocolo: 665825

coNtRAto
.

coNtRAto Nº: 031/2021
PRocESSo N.º 2021/506878 -DPE/PA.
Modalidade de licitaÇÃo: adesÃo a  ata srP 024/2020 – tjPa
PregÃo eletrÔNico Nº. 038/tjPa/2020
tribUNal de jUstiÇa do estado do Pará – tj/Pa
Partes: defeNsoria Pública do estado do Pará (cNPj/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa rcN coMÉrcio e serviÇos ltda - 
ePP, inscrita no cNPj/Mf sob o nº. 02.055.122/0001-00.
objeto: o presente termo tem por objeto a contração de empresa para a Pres-
tação do serviço de confecção de carimbos, com fornecimento de todo material 
necessário para o serviço, em conformidade com as especificações, qualidade e 
condições gerais estabelecidas no termo de referência - anexo i do edita.
data assiNatUra: 08/06/2021
valor global: r$ 31.366,50.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa / Projeto / atividade: 30101.03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
elemento: 339030
Plano interno (Pi):  1050008458c
gP Pará: 266608
vigêNcia: o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura.
foro: justiça estadual do Pará – comarca de belém.
resPoNsável da coNtratada:
josÉ lUiz soUza, cPf: 041.784.082-91.
eNdereÇo da eMPresa: travessa 1º de março, nº. 239 – loja 06, bairro 
campina, ceP: 66.019-090, belém/Pa.
ordeNador: joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo – defensor Público geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 664974
coNtRAto Nº: 032/2021.
PRocESSo N.º nº 2021/540011 – DPE/PA.
Modalidade de licitaÇÃo: disPeNsa de licitaÇÃo 013/2021 – dPe/Pa.
 Partes: defeNsoria Pública do Pará (cNPj/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a eMPresa de tecNologia da iNforMaÇÃo e coMUNicaÇÃo do esta-
do do Pará – ProdePa, inscrita no cNPj/Mf sob o nº. 05.059.613/0001-18.
objeto: Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunica-
ção da coNtrataNte para fornecimento de licença anual ao sistema es-
pecifico de Identificação Civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado 
do Pará contendo até 6 (seis) pontos de acesso, conforme especificado na 
Proposta comercial nº 145/2021 - ProdePa.
data assiNatUra: 08/06/2021
valor global: r$ 27.153,36
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa/Projeto/atividade: 30101.03.122.1447.8458
elemento de despesa: 339140
fonte de recursos: 0101
Plano interno: 1050008458c
gP Pará: 266598
vigêNcia: o contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, nos termos 
da lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
foro: justiça estadual do Pará – comarca de belém
resPoNsável da coNtratada: Marcos aNtoNio braNdÃo da costa.
cPf/Mf: 048.051.862-91.
eNdereÇo da eMPresa: rodovia augusto Montenegro, km 10, centro 
administrativo do estado, icoaraci – belém - Pará, ceP 66.820-000.
ordeNador: joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo – defensor Público geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 664982

JuDiciÁRio
.

tRiBuNAL DE JuStiçA
Do EStADo Do PARÁ

.

ERRAtA
.

Portaria Processo coMarca/dePartaMeNto sUPrido fiNalidade

eleMeNto de desPesa

total

Periodo de aPlicaÇÃo

Prestar coNtas atÉcombustivel consumo
transp./ 
locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
juridica data 

iNicial data fiNal
339030 339030 339033 339036 339039

681 Pro202101559 toMÉ-aÇU YUriKa toKUHasHi ota coNciliaÇÃo es-
tadUal 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 19/05/21 26/05/21 24/06/21

682 Pro202101557 PraiNHa elzaNY Mafra feitosa coNciliaÇÃo es-
tadUal 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 19/05/21 26/05/21 24/06/21

683 Pro202101558
jUizado esPecial 

cÍvel e criMiNal de 
ParaUaPebas

aNdrea regiNa de jesUs 
barros rodrigUes

coNciliaÇÃo es-
tadUal 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 19/05/21 20/05/21 18/06/21

684 Pro202101562 sÃo joÃo do aragUaia jobsoN saNtos costa sessÃo de júri 57,00 36,00 0,00 572,00 0,00 665,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

685 Pro202101563 ParagoMiNas vara 
criMiNal

sHirleY aNdreY liMa da 
silva sessÃo de júri 0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

686 Pro202101564 itUPiraNga jair fraNcisco vieira 
agUirra sessÃo de júri 55,00 102,00 0,00 1.293,00 0,00 1.450,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

687 Pro202101565 saNtarÉM 3ª vara Katia Patricia de soUsa 
agUiar sessÃo de júri 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21
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688 Pro202101566 saNtarÉM 3ª vara Katia Patricia de soUsa 
agUiar sessÃo de júri 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 1.305,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

689 Pro202101567 abaetetUba Maria lUisa PiNHeiro 
soares sessÃo de júri 0,00 39,00 0,00 560,00 196,00 795,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

690 Pro202101568 redeNÇÃo jose orlaNdo de soUsa sessÃo de júri 64,00 1.016,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21
691 Pro202101569 abaetetUba silvaNa azevedo saNtos estUdo social 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21
692 Pro202101570 abaetetUba silvaNa azevedo saNtos estUdo social 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

693 Pro202101571 secretaria de eNgeNHa-
ria e arqUitetUra

carlos alberto MagalHÃes 
breMgartNer MaNUteNÇÃo Predial 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.000,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

694 Pro202101572 Óbidos PojUcÃ HeNriqUe de cas-
tro seNa diligêNcias 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 20/05/21 27/05/21 25/06/21

695 Pro202101573 castaNHal 2ª vara WaldeNir silva correa sessÃo de júri 0,00 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

696 Pro202101574 altaMira 2ª vara lUiz ferNaNdo MeNdes 
favacHo sessÃo de júri 0,00 50,00 0,00 0,00 985,00 1.035,00 20/05/21 26/05/21 24/06/21

697 Pro202101575 saNta izabel do Pará celiaNa de Nazare PiNHei-
ro de Melo sessÃo de júri 0,00 30,00 0,00 1.880,00 0,00 1.910,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

698 Pro202101576 Marabá 3ª vara daNilo saMico rego sessÃo de júri 0,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00 1.255,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

699 Pro202101577 ParagoMiNas vara 
criMiNal

sHirleY aNdreY liMa da 
silva sessÃo de júri 0,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 1.165,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

700 Pro202101578 saNtarÉM 3ª vara Katia Patricia de soUsa 
agUiar sessÃo de júri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

701 Pro202101579 Óbidos PojUcÃ HeNriqUe de cas-
tro seNa diligêNcias 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

702 Pro202101580 abaetetUba vaNessa cristiNa soUza 
da silva estUdo social 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

703 Pro202101581 cUrraliNHo carlYle victor saNtaNa 
Peixoto diligêNcias 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

704 Pro202101582 caPaNeMa jocileNe PiNHeiro ro-
drigUes estUdo social 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

705 Pro202101584 rUrÓPolis carla cristiNa Marialva 
caMargo sessÃo de júri 41,00 52,00 0,00 1.122,00 60,00 1.275,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

697 Pro202101575 saNta izabel do Pará celiaNa de Nazare PiNHei-
ro de Melo sessÃo de júri 0,00 30,00 0,00 1.880,00 0,00 1.910,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

698 Pro202101576 Marabá 3ª vara daNilo saMico rego sessÃo de júri 0,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00 1.255,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

699 Pro202101577 ParagoMiNas vara 
criMiNal

sHirleY aNdreY liMa da 
silva sessÃo de júri 0,00 1.165,00 0,00 0,00 0,00 1.165,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

700 Pro202101578 saNtarÉM 3ª vara Katia Patricia de soUsa 
agUiar sessÃo de júri 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

701 Pro202101579 Óbidos PojUcÃ HeNriqUe de cas-
tro seNa diligêNcias 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

702 Pro202101580 abaetetUba vaNessa cristiNa soUza 
da silva estUdo social 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

703 Pro202101581 cUrraliNHo carlYle victor saNtaNa 
Peixoto diligêNcias 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

704 Pro202101582 caPaNeMa jocileNe PiNHeiro ro-
drigUes estUdo social 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

705 Pro202101584 rUrÓPolis carla cristiNa Marialva 
caMargo sessÃo de júri 41,00 52,00 0,00 1.122,00 60,00 1.275,00 26/05/21 24/06/21 09/07/21

Protocolo: 665861

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

Extrato do 1º termo Aditivo ao contrato nº. 014/2020/tJPA//Partes: 
tjPa e a empresa empresa brasileira de correios e telégrafos - correios, 
inscrita no cNPj/Mf sob o nº. 34.028.316/0018-51// objeto do contrato: 
contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos (ect), para a 
prestação de serviços postais: serviço de coleta, transporte e entrega de cor-
respondência em âmbito estadual e internacional, por meio físico e digital, 
para atender às necessidades deste tribunal.// origem: dispensa de licitação 
nº 020/tjPa/2020 (art. 24, inciso viii, da lei nº 8.666/1993)// objeto do 
aditivo: Prorrogação de vigência por mais 12 meses// vigência do aditivo: 
27/05/2021 a 27/05/2022.// valor do aditivo: r$ 4.837.901,16 (global).// 
dotação orçamentária: funcional programática: 02.122.1421.8659; 02.122
.1421.8669; 02.122.1421.8670; fonte: 0118, despesa:339039.// data da 
assinatura: 25/05/2021// foro: belém/Pa// responsável pela assinatura: dé-
bora Moraes gomes – secretária de administração// ordenador responsável: 
Miguel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 665860

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico N° 062/tJPA/2020
acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão eletrônico nº 062/
tjPa/2020, cujo objeto é registro de Preços para aquisição de equipamen-
tos para a modernização e expansão da infraestrutura de tecnologia da in-
formação e comunicação do tribunal de justiça do estado do Pará, confor-

me quantidades e exigências estabelecidas no edital. todas as informações 
a respeito do certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.
gov.br. belém, 10/06/2021. secretaria de administração do tjPa.

Protocolo: 665798
HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico N° 024/tJPA/2021
acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão eletrônico 
nº 024/tjPa/2021, cujo objeto é registro de preço para aquisição de 
mobiliário geral de mdf e de aço, conforme quantidades e exigências 
estabelecidas no edital. todas as informações a respeito do certame 
estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. belém, 
10/06/2021. secretaria de administração do tjPa.

Protocolo: 665781

.

.

APoStiLAMENto
.

extrato do terMo de aPostilaMeNto Nº 009/2021 o tribUNal de 
jUstiÇa do estado do Pará, neste ato representado por sua secretá-
ria de administração, debora Moraes goMes, brasileira, residente e 
domiciliada em belém, capital do estado do Pará, portadora da carteira de 
identidade nº. 1602961/ssP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o nº.257.584.702-
87, designada pela Portaria Nº. 450/2021-gP de 1º de fevereiro de 2021, 
publicada no diário de justiça do dia 02 fevereiro de 2021, vem atualizar os 
servidores responsáveis pela fiscalização dos Contratos e Atas de Registro 
de Preços discriminados na tabela abaixo, com fundamento legal no artigo 
65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações. // belém, 24 de maio de 2021.
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ata
contrato contratada objeto gestor fiscal demandante fiscal técnico fiscal substituto (caso 

Necessário)

008/2020 lideraNÇa liMPeza e 
coNservaÇÃo ltda

limpeza capital 
interior

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

luciana Machado 
silveira Mello
Mat. 6787-3

Helton Moura da 
rocha
Mat. 668818

jandiara luzia Matos Pires
Mat 67810

013/2017 service itororÓ 
eireli apoio

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

adriana Klautau 
guimarães
Mat. 41040

jandiara luzia Matos 
Pires
 Mat 67810

Helton Moura da rocha
Mat. 668818

ata 016/2020 H. de f. Pires 
serviÇos Uniformes

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

adriana Klautau 
guimarães
Mat. 41040

joão victor ferreira 
almeida
Mat. 178098

bianca cristina rocha garcia
Mat. 67512

22/2020 rcN coMÉrcio e 
serviÇos ltda serv. chaves

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

adriana Klautau 
guimarães
Mat. 41040

bianca cristina 
rocha garcia
Mat. 67512

joão victor ferreira almeida
Mat. 178098

24/2020 rcN coMÉrcio e 
serviÇos ltda carimbos

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

adriana Klautau 
guimarães
Mat. 41040

joão victor ferreira 
almeida
Mat. 178098

Helton Moura da rocha
 Mat. 668818

21/2020 caNtÃo vigilâNcia e 
segUraNÇa ltda vigilância armada

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

Helton Moura da 
rocha
Mat. 668818

joão victor ferreira 
almeida
Mat 178098

luciana Machado silveira Mello
Mat. 6787-3

002/2016 a. c. l. alves
concessão 
restaurante 
Prédio sede

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

luciana Machado 
silveira Mello
Mat. 6787-3

adriana Klautau 
guimarães
Mat. 41040

jandiara luzia Matos Pires
Mat. 67810

037/2019
WaNdeMberg de 
freitas NogUeira 
- Me

lanches
ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

luciana Machado 
silveira Mello
Mat. 6787-3

adriana Klautau 
guimarães
Mat. 41040

Helton Moura da rocha
Mat. 668818

ata 27/2020 rj MartiNs 
lavaNderia ltda

lavagem
Passagem

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

bianca cristina 
rocha garcia
Mat. 67512

adriana Klautau 
guimarães
 Mat. 41040

joão victor ferreira almeida
Mat 178098

032/2020

c q coMÉrcio 
e serviÇos 
aliMeNtÍcios e 
eveNtos ltda

refeição
ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

adriana Klautau 
guimarães
 Mat. 41040

joão victor ferreira 
almeida
Mat 178098

jandiara luzia Matos Pires
Mat. 67810

034/2020 caNtÃo vigilâNcia e 
segUraNÇa ltda vigilância armada

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

Helton Moura da 
rocha
 Mat. 668818

joão victor ferreira 
almeida
 Mat 178098

luciana Machado silveira Mello
Mat. 6787-3

051/2020
WaNdeMberg de 
freitas NogUeira 
- Me

concessão 
restaurante 
ananindeua

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

luciana Machado 
silveira Mello
 Mat. 6787-3

adriana Klautau 
guimarães
 Mat. 41040

jandiara luzia Matos Pires
Mat. 67810

89/2018 o NiNa ribeiro ltda operação de som
ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

luciana Machado 
silveira Mello
 Mat. 6787-3

adriana Klautau 
guimarães
 Mat. 41040

Helton Moura da rocha
Mat 66818

005/2021 jM da silva Pereira 
eireli

controle de 
Pragas

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

adriana Klautau 
guimarães
 Mat. 41040

jandiara luzia Matos 
Pires
 Mat 67810

Helton Moura da rocha
Mat. 668818

015/2020 Hotel sagres Hospedagem
ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

adriana Klautau 
guimarães
Mat. 41040

jandiara luzia Matos 
Pires
 Mat 67810

Helton Moura da rocha
Mat. 668818

070/2017 eco gestÃo 
aMbieNtal ltda jardinagem

ênio de oliveira 
rebouças
Mat. 42640

adriana Klautau 
guimarães
 Mat. 41040

Helton Moura da 
rocha
Mat. 668818

jandiara luzia Matos Pires
Mat 67810

Protocolo: 666020

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

Extrato do 2º termo Aditivo ao convênio nº 015/2015-tJ-PA// Par-
tes: tribunal de justiça do estado do Pará e o Município de garrafão do 
Norte// cNPj/Mf 22.980.940/0001-27// objeto do convênio: o presente 
objeto é a cessão de servidores para a realização de ações conjuntas vol-
tadas para o desenvolvimento das atividades necessárias à moderniza-
ção da justiça no Município, por mais 3 (três) anos.// objeto do aditivo: 
prorrogação de vigência em mais 03 anos// vigência do aditivo: início em 
05/06/2021 e término em 04/06/2024// data da assinatura: 02/06/2021 
// responsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembar-
gadora Presidente do tjPa.

Protocolo: 663668

.

.

MiNiStéRio PúBLico
.

.

.

MiNiStéRio PúBLico DE
coNtAS Do EStADo Do PARÁ

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
N do contrato: 09/2021
Modalidade de licitação: inexigibilidade nº 04/2021/MPc/Pa
Partes: Ministério Público de contas do estado do Pará e a empresa zenite 
informação e consultoria s.a., cNPj nº 86.781.069/0001-15.
objeto: realização de curso in company intitulado “o que muda com a 
Nova lei de licitações? destaques das principais novidades e alterações 
nas licitações e nos contratos”.
vigência: 11/06/2021 a 29/08/2021
valor: r$ 44.812,80 (quarenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e oitenta centavos)

Nota de empenho: 2021Ne00219
foro: belém/Pa
data da assinatura: 10/06/2021
ordenador responsável: guilherme da costa sperry

Protocolo: 666038

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
Nº do termo Aditivo: 01
Nº do contrato: 17/2020
objeto do contrato: Prestação de serviços de tecnologia da informação e 
comunicação – tic.
Modalidade de licitação: dispensa de licitação Nº 06/2020-MPc/Pa
Partes: Ministério Público de contas do estado do Pará e empresa de 
tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará, cNPj nº 
05.059.613/0001-18.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Reajustar em 19,65% (dezenove in-
teiros e sessenta e cinco centésimos) o valor original do contrato.
valor do aditamento: r$ 11.748,84 (onze mil, setecentos e quarenta e oito 
reais e oitenta e quatro centavos)
Programa de trabalho: 01.032.1493.8752.0000, Natureza da despesa: 
33.91.40.00 fonte de recurso/ origem do recurso estadual: 0101000000
ordenador responsável: guilherme da costa sperry

Protocolo: 666029

féRiAS
.

PoRtARiA N° 097/2021/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o requerimento de férias do servidor darlan da costa 
rêgo, datado de 27/05/2021 (Protocolo Pae nº 2021/551068), e os termos 
da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
resolve:
conceder ao servidor darlaN da costa rêgo, ocupante do cargo efetivo 
de agente operador de veículos, matrícula nº 200108, 30 (trinta) dias das 
férias relativas ao período aquisitivo 30/06/2019 a 29/06/2020, para o 
período de 16/06/2021 a 15/07/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 02 de junho de 2021.
gUilHerMe da costa sPerrY
Procurador-geral de contas

Protocolo: 665519
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tal da transparência no site www.mppa.mp.br
observação: Uasg - 925980.
responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 24/06/2021
Hora da abertura: 9:30h (Nove Horas e triNta MiNUtos) – Horário de brasÍlia
orçamento:
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão
elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar bechara Nader Mattar junior
obs.:
1 - em caso de divergência entre a descrição e/ou descrição detalhada do 
item cadastrada no compras governamentais e as consignadas no termo de 
referência, prevalecem as consignadas no termo de referência.
2 - o item 01 será de participação aberta.
3 – o item 02 será destinado exclusivamente à participação de microem-
presas e empresas de pequeno porte como cota reservada do item 01

Protocolo: 665755

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1400/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116042/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: MaNUel de jesUs vilariNHo MoNteiro
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de adMiNistracao - aUd-b-ii
MatrÍcUla: 999.1347 fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
 origeM: tailândia - Pa
destiNo(s): abaetetuba/Pa
PerÍodo(s): 08/06/2021 - 18/06/2021
qUaNtidade de diárias: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidade: substituição de servidor
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1407/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116557/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: rodrigo silva vascoNcelos
cargo/fUNÇÃo: Promotor de justiça de Portel
MatrÍcUla: 999.2843
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: Portel - Pa
destiNo(s): breves/Pa
PerÍodo(s): 12/06/2021 - 17/06/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em 
exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1408/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116570/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Marcos roberto siqUeira aNdrade
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-iii
MatrÍcUla: 999.341
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): bonito/Pa
PerÍodo(s): 07/06/2021 - 07/06/2021, 12/06/2021 - 12/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor george amilton gonçalves da silva até Pj de bonito/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em 
exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

MiNiStéRio PúBLico
Do EStADo Do PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1452/2021-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 099/2020-sgj-ta, cujo objeto é a aquisição de ceNtral de alarMe de 
iNtrUsÃo, dentre outros equipamentos acessórios e materiais utilizados no 
sistema de alarme de intrusão, 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, a servidora aN-
drÉa Mara ciccio, 1ª suplente, e a servidora laYs favacHo bastos, 2ª 
suplente, devendo atuar como membro da equipe de apoio o servidor fraNK 
roberto liMa Matos e, no seu impedimento KrUcHeUsKY WerbesoN di-
Niz aleNcar, para análise técnica das propostas e da documentação de qua-
lificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS ANJOS, 
técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém (Pa), 10 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 665929
PoRtARiA Nº 1453/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
desigNar, como pregoeira deste Órgão, a servidora aNdrÉa Mara cic-
cio para atuar no Pregão eletrônico vinculado ao Processo administrativo 
nº 045/2021-sgj-ta, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição 
de água mineral, 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 desta, o servidor 
rafael rodrigUes de soUza, 1º suplente, e a servidora laYs favacHo 
bastos, 2ª suplente, devendo atuar como membro da equipe de apoio 
os servidores cÉlia Maria de MoUra brito e WilsoN de oliveira e, 
no impedimento da servidora, sÉrgio ricardo rêgo de oliveira, para 
análise técnica das propostas e da documentação de qualificação técnica, 
e a servidora MoNica fabÍola cavalcaNte dos aNjos, técnica-conta-
dora, para análise da documentação contábil.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém (Pa), 10 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 665925

AviSo DE LicitAção
.

AviSo DE LicitAção
Número do Processo: 099/2020-SGJ-tA
Modalidade: Pregão eletrônico nº 023/2021-MP/Pa
objeto: aquisição de ceNtral de alarMe de iNtrUsÃo, dentre outros equi-
pamentos acessórios e materiais utilizados no sistema de alarme de intrusão
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: 24 de junho de 2021
Hora da abertura: 9:30h (Nove Horas e triNta MiNUtos) – Horário de brasÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
elemento: 3390-30 – Material de consumo
elemento: 4490-52 – equipamentos e Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar bechara Nader Mattar junior

Protocolo: 666058
AviSo DE LicitAção
Número do Processo: 045/2021-SGJ-tA
Modalidade: Pregão eletrônico nº 025/2021-MP/Pa
objeto: registro de Preços para a aquisição de água Mineral
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-
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PoRtARiA Nº 1409/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº115069/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: dilaelsoN rego taPajos
cargo/fUNÇÃo: tecNico esPecializado - eNgeNHeiro - ate-d-iii
MatrÍcUla: 999.567
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): são sebastião da boa vista/Pa, barcarena/Pa, santa luzia 
do Pará/Pa
PerÍodo(s): 14/06/2021 - 18/06/2021, 21/06/2021 - 25/06/2021
qUaNtidade de diárias: 9 (nove) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em 
exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1410/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116661/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: MaNoel beNedito da Paz Marcal
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 333.341
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: ananindeua - Pa
destiNo(s): vigia/Pa, Maracanã/Pa, Marapanim/Pa, curuçá/Pa, belém/Pa
PerÍodo(s): 07/06/2021 - 12/06/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das Pj ´s de vigia, Mara-
canã, Marapanim e curuçá/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1411/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº114860/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ediNei goNcalves dos reis
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-iii
MatrÍcUla: 999.940
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: castanhal - Pa
destiNo(s): Marapanim/Pa
PerÍodo(s): 25/05/2021 - 25/05/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a Pj ione Missae da silva Nakamura até o município de Marapanim/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1412/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116394/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: raiMUNdo de soUza MeNdoNca filHo
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de adMiNistracao - aUd-c-v
MatrÍcUla: 999.298
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): capanema/Pa
PerÍodo(s): 14/06/2021 - 16/06/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

PoRtARiA Nº 1413/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº115699/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aNa Maria Helfer
cargo/fUNÇÃo: assessor esPecializ aPoio tec-oPer jUd e extra-
jUd
MatrÍcUla: 999.2765
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Muaná/Pa, santarém/Pa, Monte alegre/Pa
PerÍodo(s): 17/06/2021 - 18/06/2021, 27/06/2021 - 02/07/2021
qUaNtidade de diárias: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidade: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistorias em estabe-
lecimentos de saúde daqueles municípios.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1414/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116257/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: carlos alves da silva
cargo/fUNÇÃo: tecNico eM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.1846
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Marabá - Pa
destiNo(s): Parauapebas/Pa
PerÍodo(s): 11/06/2021 - 11/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação de dois 
pontos de rede nas catracas que ficam na recepção da PJ de Parauapebas/PA.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1415/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116336/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: brUNo saravalli rodrigUes
cargo/fUNÇÃo: Promotor de justiça de são joão de Pirabas
MatrÍcUla: 999.2454
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: são joão de Pirabas - Pa
destiNo(s): belém/Pa, são Paulo/sP
PerÍodo(s): 09/06/2021 - 11/06/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: reunião de trabalho
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1416/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116116/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: gerMaNo Moraes de carvalHo
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-ii
MatrÍcUla: 999.444
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): igarapé-Miri/Pa
PerÍodo(s): 01/06/2021 - 01/06/2021, 04/06/2021 - 04/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
servidor antonio carlos araújo Pires até a Pj de igarapé-Miri/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
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PoRtARiA Nº 1417/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116663/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: jose davi dos saNtos
cargo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sargeNto PM) - MP.fg.gM ii
MatrÍcUla: 999.2647
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
origeM: belém - Pa
destiNo(s): vigia/Pa, Maracanã/Pa, Marapanim/Pa, curuçá/Pa
PerÍodo(s): 07/06/2021 - 12/06/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das Pj ´s de vigia, Mara-
canã, Marapanim e curuçá/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1418/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº114054/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: lUaNa caMile seabra goNcalves feio
cargo/fUNÇÃo: assessoraMeNto jUridico - MP.fg-2
MatrÍcUla: 999.1945
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): brasília/df, goiânia/go, salvador/ba
PerÍodo(s): 06/06/2021 - 11/06/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: reunião de trabalho
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1419/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116647/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: Helio rodrigUes leMos
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-iii
MatrÍcUla: 999.1182
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: castanhal - Pa
destiNo(s): concórdia do Pará/Pa
PerÍodo(s): 16/06/2021 - 17/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor edson gomes de aguiar silva até a Pj de concórdia do Pará/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1420/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116594/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: gilberto valeNte MartiNs
cargo/fUNÇÃo: 1o Promotor de justiça Militar
MatrÍcUla: 999.095
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: belém - Pa
destiNo(s): brasília/df
PerÍodo(s): 08/06/2021 - 10/06/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: conferencia/exposição - receber homenagem no conselho 
Nacional de Procuradores gerais em brasília/df.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

PoRtARiA Nº 1421/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116218/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: geisMario silva dos saNtos
cargo/fUNÇÃo: oficial de servicos aUxiliares - aoa-b-iii
MatrÍcUla: 999.915
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Marabá - Pa
destiNo(s): vila santa fé/Pa
PerÍodo(s): 14/06/2021 - 14/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias naquela localidade.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1422/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116639/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: edsoN goMes de agUiar silva
cargo/fUNÇÃo: tecNico eM iNforMatica - aai-a-iii
MatrÍcUla: 999.2376
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: castanhal - Pa
destiNo(s): concórdia do Pará/Pa
PerÍodo(s): 16/06/2021 - 17/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
nos equipamentos de informática daquela Pj.
ordenador(a) da despesa: aNtoNio edUardo barleta de alMeida
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1423/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº108635/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: adilsoN goMes da silva
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-ii
MatrÍcUla: 999.375
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Primavera/Pa
PerÍodo(s): 02/03/2021 - 02/03/2021, 06/03/2021 - 06/03/2021
qUaNtidade de diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor george amilton gonçalves da silva até Pj de Primavera.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em 
exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1424/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116359/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: alexaNdre MarcUs foNseca toUriNHo
cargo/fUNÇÃo: chefe gabinete Pgj
MatrÍcUla: 999.820
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: belém - Pa
destiNo(s): brasília/df
PerÍodo(s): 07/06/2021 - 10/06/2021
qUaNtidade de diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidade: reunião de trabalho
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
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PoRtARiA Nº 1425/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº116715/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: WagNer da silva saNtos
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos gerais - aog-b-i
MatrÍcUla: 999.1579
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): igarapé-Miri/Pa
PerÍodo(s): 10/06/2021 - 11/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: organização de arquivos
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 08 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1426/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115748/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: eder goMes de soUza
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-b-ii
MatrÍcUla: 999.1311
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: Marabá - Pa
destiNo(s): são geraldo do araguaia/Pa, canaã dos carajás/Pa
PerÍodo(s): 14/06/2021 - 18/06/2021
qUaNtidade de diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir o Pj erick ricardo de souza fernandes até o município de canaã dos 
carajás/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1427/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116791/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: eMerio MeNdes costa
cargo/fUNÇÃo: Promotor de justiça de igarapé-Miri
MatrÍcUla: 999.1461
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: igarapé-Miri - Pa
destiNo(s): acará/Pa
PerÍodo(s): 08/06/2021 - 10/06/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1428/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116581/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: jose cristiaNo de oliveira
cargo/fUNÇÃo: assessor esPecializ aPoio tec-oPer jUd extraj iNte
MatrÍcUla: 999.3120
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: redenção - Pa
destiNo(s): conceição do araguaia/Pa
PerÍodo(s): 16/06/2021 - 18/06/2021, 21/06/2021 - 21/06/2021
qUaNtidade de diárias: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidade: fiscalização/vistoria em obra - realizar visita técnica nos 
postos de gasolina do município de conceição do araguaia/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

PoRtARiA Nº 1429/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116891/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: cYNtHia graziela da silva cordeiro
cargo/fUNÇÃo: Promotor de justiça de Melgaço
MatrÍcUla: 999.2838 fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei comple-
mentar estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origeM: Melgaço - Pa
destiNo(s): breves/Pa
PerÍodo(s): 08/06/2021 - 10/06/2021
qUaNtidade de diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidade: tribunal do júri - Participar de sessão do tribunal do júri nos 
autos do Processo nº 0000004- 94.2010.8.14.0010.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1430/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116876/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: jose Haroldo carNeiro Matos
cargo/fUNÇÃo: 2o Promotor de justiça assessor - cgMP
MatrÍcUla: 999.290
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Paragominas/Pa, Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa
PerÍodo(s): 13/06/2021 - 18/06/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: inspeção/correição cgMP - assessorar o corregedor-geral, 
na realização de correição ordinária nos cargos das Pj ´s de Paragominas, 
Mãe do rio, aurora do Pará e ipixuna do Pará/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1431/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114984/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: aNtoNio carlos araUjo Pires
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos gerais - aog-c-ii
MatrÍcUla: 999.471
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 origeM: belém - Pa
destiNo(s): Marapanim/Pa, são francisco do Pará/Pa, igarapé-açu/Pa, 
são joão de Pirabas/Pa,
salinópolis/Pa
PerÍodo(s): 14/06/2021 - 19/06/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1432/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116822/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: fraNcisco vieira de araUjo
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos de MaNUteNcao - aos-a-v
MatrÍcUla: 999.1231
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: capanema - Pa
destiNo(s): santa luzia do Pará/Pa
PerÍodo(s): 14/06/2021 - 16/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
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PoRtARiA Nº 1433/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116740/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: ericsoN NasciMeNto da silva
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-iii
MatrÍcUla: 999.1131
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: capanema - Pa
destiNo(s): santa luzia do Pará/Pa
PerÍodo(s): 30/06/2021 - 30/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda braga até a Pj de santa luzia do Pará/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
 belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1434/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 114985/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: everaldo de soUza goMes
cargo/fUNÇÃo: aUxiliar de servicos de MaNUteNcao - aos-b-i
MatrÍcUla: 999.1651
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Marapanim/Pa, são francisco do Pará/Pa, igarapé-açu/Pa, 
são joão de Pirabas/Pa, salinópolis/Pa
PerÍodo(s): 14/06/2021 - 19/06/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: reparos em bens móveis/imóveis
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1435/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116759/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: osvaldiNo liMa de soUsa
cargo/fUNÇÃo: Promotor de justiça de faro
MatrÍcUla: 999.2751
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei complementar estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
origeM: faro - Pa
destiNo(s): terra santa/Pa, juruti/Pa
PerÍodo(s): 15/06/2021 - 25/06/2021
qUaNtidade de diárias: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidade: acumulação
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1436/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116873/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: MaNoel saNtiNo NasciMeNto jUNior
cargo/fUNÇÃo: corregedor-geral do Ministério Público
MatrÍcUla: 601.799 fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 117, da lei comple-
mentar estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Paragominas/Pa, Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna 
do Pará/Pa
PerÍodo(s): 13/06/2021 - 18/06/2021
qUaNtidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidade: inspeção/correição cgMP - realizar correição ordinária nos car-
gos das Pj ́ s de Paragominas, Mãe do rio, aurora do Pará e ipixuna do Pará/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

PoRtARiA Nº 1448/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116767/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: jose gUilHerMe da rocHa lobato
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-v
MatrÍcUla: 999.559
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): viseu/Pa
PerÍodo(s): 07/06/2021 - 08/06/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - realizar 
a devolução de material custodiado pelo centro de apoio operacional de 
defesa do Patrimônio Público e gati a Pj de viseu/Pa.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos
PoRtARiA Nº 1449/2021-MP/PGJ
a diretoria do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº4206/2012-MP/Pgj, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.e. de 1/10/2012,
r e s o l v e:
coNceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113174/2021 conforme abaixo relacionado:
NoMe: adilsoN goMes da silva
cargo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-ii
MatrÍcUla: 999.375
fUNdaMeNtaÇÃo legal: art. 145, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
origeM: belém - Pa
destiNo(s): Moju/Pa
PerÍodo(s): 19/05/2021 - 20/05/2021
qUaNtidade de diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidade: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir auxi-
liares de manutenção deste Órgão Ministerial até o município de Mojú, em caráter 
emergencial, para realização de serviços na antiga residência oficial do MPPA.
ordeNador(a) da desPesa: antonio eduardo barleta de almeida, em exercício
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos.
belÉM/Pa, 09 de junho de 2021.
ricardo de araUjo MoUra
diretor do dePartaMeNto de recUrsos HUMaNos

Protocolo: 665776

outRAS MAtéRiAS
.

Ato N.º 193/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNsideraNdo a exoneração da assessora jamile costa da silva, do car-
go de provimento em comissão de assessor de Promotoria de justiça de 
Primeira entrância, por meio do ato nº 163/2021, datado de 13/5/2021;
coNsideraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do estado do Pará,
r e s o l v e:
NoMear, de acordo com o art. 183 da constituição do estado do Pará, c/c os 
arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, eMilY felix 
barbosa para exercer o cargo de provimento em comissão de assessor de Pro-
motoria de justiça de 1ª entrância, MP.cPcP-102.3, a contar de 01/06/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
Procurador-geral de justiça, em exercício
Ato N.º 194/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
r e s o l v e:
exoNerar, de acordo com o art. 60, i, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, aNa Maria deiraNe de oliveira MoNteiro, do cargo de 
provimento em comissão de assessor da subprocuradoria-geral de justiça, 
área técnico-administrativa, MP.cPcP-102.5, nomeada por meio do ato nº 
132/2011, publicado no d.o.e. de 21/10/2011, a partir de 03/05/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
Procurador-geral de justiça, em exercício
Ato N.º 195/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNsideraNdo a exoneração da servidora ana Maria deirane de oliveira 
Monteiro do cargo de provimento em comissão de assessor da subprocu-
radoria-geral de justiça, área técnico-administrativa, por meio do ato nº 
194/2021, datado de 08/06/2021;
coNsideraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do estado do Pará,
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r e s o l v e:
NoMear, de acordo com o art. 183 da constituição do estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
Marilze ribeiro bitar para exercer o cargo de provimento em comissão 
de assessor da subprocuradoria-geral de justiça, área técnico-administra-
tiva, MP.cPcP-102.5, a contar de 03/05/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
Procurador-geral de justiça, em exercício
Ato N.º 196/2021  
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizados sob o nº 
5669/2021, datado de 29/4/2021;
coNsideraNdo a relotação do servidor gabriel sant’anna castro de al-
meida, por meio do gedoc nº 107554/2021,
coNsideraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com pessoal,
r e s o l v e:
NoMear, de acordo com o art. 183 da constituição do estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
NiltoN carlos NoroNHa ferreira, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de justiça de segunda entrância, 
MP.cPcP-102.3, a contar de 01/06/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 8 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
Procurador-geral de justiça, em exercício
Ato N.º 197/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente protocolizado 
sob o nº 7265/2021, datado de 25/05/2021,
r e s o l v e:
exoNerar, de acordo com o art. 60, i da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994 saMMara eNita corrêa vieira do cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de justiça de Primeira entrân-
cia, MP.cPcP-102.3, nomeada por meio do ato nº 126/2017, datado de 
25/04/2017, publicado no d.o.e. de 28/04/2017, a contar de 01/06/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 8 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
Procurador-geral de justiça, em exercício
ato N.º 198/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
7265/2021, em 25/05/2021;
coNsideraNdo a exoneração da servidora sammara enita corrêa vieira, 
por meio do ato nº 197/2021, datado de 8/6/2021;
coNsideraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com pessoal,
r e s o l v e:
NoMear, de acordo com o art. 183 da constituição do estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
iviNa girlaNi da silva soUza, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de assessor de Promotoria de justiça de Primeira entrância, MP.
cPcP-102.3, a contar de 1º/6/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do ProcUrador-geral de jUstiÇa
belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
Procurador-geral de justiça, em exercício

Protocolo: 665515
PoRtARiA Nº 0319/2021-MP/SuB-Ji
a sUbProcUradora-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 os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
6562/2021, em 13/5/2021;
r e s o l v e:
coNceder à Promotora de justiça gabriela rios MacHado, 180 (cento 
e oitenta) dias de licença-maternidade, com fulcro no art. 128 c/c o art. 
133, §1º, da lei complementar n.º 057, de 6/7/2006, no período de 07/05 
a 02/11/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área jUrÍdico-iNstitUcioNal.
belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
subprocurador-geral de justiça, para a área jurídico-institucional
PoRtARiA Nº 1393/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5129/2021, em 16/04/2021;
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:
coNceder ao servidor efetivo aNdersoN lUiz liMa dos saNtos, ocu-
pante do cargo de Oficial de Serviços Auxiliares, MP-AOA-104-A-I, lotado 
na Assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, Gratificação de Tempo In-
tegral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei estadual n.º 5.810, de 

24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas ativida-
des junto àquela unidade, a contar de 1º/6/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 07 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1394/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
6120/2021, em 06/05/2021;
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:
coNceder ao servidor efetivo odeNilsoN de jesUs siqUeira da silva, 
ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotado na Procuradoria-
Geral de Justiça – Secretaria e Apoio, Gratificação de Tempo Integral, pre-
vista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas atividades junto 
àquela unidade, a contar de 1º/5/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 07 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1395/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
6002/2021, em 05/05/2021;
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 – disPeNsar a servidora diNá rodrigUes de Matos, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do exercício da Gratificação de Tempo 
integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994, concedida por meio da Portaria Nº 4376/2015-MP/Pgj, 
publicada no doe de 28/7/2015, a contar de 1º/6/2021.
ii – coNcecer a servidora Patricia soUza da silva coiMbra, ocupan-
te do cargo de auxiliar de administração, lotada no conselho superior do 
Ministério Público, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 
1o, alínea “a”, da lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deli-
beração e enquanto desempenhar suas atividades junto àquele Órgão da 
administração superior, a contar de 1º/6/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 07 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1396/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
5790/2021, em 30/04/2021;
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 – disPeNsar o servidor, odeNilsoN de jesUs siqUeira da 
silva, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, do exercício da 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da 
lei estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, concedida por meio da Portaria Nº 
1145/1998-MP/Pgj, a contar de 1º/5/2021.
ii – coNcecer a servidora diNa rodrigUes de Matos, ocupante do 
cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na divisão de Protocolo, gra-
tificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da Lei 
estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto de-
sempenhar suas atividades junto àquela divisão, a contar de 1º/5/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 07 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1397/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5870/2021, em 03/05/2021;
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:
coNceder a servidora efetiva, cHristiaNe teixeira da silva fUjiYa-
Ma, ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotada no Núcleo Per-
manente de Incentivo à Autocomposição - NUPEIA, Gratificação de Tempo 
integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar suas ati-
vidades junto àquele núcleo, a contar de 01/06/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 07 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
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PoRtARiA Nº 1398/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5539/2021, em 27/4/2021;
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:
coNceder ao servidor efetivo, regivaldo NazareNo loPes Pereira, 
ocupante do cargo de técnico analista de sistema – suporte à rede de 
Computadores, lotado no Departamento de Informática, Gratificação de 
tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquele departamento, a contar de 01/06/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 07 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1399/2021-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 ao exmº. srº. Promotor de justiça de 1ª entrância Márcio de al-
MEIDA FARIAS atribuições específicas para, dar investidura no cargo de provi-
mento em comissão de assessor de Promotoria de justiça de Primeira entrân-
cia, MP.cPcP-102.3, a sra. orlYaNNe de PiNa MilÉo, nomeada conforme o 
ato nº 172/2021, datado de 25/05/2021, publicado no d.o.e em 01/06/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 07 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1401/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o disposto no art. 9º da resolução nº 007/2007-cPj, de 
23/8/2007, publicada no d.o.e. de 28/8/2017;
coNsideraNdo o teor do expediente protocolizado sob o nº 24345/2020, 
datado de 17/12/2020;
r e s o l v e:
desigNar a Procuradora de justiça aNa tereza do socorro da silva 
abUcater, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer respectiva-
mente, as funções de coordenadora das Procuradorias de justiça cíveis, 
no período de 7/1 a 31/12/2021.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 08 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
ProcUrador-geral de jUstiÇa, eM exercÍcio

Protocolo: 665510
Ministério Público do Estado do Pará
coMuNicADo PARA REALizAção DE AuDiêNciA PúBLicA
o Procurador geral de justiça do Ministério Público do estado do Pará, 
considerando a resolução nº 82, de 29 de fevereiro de 2012, do conse-
lho Nacional do Ministério Público e o disposto no art. 5°, inciso xiv, da 
constituição federal de 1988 e nas leis nº 12.527/2011 e 10.650/2003, 
que estabelecem a garantia de toda e qualquer pessoa ter acesso às in-
formações relevantes, torna pública a realização de audiência Pública no 
dia 24/06/2021, a partir das 9h, no auditório Nathanael farias leitão do 
edifício sede do MPPa ou de forma virtual pela plataforma do googlemeet: 
no seguinte link: https://meet.google.com/duo-qjgt-ssr, devendo se en-
contrar logado às 9h, com o objetivo de receber dos interessados propo-
sições que colaborem com a construção do Plano de ações do Ministério 
Público voltado as Pessoas com Deficiência e as Pessoas Idosas, buscando 
dar legitimidade e efetividade ao plano traçado, a ser realizado pelo centro 
de apoio operacional da cidadania.
belém, Pará, 09 de junho de 2021.
 cesar becHara Nader Mattar júNior

Protocolo: 665534
Extrato da PoRtARiA Nº 13/2021-MPPA/PJALM
a Promotora de justiça de almeirim, com base no que preceituam os ar-
tigos 11, ii e iv e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, § 
único, i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna pública 
a instauração de inquérito civil siMP nº 000320-152/2021-MP/PjalM que 
se encontra a disposição na Promotoria de justiça de almeirim situada na 
rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; ceP 68.230-000 amei-
rim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 13/2021-MPPa/PjalM
assunto: compelir o Município de almeirim a promover a implementação 
do serviço na modalidade de acolhimento institucional da criança e do ado-
lescente em situação de risco, em cumprimento de medidas protetivas por 
determinação judicial decorrente de violação de direitos ou pela impossibi-
lidade momentânea de cuidado e proteção pela familia.
Monique Nathyane coelho queiroz- Promotora de justiça

Protocolo: 665550

Extrato da PoRtARiA Nº 15/2021-MPPA/PJALM
 a Promotora de justiça de almeirim, com base no que preceituam os arti-
gos 11, ii e iv e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, § úni-
co, i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna pública a 
instauração de Procedimento Preparatório siMP nº 000035-152/2020-MP/
PjalM que se encontra a disposição na Promotoria de justiça de almeirim 
situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; ceP 68.230-
000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 15/2021-MPPa/PjalM
assunto: apurar a responsabilidade civil e ambiental da pessoa jurídica 
denominada isolux
Projetos e Instalações Ltda. por ter adquirido para fins industriais 56,291 
m³ de madeira serrada, na forma de vigas, ripas, tábuas e caibros, sem 
licença válida outorgada pela autoridade competente
Monique Nathyane coelho queiroz- Promotora de justiça

Protocolo: 665553
Extrato da PoRtARiA Nº 12/2021-MPPA/PJALM
 a Promotora de justiça de almeirim, com base no que preceituam os ar-
tigos 11, ii e iv e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, § 
único, i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna pública 
a instauração de inquérito civil siMP nº 000838-152/2020-MP/PjalM que 
se encontra a disposição na Promotoria de justiça de almeirim situada na 
rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; ceP 68.230-000 amei-
rim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 12/2021-MPPa/PjalM
assunto: apurar suposta prática de assédio sexual cometido pelo conse-
lheiro tutelar M.a.N. em face das adolescentes K.c.M. e r.s.r.
Monique Nathyane coelho queiroz- Promotora de justiça

Protocolo: 665547
Extrato da PoRtARiA Nº 17/2021-MPPA/PJALM
 a Promotora de justiça de almeirim, com base no que preceituam os 
artigos 11, ii e iv e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, 
§ único, i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna 
pública a instauração de Procedimento administrativo siMP nº 000410-
152/2020-MP/PjalM que se encontra a disposição na Promotoria de justiça 
de almeirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; 
ceP 68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 17/2021-MPPa/PjalM
assunto: adotar providências em favor das crianças e adolescentes M. g. s, M. g. 
s., M. g. s., l. o. g. s. e l. c. f. g. em face de suposta situação de risco na qual 
estão inseridas em face do comportamento negligente da sua genitora.
Monique Nathyane coelho queiroz- Promotora de justiça

Protocolo: 665572
Extrato da PoRtARiA Nº 18/2021-MPPA/PJALM
 a Promotora de justiça de almeirim, com base no que preceituam os 
artigos 11, ii e iv e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, 
§ único, i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna 
pública a instauração de Procedimento administrativo siMP nº 000455-
152/2020-MP/PjalM que se encontra a disposição na Promotoria de justiça 
de almeirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; 
ceP 68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 18/2021-MPPa/PjalM
assunto: adotar providências em favor do adolescente c. j. a. g. em face 
de suposta situação de risco na qual está inserido em face de maus tratos 
praticados por seus genitores.
Monique Nathyane coelho queiroz- Promotora de justiça

Protocolo: 665576
Extrato da PoRtARiA Nº 16/2021-MPPA/PJALM
 a Promotora de justiça de almeirim, com base no que preceituam os 
artigos 11, ii e iv e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, 
§ único, i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna 
pública a instauração de Procedimento administrativo siMP nº 000339-
152/2020-MP/PjalM que se encontra a disposição na Promotoria de justiça 
de almeirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; 
ceP 68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 16/2021-MPPa/PjalM
assunto: adotar providências em favor das menores l. o. t. b. e P. o. t. 
em face de suposta situação de risco na qual estão inseridas, consoante 
elementos coletados no bojo dos autos nº 0000021-02.2020.8.14.0004
Monique Nathyane coelho queiroz- Promotora de justiça

Protocolo: 665568
Extrato da PoRtARiA Nº 19/2021-MPPA/PJALM
 a Promotora de justiça de almeirim, com base no que preceituam os 
artigos 11, ii e iv e art. 12, ii, da lei nº 8429/92, os artigos 26, i e 27, 
§ único, i, da lei 8.625/93 e artigos. 129, iii, 37 §4º, da cf/88 torna 
pública a instauração de Procedimento administrativo siMP nº 001015-
152/2020-MP/PjalM que se encontra a disposição na Promotoria de justiça 
de almeirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, bairro centro; 
ceP 68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 19/2021-MPPa/PjalM
Assunto: Adotar providências com a finalidade de garantir ao adolescente 
j.v.d.f. a avaliação médica e tratamento adequado na rede pública de saú-
de para dependência de drogas ilícitas, que proporcionem a superação da 
situação de vulnerabilidade que está inserido.
Monique Nathyane coelho queiroz- Promotora de justiça

Protocolo: 665582
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EDitAL Nº 004/2021-MP/PJi
o MiNistÉrio Público do estado do Pará, através da Promotora de 
justiça de inhangapi – dra . tatiaNa ferreira graNHeN, torna pública 
a instauração do ProcediMeNto adMiNistrativo Nº 004/2021-MP/Pji, 
que se encontra a disposição na sede da Promotoria de justiça de inhan-
gapi, localizada na avenida são vicente, 42 – centro – inhangapi - ceP 
68.770-000, estado do Pará, fone (91) 3809-1237.
instaurante: Ministério Público do estado do Pará, em conformidade com o 
art. 127, art. 129, ii e iii, da constituição federal.
assunto: que seja realizada operação conjunta entre Policia civil, Policia 
Milita, Ministério Público, secretaria Municipal de Meio ambiente e capita-
nia dos Porto, no rio inhangapi.
inhangapi, 28 de maio de 2021
tatiaNa f. graNHeN
 Promotora de justiça de inhangapi

Protocolo: 665596
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 015/2021-MP/PJ de Aveiro
a Promotoria de justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.vi da resolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000092-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de justiça de aveiro, instalada na Promotoria de justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, ceP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria Nº 015/2021-MP/Pj de aveiro
 interessados: MPPa / Maria da coNceiÇÃo dos saNtos Mota
  raiMUNdo NoNato dos saNtos Mota
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento administrati-
vo para acompanhar os atendimentos a serem realizados pela secretaria 
de assistência social e secretaria de saúde no caso da idosa Maria da 
coNceiÇÃo de saNtos Mota (80 anos) e sua família.
Ítalo costa dias - Promotor de justiça

Protocolo: 665617
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 041/2021-MP/4ª PJ itAituBA
a 4ª Promotoria de justiça de itaituba, com base no art. 129, da cf 88, 
art. 26 da lei 8.625/93, art. 52, da lei complementar estadual nº 57, art. 
8º, iii, da resolução nº 174 do cNMP, torna público o  inquérito civil nº 
041/2021-MP/4ªPj itaituba, que se encontra à disposição na Promotoria de 
justiça de itaituba, situada na av. Nova de santana, nº 384, centro, itaituba/
Pa, ceP: 68.180-030- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria Nº 041/2021-MP/4ª Pj itaituba
inquérito civil - siMP nº 025237-003/2020
data de instauração: 31 de maio de 2020.
 assunto: instaura inquérito civil com o objetivo de apurar possíveis viola-
ções ao que determina a lei nº 8.429/92, promovendo a coleta de outras 
informações para eventual ajuizamento de ação de responsabilidade por 
ato de improbidade administrativa, no que concerne a denúncia realizada 
perlo senhor cleiton alcântara bosa, informando possíveis irregularidades 
no ato do Prefeito do Município de trairão-Pa, ao autorizar a abertura de 
uma estrava em meio a uma propriedade privada.
Ítalo costa dias - Promotor de justiça titular da 3ª Pj de itaituba, res-
pondendo pela 4ª Promotoria de justiça de itaituba.

Protocolo: 665625
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 013/2021-MP/PJ de Aveiro
a Promotoria de justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.vi da resolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000234-052/2019, que se encontra à disposição na 
Promotoria de justiça de aveiro, instalada na Promotoria de justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, ceP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria Nº 013/2021-MP/Pj de aveiro
 interessados: MPPa/tcM
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento administrati-
vo para atualizar as informações acerca do processo nº. 20160568-00 que 
tramita na 6ª. controladoria do tcM, cujo objeto é o tag nº. 2017/2016/
tcM-Pa, celebrado entre o tribunal e o Município de aveiro, sob responsa-
bilidade do ex-prefeito olinaldo da silva
barbosa, condenado por meio do acórdão nº 14.150 por descumprir inte-
gralmente o tag que visava atualização e inserção de dados no Portal da 
transparência do Município, nos termos lei de acesso à informação.
Ítalo costa dias - Promotor de justiça

Protocolo: 665606
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 014/2021-MP/PJ de Aveiro
a Promotoria de justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.vi da resolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000010-052/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de justiça de aveiro, instalada na Promotoria de justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, ceP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria Nº 014/2021-MP/Pj de aveiro
 interessados: MPPa / vilsoN goNÇalves
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento administrati-
vo para atualizar as informações junto ao tcM acerca do julgamento das 
contas do prefeito municipal vilson gonçalves, quanto à concessão de diá-
rias para deslocamento do próprio, de secretários, assessores e chefes de 
gabinete, referentes ao exercício
financeiro de 2019.
Ítalo costa dias - Promotor de justiça

Protocolo: 665614

Extrato da Portaria N.º 006/2021-MPPA/2ªPJNP
o 2º cargo de Promotor de justiça de Novo Progresso, com fundamento no 
art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da 
resolução nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Proce-
diMeNto adMiNistrativo siMP Nº 000934-181/2021, que se encontra à 
disposição na Promotoria de justiça de Novo Progresso, situada na rua do ca-
chimbo, 437, jardim Planalto – Novo Progresso – Pa – fone: (93) 3528-0710.
Portaria n.º 001/2021-MPPa/2ªPjNP.
interessados: Ministério Público do estado do Pará–secretaria de assistên-
cia social de Novo Progresso.
Assunto: Acompanhamento e fiscalização da utilização das verbas destina-
das à secretaria de assistência social de Novo Progresso.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular do 2º cargo 
de Novo Progresso.

Protocolo: 665669
Extrato da Portaria N.º 005/2021-MPPA/2ªPJNP
o 2º cargo de Promotor de justiça de Novo Progresso, com fundamento no 
art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da 
resolução nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do iN-
qUÉrito civil siMP Nº 000932-181/2021, que se encontra à disposição 
na Promotoria de justiça de Novo Progresso, situada na rua do cachimbo, 
437, jardim Planalto – Novo Progresso – Pa – fone: (93) 3528-0710.
Portaria Nº 001/2021-MPPa/2ªPjNP.
interessados: Ministério Público do estado do Pará–Policia civil de Novo Progresso.
assunto: apuração das condições de funcionamento do estabelecimento penal de-
nominado “bloco carcerário”, localizado aos fundos da delegacia de Novo Progresso.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular do 2º cargo 
de Novo Progresso.

Protocolo: 665666
Extrato da Portaria N.º 007/2021-MPPA/2ªPJNP
o 2º cargo de Promotor de justiça de Novo Progresso, com fundamento no 
art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da 
resolução nº 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do iN-
qUÉrito civil siMP Nº 000933-181/2021, que se encontra à disposição 
na Promotoria de justiça de Novo Progresso, situada na rua do cachimbo, 
437, jardim Planalto – Novo Progresso – Pa – fone: (93) 3528-0710.
Portaria n.º 002/2021-MPPa/2ªPjNP.
interessados: Ministério Público do estado do Pará–Prefeitura Municipal de Novo Progresso.
assunto: apuração de possível fraude em processo de contratação de empresa.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular do 2º cargo 
de Novo Progresso.

Protocolo: 665672
PoRtARiA Nº 20/2018-MP/2º PJDc - REtificAção
o MiNistÉrio Público do estado do Pará, por meio de seu agente 
de execução atuante do 2° cargo da Promotoria de justiça de direitos 
constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e Moralidade 
administrativa de ananindeua, no uso de suas atribuições conferidas pelos 
artigos 127 e 129, incisos ii e iii da constituição federal, c/c artigo 25, 
inciso iv, alínea a, da lei nº 8.625/93, artigo 52, inciso vi, alínea a, da lei 
complementar estadual 57/06 e artigo 8º, § 1º, da lei 7.347/85.
coNsideraNdo a égide da resolução nº 007/2019-cPj, artigo 79, de 6 de junho 
de 2019, publicada no Diário Oficial n° 33895, edição de 13 de junho de 2019;
coNsideraNdo o disposto no art. 19 e no art. 24, §2º, i, ii e iv, todos da 
resolução nº 007/2019-cPj, que regulamentam o inquérito civil;
coNsideraNdo que o procedimento tem por objeto averiguar a violação, 
em tese, à lei de improbidade – lia, a priori pela ausência de prestação de 
contas, acompanhamento e fiscalização relativos ao convênio celebrado entre 
a acleP, presidida, à época, pelo ora investigado joÃo batista ferreira da 
costa e a seel, cujo titular, à época do último aditivo, era o ora investigado, 
jorge lUiz gUiMarÃes PaNzera, conforme competente documentação en-
dereçada ao Parquet pelo tribunal de contas do estado – tce;
coNsideraNdo que, procedida a tomada de contas pelo tce, foi julgada 
inconsistente a defesa apresentada, resultando no acÓrdÃo Nº 57.021, 
[processo nº 2014./50027-8], que dentre outras imposições de caráter 
administrativo, determinou, solidariamente, a devolução da quantia de r$ 
10.000,00, [dez mil reais], devidamente corrigida, não havendo, porém, 
noticia no presentes autos sobre o recolhimento ou não desse valor;
coNsideraNdo que, dado o caráter subsidiário do artigo 11, uma vez 
demonstrada a efetiva lesão ao erário, prevalecerá o artigo 10 da lia.
resolve:
i – retificar o inquérito civil- i.c.- siMP nº 000204-200/2017, para o 
fim de adequá-lo a Resolução n° 007/2019-CPJ, de 6 de junho de 2019, 
artigo 79, de modo que, onde se lê: nos termos da resolução n° 010/2011-
cPj, artigo 10, leia-se: nos termos da resolução nº 007/2019-cPj, artigo 
11, 17 e ss, c/c resolução cNMP n° 23/2007.
  ii – deterMiNar à senhora secretária do feito as seguintes providências:
1.LANÇAR no SIMP as informações, dar a devida publicidade no Diário Ofi-
cial do estado – doe e comunicar aos órgãos superiores;
2.Notificar o tce para que informe, no interesse dos presentes autos, 
se as verbas públicas relativas ao coNvêNio seel Nº 011/2009 e terMo 
ADITIVO, cujo desvio de finalidade na sua aplicação restou assentado no 
acÓrdÃo Nº 57.021, foram recolhidas aos cofres públicos, devidamente 
corrigidas, pelo ora investigado joÃo batista ferreira da costa e/ou 
pela pessoa jurídica associaÇÃo dos croNistas e locUtores esPor-
tivos do Pará – acleP. Pr;
3.INTIMAR o ora investigado JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA, para os fins 
da resolução nº 007/2019- cPj, artigo 21, § 9º, somente após vencido o 
prazo do tce, uma vez verificado que a intimação do ora investigado JORGE 
lUiz gUiMarÃes PaNzera deixou de ser cumprida em razão da pandemia 
da COVID – 19, conforme certifico da lavra da Oficiala de Serviços Auxiliares 
do Órgão, [ de fls. 17], sendo de todo conveniente que se oportunize esse 
pronunciamento, a exemplo da faculdade ofertada ao outro investigado;
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4.exPedir o que for necessário que deverá ser instruído com cópia da 
Portaria inaugural, retificada;
5.ciêNcia aos interessados;
6.Com a fluência do prazo legal para pronunciamento do ora investigado, conclusos;
7.cUMPra-se.
ananindeua/Pa, 09 de junho de 2021.
PatrÍcia de fátiMa de carvalHo araújo
2ª Promotora de justiça, em exercício.

Protocolo: 665646
PoRtARiA PRocEDiMENto PREPARAtÓRio 010/2021-MP/3ªPJM
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da 3ª Promotora 
de justiça de Marituba, Priscilla tereza de araújo costa Morei-
ra, titular, no uso de suas atribuições de defesa direitos constitucionais 
fundamentais, do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Marituba, vem no pleno uso de suas funções previstas no art. 129, iii, da 
constituição federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 
347/1985, art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei 
orgânica do Ministério Público do estado do Pará e na resolução 23/2017, 
do conselho Nacional do Ministério Público resolve instaurar o presente 
procedimento preparatório: siMP 000203-025/2021
iNvestigado: ex-prefeito municipal de Marituba, sr. Mario Henrique de lima bíscaro.
iNteressados: a coletividade / estado do Pará – MiNisterio Pú-
blico do estado do Pará
objeto da aPUraÇÃo: apurar possíveis irregularidades na prestação de 
contas do fundo Municipal do direito da criança e do adolescente de Mari-
tuba, exercício 2013 a 2018.
Priscilla tereza de araújo costa Moreira (3ª Promotora de justiça 
cível e de defesa dos demais direitos constitucionais fundamentais, do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Marituba)

Protocolo: 665658
PoRtARiA iNQuéRito civiL 08/2021-MP/5ªPJM
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
justiça de Marituba, eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições do meio ambiente e outros feitos cíveis, vem no pleno uso de 
suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da constituição 
federal de 1988, no art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, no art. 26, i, da 
lei nº 8.625/1993, no art. 54, i, da lei orgânica do Ministério Público do 
estado do Pará e na resolução nº 007/2019 do colégio dos Procuradores 
de justiça, resolve instaurar o presente inquérito civil: 001315-025/2021.
iNvestigado: secretaria de Meio ambiente e sustentabilidade – seMas
iNteressados: a coletividade.
objeto da aPUraÇÃo: apurar a ausência de cumprimento pela seMas do de-
ver de comunicar ao Ministério Público as infrações ambientais identificadas.
eliaNe cristiNa PiNto Moreira (5ª Promotora de justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 665661
PoRtARiA PA 009/2021-MP/5ªPJM
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
justiça de Marituba, dra. eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de 
suas atribuições constitucionais previstas no art. 129, ix, da constituição 
federal de 1988 e com base no art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, bem como 
nas disposições da resolução nº 174/2017-cNMP, resolve instaurar o pre-
sente Procedimento administrativo 000247-025/2020:
Polo ativo: gabriela cristiNa soUza falcÃo / coletividade.
Polo Passivo: PrefeitUra de MaritUba
objeto da aPUraÇÃo: acompanhar as providências a serem adotadas 
pelo Município de Marituba para a resolução do problema de infraestrutura 
urbana na rua candido simões Morgado, esquina com a rua benevides, 
bairro Mirizal, neste Município de Marituba.
eliaNe cristiNa PiNto Moreira (5ª Promotora de justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 665717
MiNiStéRio PúBLico Do EStADo Do PARÁ
Extrato da Portaria n.º 001/2021-MPPA/StM/5PJ
a 4.ª e 5.ª Promotorias de justiça de santarém, com fundamento no art. 
129, iii, da constituição federal, no art. 8.º da lei n.º 7.347/1985(lacP), 
no art. 25, iv, “a”, “b”, e 26, i e v da lei n.º 8.625 de 12/02/1993 (lei or-
gânica Nacional do Ministério Público); no art. 54, i, “a”, “b”, “c” e “d” da lei 
complementar n.º 057 de 06/07/2006; resolução n.º 007/019-cPj e demais 
legislações especiais de qualquer forma aplicáveis, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo n.º 005348-031/2021, que se encontra à dis-
posição na Promotoria de justiça de santarém, situada na avenida Mendonça 
furtado, n.º 3991, bairro da liberdade, ceP 68.040-148, santarém, Pará.
Portaria n.º 001/2021-MPPa/stM/5Pj
Assunto: Acompanhar a fiscalização de políticas públicas necessárias para 
o desenvolvimento da 16.ª seccional Urbana de santarém-Pa
diego libardi rodrigues - Promotor de justiça

Protocolo: 665714
ExtRAto DE AtA DA 6ª SESSão oRDiNÁRiA HíBRiDA Do cSMP – 2021
 (Lei nº 8.625, de 12.02.1993 – art. 15, § 1º)
data e Hora – 09/06/2021; início: 9:22h, término: 11:31h.
local – Plenário “octávio Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministério 
Público do estado do Pará e por meio de videoconferência (canal do MPPa e 
Youtube). PreseNtes: dra. Ubiragilda silva PiMeNtel, subprocurado-
ra-geral para área técnico-administrativa em substituição ao Procurador-
geral de justiça, em exercício, Presidente do conselho superior; dr. ge-
raldo de MeNdoNÇa rocHa, corregedor-geral do Ministério Público, em 
exercício; dr. Waldir Macieira da costa filHo, conselheiro secretário 
e os seguintes conselheiros: dr. Marcos aNtÔNio ferreira das Neves, 
dra. Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo, dra. rosa Maria 

rodrigUes carvalHo, dr. fraNcisco barbosa de oliveira.
o exmo. conselheiro secretário, dr. Waldir Macieira da costa filHo, 
registrou a ausência justificada do Exmo. Corregedor-Geral do MPPA, Dr. 
MaNoel saNtiNo NasciMeNto júNior, devido à viagem feita para rea-
lização de correição. diante disso, informou que a análise do processo n.º 
000119-086/2021 ficará para próxima Sessão, uma vez que o Corregedor-
geral apresentará voto-vista do mencionado feito.
Palavra facUltada: o exmo. conselheiro, dr. Marcos aNtÔNio fer-
reira das Neves, pediu a palavra para dar seus cumprimentos e para 
desejar uma boa sessão a todos. ato contínuo, o exmo. conselheiro, dr. 
fraNcisco barbosa de oliveira, falou sobre a sua alegria ao ver o 
retorno do dr. geraldo de MeNdoNÇa rocHa à cgMP, como 2º sub-
corregedor-geral e como corregedor-geral, em exercício, daquela sessão. 
dr. geraldo de MeNdoNÇa rocHa, agradeceu às palavras do dr. fraN-
cisco barbosa de oliveira e falou que aquela era a primeira reunião 
presencial da qual ele participava, por conta da pandemia. os exmos. e 
exmas. conselheiro(a)s drs. Ubiragilda silva PiMeNtel, fraNcisco 
barbosa de oliveira, rosa Maria rodrigUes carvalHo, Maria do 
socorro MartiNs carvalHo MeNdo e Waldir Macieira da costa 
filHo apresentaram suas condolências ao dr. Marcos aNtÔNio ferrei-
RA DAS NEVES, pelo falecimento do seu filho Marcos das Neves Júnior, ten-
do o dr. Marcos aNtÔNio ferreira das Neves pedido a palavra para 
agradecer os votos, externar sua tristeza pela perda do filho. Registrou-se, 
também, condolências aos familiares da jornalista do tjPa MariNalda 
ribeiro da silva sales.
deliberaÇÕes – após amplamente discutidos os assuntos constantes da 
pauta, conforme detalhadamente descrito na ata desta reunião, arquivada 
em pasta própria, o conselho superior tomou as seguintes decisões:
o exmo. conselheiro secretário, dr. Waldir Macieira da costa filHo, 
pediu a palavra e solicitou a inversão de pauta para começar pelo julga-
mento do processo n.º 000253-151/2014, item 3.2.2, visto que o advoga-
do do feito, dr. HÉrcUles da rocHa PaixÃo, estava presente na sessão. 
após a explanação do conselheiro secretário, o egrégio conselho superior, 
à unanimidade, acatou a inversão solicitada.
iteNs da PaUta:
1.apreciação da ata da 4ª sessão ordinária on-line, realizada em 16/04/2021.
o egrégio conselho superior, à unanimidade, aProvoU a ata supracitada.
2.julgamento de certames:
2.1. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de ruró-
polis, edital n.º 14/2021, gedoc n.º 107.731/2021.
o egrégio conselho superior toMoU coNHeciMeNto que os candidatos 
inscritos desistiram de participar do certame e deterMiNoU que o cargo 
fique disponível para provimento inicial na carreira, devendo, no entanto, 
ser encaminhado ao e-mail funcional dos Promotores de justiça substitu-
tos de 1ª entrância, solicitação para se manifestarem acerca de interesse 
de opção ao cargo deserto, nos termos do art. 79, inciso v, da lei comple-
mentar estadual n.º 057, de 2006.
2.2. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de bagre, 
edital n.º 15/2021, gedoc n.º 107.723/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a inscri-
ção do candidato tHiago ribeiro saNaNdres, por preencher os requisitos 
previstos no art. 89 da lei complementar estadual n.º 057, de 06.07.2006.
as candidatas PaloMa saKaleM e cYNtHia graziela da silva cordei-
ro desistiram de participar do certame.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos 
do art. 26, iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de justiça tHiago ribeiro saNaNdres, que ocupa a 
40ª (quadragésima) posição na lista de antiguidade da 1ª entrância, para 
remoção ao cargo de Pj de bagre, em razão de ser o(a) candidato(a) 
mais antigo(a) a concorrer no certame e não existir qualquer motivo que 
legitimasse a sua recusa.
2.3. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de são 
domingos do araguaia, edital n.º 16/2021, gedoc n.º 107.732/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a ins-
crição dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os requisitos 
previstos no art. 89 da lei complementar estadual n.º 057, de 06.07.2006:
josÉ alberto grisi daNtas
alexaNdre azevedo de Mattos MoUra costa
fabiaNo oliveira goMes ferNaNdes
gilberto liNs de soUza filHo
jUliaNa NUNes felix
a candidata cYNtHia graziela da silva cordeiro teve sua inscrição prejudi-
cada, considerando que foi protocolada em data anterior à sessão de julgamento 
de sua remoção, nos termos do art. 56, § 9º do regimento interno do csMP.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal 
e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da correge-
doria-geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos 
do art. 26, iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, 
o(a) Promotor(a) de justiça gilberto liNs de soUza filHo, que ocupa 
a 12ª (décima segunda) posição na lista de antiguidade da 1ª entrância, 
para remoção ao cargo de Pj de sÃo doMiNgos do aragUaia, em ra-
zão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e não 
existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.4. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de Pj de salva-
terra, edital n.º 17/2021, gedoc n.º 107.724/2021.
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, deferiU a ins-
crição dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os requisitos 
previstos no art. 89 da lei complementar estadual n.º 057, de 06.07.2006:
dirK costa de Mattos jUNior
alexaNdre azevedo de Mattos MoUra costa
PaloMa saKaleM
jUliaNa NUNes fÉlix
o egrégio conselho superior, por unanimidade de votos, iNdeferiU a ins-
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crição do candidato brUNo alves câMara, por ter sido removido nos seis 
meses anteriores ao pedido de remoção do presente edital, nos termos do 
art. 89, inciso viii, da lce nº 057/2006.
os candidatos cYNtHia graziela da silva cordeiro e tHiago ribei-
ro saNaNdres tiveram suas inscrições prejudicadas, considerando que 
foram protocoladas em data anterior à sessão de julgamento de suas re-
moções, nos termos do art. 56, § 9º do regimento interno do csMP.
o egrégio conselho superior, em sessão pública e votação aberta, nominal e 
fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da corregedoria-
geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos termos do art. 26, 
iii da lce n° 057/2006, decidiU iNdicar, à unanimidade, o(a) Promotor(a) 
de justiça jUliaNa NUNes fÉlix, que ocupa a 37ª (trigésima sétima) posição 
na lista de antiguidade da 1ª entrância, para remoção ao cargo de Pj de sal-
vaterra, em razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no 
certame e não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
2.5. julgamento de remoção na 1ª entrância, para o cargo de 2º Pj de 
almeirim, edital n.º 18/2021, gedoc n.º 107.734/2021.
o egrégio conselho superior toMoU coNHeciMeNto que os candidatos 
inscritos desistiram de participar do certame e deterMiNoU que o cargo 
fique disponível para provimento inicial na carreira, devendo, no entanto, 
ser encaminhado ao e-mail funcional dos Promotores de justiça substitu-
tos de 1ª entrância, solicitação para se manifestarem acerca de interesse 
de opção ao cargo deserto, nos termos do art. 79, inciso v, da lei comple-
mentar estadual n.º 057, de 2006.
3.julgamento de Processos:
3.1. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtÔNio ferreira das Neves:
3.1.1. Processo nº 000118-804/2015 - sigiloso
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de vitória do xingu
origem: 5º Pj de direitos constitucionais fundamentais de altamira
assunto: apurar possíveis atos de improbidade e dano ao erário no Municí-
pio de vitória do xingu, decorrente de procedimento licitatório.
o item foi apregoado como sigiloso e o exmo. conselheiro relator, dr. 
Marcos aNtÔNio ferreira das Neves, sugeriu que não fosse interrom-
pida a transmissão da sessão, quando do julgamento daquele processo. o 
e. conselho superior, à unanimidade, concordou com o sugerido e deci-
diU pela não interrupção da sessão.
após, o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto do 
conselheiro relator, decidiU pelo coNHeciMeNto e pela HoMologaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o artigo 27 da reso-
lução n.º 007/2019-cPj e enunciado 3 do conselho superior do MPPa, por 
conta da ausência de documentação comprobatória das ilegalidades noticia-
das em procedimento licitatório realizado no Município de vitória do xingu.
item 3.1.1 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda silva Pimentel, Pre-
sidente do conselho superior; geraldo de Mendonça rocha, corregedor-
geral do MPPa e os conselheiros: Waldir Macieira da costa filho, Marcos 
antônio ferreira das Neves (relator), Maria do socorro Martins carvalho 
Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e francisco barbosa de oliveira.
3.2. Processos de relatoria da conselheira maria do socorro martins carvalho mendo:
3.2.1. Processo nº 006667-030/2018 - sigiloso
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): centro de referência especializado de assistência social (creas)
origem: 6º Pj de Parauapebas
Assunto: Apurar se idoso foi vítima de negligência por parte de seus filhos
o item foi apregoado como sigiloso e a exma. conselheira relatora, dra. 
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo, sugeriu que não fosse 
interrompida a transmissão da sessão, quando do julgamento daquele pro-
cesso. o e. conselho superior, à unanimidade, concordou com o sugerido 
e decidiU pela não interrupção da sessão.
depois, o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos do voto 
da conselheira relatora, decidiU pelo coNHeciMeNto e pela HoMolo-
gaÇÃo da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, 
inciso vii do regimento interno do conselho superior e do art. 57 da lc 
n.º 057/2006, visto que restou comprovado que o idoso não foi vítima de 
negligência ou maus tratos por parte de seus filhos.
3.2.2. Processo nº 000253-151/2014 -  retirado de pauta do 5º Plenário 
virtual, pela conselheira relatora
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): izabela jatene de souza, Nilo emanoel rendeiro de Noronha
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: inquérito civil instaurado em face da sra. izabela jatene de souza, 
então coordenadora do ProPaz, e do sr. Nilo emanuel rendeiro de Noronha, 
subsecretário de administração tributária do estado do Pará, com base em 
ligação telefônica interceptada, onde a primeira solicita ao segundo a lista das 
300 maiores empresas do estado do Pará para ‘’pegar um dinheirinho delas”
a exma. Presidente do conselho superior, dra. Ubiragilda silva PiMeN-
tel, apregoou o item. ato contínuo, a exma. conselheira relatora, dra. 
Maria do socorro MartiNs carvalHo MeNdo, leu o relatório de seu 
voto. após, foram concedidos 15 (quinze) minutos ao exmo. advogado da 
sra. izabela jatene de souza, dr. HÉrcUles da rocHa PaixÃo, para re-
alização de sustentação oral. Ao final, a Conselheira MARIA DO SOCORRO 
MartiNs carvalHo MeNdo relatou o seu voto.
diante o exposto, o egrégio conselho superior, à unanimidade, nos termos 
do voto da conselheira relatora, decidiU pelo coNHeciMeNto e pela 
NÃo HoMologaÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos 
do art. 57, parágrafo único, da lei complementar estadual n.º 057/2006 
e art. 23, §3º, ii, devendo ser designado outro Membro do Ministério Pú-
blico para tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do 
presente inquérito civil. decidiU, ainda, dar ciência à corregedoria-geral 
do MPPa para eventual supressão de produtividade do Membro arquivante.
itens 3.2.1 e 3.2.2 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda silva Pimentel, 
Presidente do conselho superior; geraldo de Mendonça rocha, corregedor-
geral do MPPa e os conselheiros: Waldir Macieira da costa filho, Marcos an-
tônio ferreira das Neves, Maria do socorro Martins carvalho Mendo (relatora), 
rosa Maria rodrigues carvalho e francisco barbosa de oliveira.

3.3. Processos de relatoria da conselheira rosa Maria rodrigUes carvalHo
3.3.1. Processo nº 000210-116/2013- retirado de pauta do 5º Plenário 
virtual, pelo conselheiro Nelson Medrado
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): servidores da sefa
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa supos-
tamente cometidos pelos requeridos, alvo da ação penal processo n.º 
0003085-37.2013.8.14.0401.
item retirado de pauta.
3.4. Processos de relatoria do conselheiro NelsoN Pereira Medrado
3.4.1. Processo nº 000119-086/2021- retirado de pauta da 5ª sessão or-
dinária, pelo corregedor-geral do MPPa
relator: NelsoN Pereira Medrado
vistor: MaNoel saNtiNo NasciMeNto jUNior
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): em apuração
origem: Pj de Ulianópolis
assunto: apurar possível extração ilegal de madeira e o funcionamento de 
carvoarias irregulares no Município de Ulianópolis
Devido à ausência justificada do Exmo. Corregedor-Geral do Ministério Pú-
blico, o item foi retirado de pauta.
4.comunicação de vagas.
o egrégio conselho superior toMoU coNHeciMeNto da existência de va-
gas e decidiU pela abertura de edital para os seguintes cargos:
01 (uma) vaga para remoção na 3ª entrância: 4º Pj de coNtrole ex-
terNo da atividade Policial e da tUtela coletiva da segUraNÇa 
Pública de belÉM;
01 (uma) vaga para remoção na 2ª entrância: 7º Pj agrário de saNtarÉM.
5.o que ocorrer.
o exmo. conselheiro secretário, dr. Waldir Macieira da costa filHo, 
comunicou que a reunião administrativa, agendada para junho, foi confirma-
da e ocorrerá no dia 16/06/2021 (quarta-feira), às 9h, no Plenário “octávio 
Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministério Público do estado do Pará.
Nada mais foi deliberado.
belém-Pa, 10 de junho de 2021.
Waldir Macieira da costa filHo
Procurador de justiça
secretário do conselho superior do Ministério Público

Protocolo: 666054
ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS
Nº da Ata de Registro de Preços: 039/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 010/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e toriNo iN-
forMatica ltda
cNPj: 03.619.767/0005-15
objeto: registro de PreÇos Para aqUisiÇÃo de coMPUtadores do 
tiPo WorKstatioN coM MoNitor
data da assinatura: 10/06/2021
vigência: 11/06/2021 a 11/06/2022
Preço registrado: 

iteM esPecificaÇÃo qtd Marca Modelo valor 
UNitário valor total

02

WorKstatioN HP z4 g4 + 2x
v24b deMais caracteris-

ticas
coNforMe resUMo tÉcNico 
qUe coNsta da ProPosta da 

eMPresa.

67 HP iNc
WorKstatioN HP 

z4 g4 + 2x
v24b

r$ 17.011,00
(dezessete 
Mil e oNze

reais)

r$ 1.139.737,00
(UM MilHÃo, ceN-

to e triNta e
Nove Mil, sete-

ceNtos e
triNta e sete 

reais)

ordenador responsável: cesar becHara Nader Mattar jUNior
Protocolo: 666073

PoRtARiA Nº 1447/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r e s o l v e:
desigNar a Promotora de justiça dra. aNette Macedo alegria, titular 
do cargo de 1º Promotor de justiça criminal da capital, para atuar como 
longa manus da Procuradoria-geral de justiça nos autos do processo nº 
0015754-78.2020.8.14.0401, conforme preleciona o art. 24 do código de 
Processo Penal, oferecendo a devida denúncia em desfavor de rayssa evellin 
Genu dos Santos pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 
11.343/2006, em razão das fundamentações jurídicas apresentadas.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 09 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
ProcUrador-geral de jUstiÇa, eM exercÍcio

Protocolo: 665828
ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS
Nº da Ata de Registro de Preços: 038/2021-MP/PA
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 015/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e NM coNfecÇÕes ltda
cNPj: 03.835.661/0001-25
objeto: registro de PreÇos Para aqUisiÇÃo eveNtUal e iNstala-
ÇÃo de PersiaNas, coM oU seM baNdÔs
data da assinatura: 10/06/2021
vigência: 11/06/2021 a 11/06/2022
Preço registrado: 
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lote 1 – Polo belÉM

item Especificação técnica Unid. quantidade 
estimada

valor Unitário 
(r$)

valor do 
item
(r$)

01

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos bolea-

dos, largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv. correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 
todas do centro para as extremidades, metade para o 

lado direito e metade para o lado esquerdo.
trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 

de 0,5mm, com pintura eletrostática branca
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 
largura da persiana

acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em 
Pvc branco para acionamento giratório e em cordão 
100% poliéster para o recolhimento em mecanismo 

suave e resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo: em aço galvanizado.

Metro 
quadrado 

(M2)
150 128,15 19.222,50

02

tiPo: Persiana horizontal instalada
lâMiNas: em alumínio micro, largura 25 mm, com 

tratamento antioxidante e tampas laterais em polipropi-
leno, lâminas com pintura eletrostática na cor branca ou 

marrom chocolate (padrão do MPe-Pa)
trilHos: trilhos superior em aço galvanizado e inferior 
em alumínio ou aço galvanizado, cor coordenada com 

as lâminas
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com 
o peitoril.

taMPas de acabaMeNto: em polipropileno em cor 
coordenada com a persiana

acioNaMeNto: acionamento giratório com bastão de 
acrílico transparente e usando cordão 100% poliéster 
para o recolhimento em mecanismo suave e resistente

fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo: em aço galvanizado.

Metro 
quadrado 

(M2)
200 171,00 34.200,00

valor total estimado do lote i = r$ 53.422,50
 

lote 2 – Polo aNaNiNdeUa

item Especificação técnica Unid. quantidade 
estimada

valor Unitário 
Máximo (r$)

valor total 
Máximo do 

item
(r$)

03

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos bolea-

dos, largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv. correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 
todas do centro para as extremidades, metade para o 

lado direito e metade para o lado esquerdo.
trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 

de 0,5mm, com pintura eletrostática branca
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 
largura da persiana

acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em 
Pvc branco para acionamento giratório e em cordão 
100% poliéster para o recolhimento em mecanismo 

suave e resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo em aço galvanizado.

Metro 
quadrado 

(M2)
200 142,50 28.500,00

04 baNdÔ: em alumínio revestido da mesma lâmina da 
persiana

Metro 
linear
(Ml)

100 53,16 5.316,00

valor total estimado do lote ii = r$ 33.816,00

lote 3 – Polo castaNHal

item Especificação técnica Unid. quantidade
estimada

valor Unitá-
rio Máximo 

(r$)

valor total 
Máximo do 

item
(r$)

05

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos bolea-

dos, largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv. correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 
todas do centro para as extremidades, metade para o 

lado direito e metade para o lado esquerdo.
trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 

de 0,5mm, com pintura eletrostática branca
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 
largura da persiana

acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em 
Pvc branco para acionamento giratório e em cordão 
100% poliéster para o recolhimento em mecanismo 

suave e resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo em aço galvanizado.

Metro
quadrado 

(M2)
150 142,50 21.375,00

06 baNdÔ: em alumínio revestido da mesma lâmina da 
persiana

Metro 
linear
(Ml)

70 53,16 3.721,20

valor total estimado do lote iv = r$ 25.096,20
 

lote 4 – Polo soUre

item Especificação técnica Unid. quantidade
estimada

valor Unitá-
rio Máximo 

(r$)

valor total 
Máximo do 

item
(r$)

07

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos bolea-

dos, largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv. correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 
todas do centro para as extremidades, metade para o 

lado direito e metade para o lado esquerdo.
trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 

de 0,5mm, com pintura eletrostática branca
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 
largura da persiana

acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em 
Pvc branco para acionamento giratório e em cordão 
100% poliéster para o recolhimento em mecanismo 

suave e resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo em aço galvanizado.

Metro
 quadra-
do (M2)

60 142,50 8.550,00

valor total estimado do lote vii = r$ 8.550,00
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lote 5 – Polo abaetetUba

item Especificação técnica Unid. quantidade
estimada

valor Unitá-
rio Máximo 

(r$)

valor total 
Máximo do 

item
(r$)

08

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos bolea-

dos, largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv.correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 
todas do centro para as extremidades, metade para o 

lado direito e metade para o lado esquerdo.
trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 

de 0,5mm, com pintura eletrostática branca
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 
largura da persiana

acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em 
Pvc branco para acionamento giratório e em cordão 
100% poliéster para o recolhimento em mecanismo 

suave e resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo em aço galvanizado.

Metro
quadrado 

(M2)
60 142,50 8.550,00

valor total estimado do lote viii = r$ 8.550,00

 

lote 6 – Polo Marabá

item Especificação técnica Unid. quantidade
estimada

valor Unitá-
rio Máximo 

(r$)

valor total 
Máximo do 

item
(r$)

09

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos bolea-

dos, largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv.correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 
todas do centro para as extremidades, metade para o 

lado direito e metade para o lado esquerdo.
trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 

de 0,5mm, com pintura eletrostática branca
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 
largura da persiana

acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em 
Pvc branco para acionamento giratório e em cordão 
100% poliéster para o recolhimento em mecanismo 

suave e resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo em aço galvanizado.

Metro
 quadrado 

(M2)
150 171,00 25.650,00

valor total estimado do lote ix = r$ 25.650,00

lote 7 – Polo redeNÇÃo

item Especificação técnica Unid. quantidade
estimada

valor Unitá-
rio Máximo 

(r$)

valor total 
Máximo do 

item
(r$)

10

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos bolea-

dos, largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv. correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 
todas do centro para as extremidades, metade para o 

lado direito e metade para o lado esquerdo.
trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 

de 0,5mm, com pintura eletrostática branca
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 
largura da persiana

acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em 
Pvc branco para acionamento giratório e em cordão 
100% poliéster para o recolhimento em mecanismo 

suave e resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo em aço galvanizado.

Metro
 quadrado 

(M2)
60 142,50 8.550,00

valor total estimado do lote x = r$ 8.550,00

 

lote 8 – Polo ParaUaPebas

item Especificação técnica Unid. quantidade
estimada

valor 
Unitário 
Máximo 

(r$)

valor total Máxi-
mo do item

(r$)

11

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos bolea-

dos, largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv. correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 
todas do centro para as extremidades, metade para o 

lado direito e metade para o lado esquerdo.
trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 

de 0,5mm, com pintura eletrostática branca
cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 

coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 
largura da persiana

acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em 
Pvc branco para acionamento giratório e em cordão 
100% poliéster para o recolhimento em mecanismo 

suave e resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo em aço galvanizado.

Metro
 quadrado 

(M2)
300 142,50 42.750,00

valor total estimado do lote xii = r$ 42.750,00
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lote 9 – Polo altaMira

item Especificação técnica Unid. quantidade
estimada

valor Unitário 
Máximo (r$)

valor total 
Máximo do 

item
(r$)

12

tiPo: Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc texturizado não slim, com cantos boleados, 

largura 89 mm
COR: bege marfim, branca ou bronze

Persiana vertical com instalação
lâMiNas: Pvc, trilHos eM alUMÍNio, eixo eM alU-

MÍNio, taMPas e PeÇas croMadas coM trataMeNto 
aNti Uv. correNtes eM Pvc, fixadores Metálicos.

os acionamentos das persianas deverão ser manuais com 
comandos: a) comando lado direito, as lâminas recolhem 

para o lado direito, junto ao comando.
b) comando lado esquerdo, as lâminas recolhem para o 

lado esquerdo, junto ao comando.
c) comando lado direito/esquerdo, as lâminas recolhem 

todas do centro para as extremidades, metade para o lado 
direito e metade para o lado esquerdo.

trilHos: superiores em alumínio, espessura aproximada 
de 0,5mm, com pintura eletrostática branca

cordÕes e ciNtas: cordão 100% poliéster em cor 
coordenada. a quantidade deverá variar de acordo com a 

largura da persiana
acioNaMeNto: em corrente de comando boleada em Pvc 

branco para acionamento giratório e em cordão 100% 
poliéster para o recolhimento em mecanismo suave e 

resistente.
fixaÇÃo: através de buchas e parafusos nº 07
sUPorte de iNstalaÇÃo em aço galvanizado.

Metro
 quadrado 

(M2)
250 142,50 35.625,00

valor total estimado do lote xiii = r$ 35.625,00

ordenador responsável: cesar becHara Nader Mattar jUNior
Protocolo: 665851

PoRtARiA Nº 1450/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r e s o l v e:
desigNar o exmo. Promotor de justiça isaÍas Medeiros de oliveira, 
respondendo pelo cargo de 16º Promotor de justiça criminal da capital, para 
atuar como longa manus da Procuradoria-geral de justiça no inquérito Policial 
nº 0014192-34.2020.8.14.0401, registrado sob o siMP nº 034770-003/2020, 
requisite o retorno da perícia solicitada às fls. 40 e, posteriormente, ofereça a 
devida denúncia em desfavor dos indiciados pela prática do delito descrito no 
bojo dos autos, em razão das fundamentações jurídicas apresentadas.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 09 de junho de 2021.
aNtoNio edUardo barleta de alMeida
ProcUrador-geral de jUstiÇa, eM exercÍcio

Protocolo: 665837
PoRtARiA N.º 043/2021-MP/cGMP
o corregedor-geral do MiNistÉrio Público, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que a corregedoria-geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei nº 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, caput 
da lei complementar nº 057/2006 (lei orgânica do Ministério Público do 
estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNsideraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei nº 8.625/1993 e 37, 
ii e 162 da lei complementar estadual nº 057/2006, incumbe à corregedo-
ria-geral do Ministério Público realizar correições e inspeções, como atribuição 
fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério Público;
coNsideraNdo a atual excepcionalidade pela qual passa o mundo e a 
sociedade brasileira, em decorrência da pandemia ocasionada pelo co-
vid-19, em que se exige o isolamento ou distanciamento social, por reco-
mendação da organização Mundial da saúde e das autoridades de saúde 
em nível nacional e estadual;
coNsideraNdo a vigência do Provimento n°. 02/2020-MP/cgMP, que dis-
põe sobre a realização de correições ordinárias e extraordinárias ou ins-
peções virtuais pela corregedoria-geral do Ministério Público do estado do 
estado do Pará; resolve:
i – deterMiNar, nos termos do Provimento n.º 02/2020-MP/cgMP, a rea-
lização de inspeção virtual na Promotoria de justiça de Prainha, no dia 18 
de junho do corrente ano, a partir das 09h00min, por meio da plataforma 
de videoconferência Ms teams;
ii – deterMiNar que poderão ser recebidas, até o dia do ato correcional, 
manifestações do público externo e de outros órgãos públicos, bem como 
de entidades da sociedade civil organizada, sobre a atuação da Promotoria 
de justiça correcionada, por meio do e-mail correg_correicao@mppa.mp.br;
iii – delegar à Promotora de justiça assessora deste Órgão correcional, 
viviane lobato sobral, nos termos do art. 4º do Provimento 003/2021-MP/
CGMP, funções específicas para realizar tal ato correcional;
iv – desigNar o integrante desta corregedoria-geral, Mario luciano de 
Barros Fima, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;

PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do corregedor-geral do MiNistÉrio Público, belém-Pa, 
10 de junho de 2021.
Manoel santino Nascimento júnior
Procurador de justiça
corregedor-geral do Ministério Público do estado do Pará

Protocolo: 665944
PoRtARiA N.º 1454/2021-MP/PGJ
designa Promotor de justiça como membro auxiliar do gaeco a partir de 14/6/2021
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
desigNar o Promotor de justiça carlos alberto foNseca loPes para, 
com prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Membro auxiliar do 
grupo de atuação especial no combate ao crime organizado (gaeco), a 
partir de 14/6/2021, até ulterior deliberação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
belém, 10 de junho de 2021.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 665924

MuNicíPioS
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
ExtRAtoS DE coNtRAtoS. PRocESSo ADMiNiStRAtivo Nº 
056/2021- PMA. Modalidade: disPeNsa N° 020/2021-cPl-PMa. objeto: 
locação de imóvel Para o funcionamento da coordenação de alimentação 
escolar da secretaria Municipal de educação cultura e desposto de abae-
tetuba. locatário: secretaria Municipal de educação, cultura e desporto 
cNPj n° 21.763.283./0001-01. locador: fábio Margalho figueiredo, cPf n°: 
628.890.792-87. coNtrato Nº: 2021/065, valor global de r$ 72.000,00 
(setenta e dois mil reais). vigência: 02/06/2021 a 02/06/2022. assinatura 
em 02/06/2021. Ordenadora de despesa: Jefferson Felgueiras de Carvalho
PRocESSo ADMiNiStRAtivo Nº 057/2021- PMA. Modalidade: dis-
PeNsa N° 021/2021-cPl-PMa. objeto: locação de imóvel Para o funcio-
namento da e.M.e.i.f geração 2000. locatário: secretaria Municipal de 
educação, cultura e desporto cNPj n° 21.763.283./0001-01. locador: 
josé elpidio costa da silva, cPf n°: 255.735.782-00. coNtrato Nº: 
2021/066, valor global de r$ $ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos 
reais). vigência: 02/06/2021 a 02/06/2022. assinatura em 02/06/2021. 
Ordenadora de despesa: Jefferson Felgueiras de Carvalho
AviSoS DE RAtificAção. o Município de abaetetuba, através do fundo 
Municipal de educação torna público que o secretário Municipal educação 
cultura desporto no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto Muni-
cipal nº 012, de 04 de fevereiro de 2021 ratificoU o processo de disPeN-
sa Nº 020/2021, cujo objeto é locação de imóvel para o funcionamento da 
coordenação de alimentação escolar da secretaria Municipal de educação 
cultura e desposto de abaetetuba em favor do sr. fábio Margalho figuei-
redo, cPf n°: 628.890.792-87, pelo valor global de r$ 72.000,00 (setenta 
e dois Mil reais). vigência de 12 (doze) meses. gabinete do secretário 
Municipal de Educação Cultura e Desporto 31 de maio de 2021.  Jefferson 
felgueiras de carvalho - secretaria de educação cultura e desporto
o Município de Abaetetuba, através fundo Municipal de Educação  
torna público que a secretário Municipal educação cultura desporto no uso 
de suas atribuições conferidas pelo decreto Municipal nº 012, de 04 de 
fevereiro de 2021 ratificoU o processo de disPeNsa Nº 021/2021, cujo 
objeto é locação de imóvel Para o funcionamento e.M.e.i.f geração 2000 
em favor do sr. josé elpidio costa da silva, cPf n°: 255.735.782-00, pelo 
valor global de r$ 37.200,00 trinta e sete Mil e duzentos  reais). vigência 
de 12 (doze) meses. gabinete do secretário Municipal de educação cultura 
e Desporto, 31 de maio de 2021. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secre-
taria Municipal de educação cultura desporto

Protocolo: 666065

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ALtAMiRA
fuNDo MuNiciPAL DE SAúDE
ExtRAto DE coNtRAto - PREGão ELEtRôNico SRP 16/2021
Partes: coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saúde de altaMi-
ra, cNPj 10.467.921/0001-12 - coNtratada: eMPresa: dePar-
taMeNto de PUblicaÇÕes ltda - cNPj: 24.618.152/0001; con-
trato nº. 314/2021, valor r$: 39.120,00; dotação orçamentária 
- 10.122.0028.2084 - 33.90.39.00 - outros serviços de terceiros de 
Pessoa jurídica. vigência: até 29/04/2022; objeto: serviços de Publica-
ções nos Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Pará e Jornal 
de grande circulação regional, as informações poderão ser acessadas 
na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.
altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 29/04/2021.
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PREGão ELEtRôNico SRP 30/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal para prestação de serviços: 
Plantões Médicos, consultas, exames especializados de imagem e outros, 
para atender o fundo Municipal de saúde de altamira/Pá: abertUra. 
24/06/2021, às 09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.
br. os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital 
completo pelos sites: www.licitanet.com.br, www.tcm.gov.br, www.altami-
ra.pa.gov.br, ou através do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 
14:00 horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de 
suprimentos  e serviços da Prefeitura de altamira -  setor de licitação, 
situado na avenida brigadeiro eduardo gomes nº. 3246, bairro esplanada 
do xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
rodolfo regis NogUeira cabral - Pregoeiro

Protocolo: 666066

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ANAJÁS
LEi Nº 247/2021, DE  02 DE JuNHo DE 2021.
“qUe aUtoriza o Poder execUtivo MUNiciPal de aNajás a alieNar  
a tÍtUlo oNeroso os beNs Públicos MUNiciPais coNstitUÍdos 
coNforMe deNoMiNaÇÕes iNtegraNtes do acervo PatriMoNial do 
MUNicÍPio deaNajás e dá oUtras ProvidêNcias.
o Prefeito Municipal de anajás, estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
art. 1º. fica autorizado o Poder executivo Municipal de anajás a alienar a título 
oneroso os bens integrantes de seu acervo patrimonial conforme itens abaixo:
iteM 1º. 1 (um) barco construído em madeira de lei, sem motor, nome: 
Nova Paz, medindo 15,75 metros de comprimento por 2,95 metros de 
largura e 2 metros de pontal, com a capacidade de 22.700 toneladas, 
de patrimônio nº 783. valor avaliado Pela coMissÃo MiNiciPal de 
beNs, sob o decreto Nº 152/2021, em r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
iteM 2º.  1(Um) barco construído em madeira de lei, sem motor, nome: 
salmo 51, medindo 17,5 metros de comprimento por 3,90 metros de lar-
gura e 2,10 metros de pontal, com a capacidade de 34.800 toneladas, pa-
trimônio nº 784. valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, 
sob o decreto Nº 152/2021 em r$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais;
iteM 3º.  1 (um) barco construído em madeira de lei, sem motor, nome: 
cidade de anajás, medindo 21,0 metros de comprimento por 4,60 metros 
de largura e 2 metros de pontal, com a capacidade de 48.300 toneladas, 
patrimônio nº 785. valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, 
sob o decreto Nº 152/2021 em r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
iteM 4º.  1 (uma) plaina niveladora soltreq cat 120k patrimônio nº 786.  
valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o decreto 
Nº 152/2021, em r$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
iteM 5º.  1 (uma) caçamba radon, modelo: cr.ca.ab, capacidade volumétri-
ca 12m3, tara 11,080kgf, peso bruto: 23.000, ano 2014, patrimônio nº 787. 
valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o decreto Nº 
152/2021 avaliado eM r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
iteM 6º.  1 (um) Ônibus escolar scania, inscrito no patrimônio público 
municipal sob nº 788. valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de 
beNs, sob o decreto Nº 152/2021, em perfeito estado, avaliado em r$ 
10.000,00 (dez mil reais);
iteM 7º.  1 (uma) ambulância sem motor, patrimônio n º 789.  valor 
avaliado Pela coMissÃo MUiciPal de beNs, sob o decreto Nº 
152/2021, em r$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iteM 8º.  1 (uma) Kombi cargo ducato grande, patrimônio nº 790. valor 
avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o decreto Nº 
152/2021, eM r$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iteM 9º.  1 (um) trator somente o bloco, patrimônio nº 791. valor 
avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o decreto Nº 
152/2021, eM r$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iteM 10º.  1 (um) trator bloco, série aaat0004t4c001912, patrimônio 
nº 792. valor avaliado Pela coMissÃo MUNiciPal de beNs, sob o 
decreto Nº 152/2021, em r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 2º.  O preço mínimo fixado para a alienação onerosa sobre a qual a 
presente lei relata conforme itens, podendo o ato alienatório oneroso ser 
realizado entre o Município de anajás - Prefeitura Municipal e pessoas fí-
sicas ou jurídicas públicas ou da iniciativa privada, mediante proposta que 
atinja o preço mínimo estipulado ou valor superior.
i - caso apenas uma pessoa física ou jurídica demonstre interesse na aqui-
sição dos bens objetos da presente autorização legislativa e que oferte o 
preço mínimo estipulado, em razão da precariedade do estado de con-
servação em que se encontram os citados bens, para evitar maior dete-
rioração e consequente desvalorização se priorizará sua alienação sem a 
realização de processo licitatório.
ii - o valor mínimo para a alienação ora autorizada no caput deste artigo 
se dará na modalidade a vista, devendo ser pago citados valores por oca-
sião da lavratura do contrato alienatório oneroso.
art. 3º. a receita auferida com a alienação dos bens públicos ora autori-
zada será revertida integralmente, ao erário público municipal, para apli-
cação e custeio de atividades e fins similares a que se destinavam os bens 
sobre o qual versa a presente autorização legislativa.
art. 4º. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
gabinete do Prefeito Municipal, anajás (Pa), 02 de junho de 2021.
vivaldo MeNdes da coNceiÇÃo
Prefeito Municipal

Protocolo: 666067

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAMEtÁ
ExtRAtoS DE coNtRAto. PREGão ELEtRôNico Nº 03/2021. obje-
to: fornecimento ininterrupto de recarga de gás de oxigênio e aquisição 
de cilindros e fluxômentros. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. 
coNtrato Nº 060/2019. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
secretaria Municipal de saúde - sMs, cNPj 11.311.333/0001-58. con-
tratado: b. de M. rodrigues & cia ltda - Me, cNPj 03.394.320/0001-61. 
total r$ 2.307.565,22. vigência: 08/06/2021 a 08/06/2022. coNtrato 
Nº 061/2021. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Mu-
nicipal de saúde - sMs, cNPj 11.311.333/0001-58. contratado: Posterari 
assessoria tecnica eireli, cNPj 16.743.543/0001-39. total r$ 22.500,00. 
vigência: 08/06/2021 a 08/06/2022. ordenador: Klenard attilio ranieri - 
secretário Municipal de cametá. cametá/Pa, 10 de junho de 2021.
DiSPENSA Nº 035/2021. objeto: locação de imóvel para funcionamen-
to da escola Municipal de ensino fundamental são francisco no distrito 
de Porto grande no Município de cametá/Pa. vigência: 12 (doze) meses. 
fundamento legal: art. 24, inciso x da lei federal nº 8.666/93. data de 
Ratificação: 07de Junho de 2021. Valor do Contrato: R$524,02 (quinhen-
tos e vinte e quatro e dois centavos). data da assinatura do contrato nº 
080/2021: 08de junho de 2021. foro: justiça estadual, comarca cametá/
Pa. contratada: dionilze dos Prazeres Nunes, pessoa jurídica, inscrito no 
cPf nº 046.140.822-89, estabelecida na rodovia Pa-151, sítio seringuei-
ra, distrito de Porto grande, s/nº, na cidade de cametá/Pa. Modalidade: 
dispensa. ordenador: Patricia do socorro barros de Medeiros.

Protocolo: 666070

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
AviSo DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 020/2021- PMc - SRP.
objeto: registro de preço para eventual aquisição de moveis e equipamentos, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema/Pará e 
suas secretarias. sessão Pública: 23/06/2021 às 08H51, horário de brasí-
lia. edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações 
e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com. laise Martins leal - Pregoeira.
AviSoS DE RAtificAção. iNExiGiBiLiDADE Nº 015/2021. iNx. 
Nº 6/2021-015. objeto: contratação de Pessoa jurídica especializada, 
visando a prestação de serviços técnicos de assessoria em educação na 
implantação do conselho Municipal de educação e execução do sistema 
Municipal de ensino do Município de capanema. fundamento legal: art. 
25, inciso ii, c/c 13 inciso iii da lei federal nº 8.666/93. vigência: 03 
(três) meses. Valor Global: R$ 6.000,00. Ratificação em: 20/04/2021. 
francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.
iNExiGiBiLiDADE Nº 019/2021. iNx. Nº 6/2021-019. objeto: 
contratação de empresa especializada em serviços técnicos referente ao 
acompanhamento das atividades relativas as regularidades fiscais e previ-
denciárias da Prefeitura Municipal de capanema. fundamento legal: art. 
25, inciso ii, c/c 13 inciso iii da lei federal nº 8.666/93. vigência: 12 
(doze) meses. Valor Global: R$ 48.000,00. Ratificação em: 20/05/2021. 
francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.
ExtRAto DE tERMo ADitivo. Espécie: 2º termo Aditivo Pregão 
Presencial nº 9/2019-006. segundo termo aditivo de contrato nº 
0805001-2019pregão Presencial Nº 006/2019. objeto: contratação de 
serviços de locação de veículos Pesados tipo: caminhão compactador de 
lixo (15tn) Para serviço de limpeza Pública e transporte de resíduos. con-
tratado: stcon serviços de transporte de Passageiro e construções ltda 
com cNPj nº 27.391.134/0001-37. vigência: 04 (quatro) meses. fund. 
legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 10/05/2021. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
ExtRAtoS DE coNtRAtoS. iNExiGiBiLiDADE Nº 019/2021. con-
trato nº 2505002-2021-iNx. Nº 6/2021-019. contratante: Município de 
capanema/Prefeitura Municipal. contratado: i dos s Novaes, cNPj nº 
16.517.593/0001-06. objeto: contratação de empresa especializada em 
serviços técnicos referente ao acompanhamento das atividades relativas 
as regularidades fiscais e previdenciárias da Prefeitura Municipal de Capa-
nema.fundamento legal:art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93. vigência: 12 (doze) meses. valor global: r$ 48.000,00. data 
de assinatura: 25/05/2021.
iNExiGiBiLiDADE Nº 017/2021. contrato nº 2204002-2021-iNx. 
Nº 6/2021-015. contratante: Município de capanema/Prefeitura Munici-
pal. contratado: e alexandre silva, cNPj nº 17.306.004/0001-03. obje-
to: contratação de Pessoa jurídica especializada, visando a prestação de 
serviços técnicos de assessoria em educação na implantação do conselho 
Municipal de educação e execução do sistema Municipal de ensino do Mu-
nicípio de capanema. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso 
iii da lei federal nº 8.666/93. vigência: 03 (três) meses. valor global: r$ 
6.000,00. data de assinatura: 22/04/2021.
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PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
coNcuRSo PúBLico Nº 001/2018
o Prefeito Municipal de capanema, sr. francisco ferreira freitas Neto, e o 
secretário Municipal de administração, sr. antonio Maria de Nazaré Morei-
ra, no uso de suas atribuições que lhe conferem a lei orgânica Municipal e 
o estatuto dos servidores Públicos de capanema, tornam pública a coN-
vocaÇÃo do candidato francisco rodrigues da silva filho, inscrito sob o 
nº 008756, aProvado no concurso público destinado ao preenchimento 
de vagas de cargos de nível superior do quadro de pessoal efetivo da Pre-
feitura Municipal de capanema, conforme edital de abertura do concurso 
n° 01/2018/PMc, para o cargo de aUditor fiscal. o candidato ora con-
vocado deverá comparecer no dia 14/06/2021, na secretaria Municipal 
de administração, localizada na rua joão Pessoa, nº 148, bairro centro, 
capanema/Pa, ceP 68700-020, às 9h, munido de todos os documentos re-
lacionados no item 16.1 do edital. capanema, estado do Pará, 10 de junho 
de 2021. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal de capanema. 
antônio Maria de Nazaré Moreira -  secretário Municipal de administração.

Protocolo: 666071

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CHAVES

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cHAvES
AviSo DE REtificAção
PREGão ELEtRôNico Nº 5/2021
ERRATA DO AVISO DE LICITACAO, publicado no Diário Oficial da União nº 104, 
de 07.06.2021, seção 3, página 200, relativo à licitação, cujo objeto é contra-
tação de empresa especializada para execução de projeto de ações de educação 
em saúde ambiental, nas comunidades ribeirinhas das ilhas Poampé, camaleão 
e santa quitéria e sede do município de chaves - Pa. recursos oriundos do con-
vênio FUNASA Nº 040975/2015, para retificação das seguintes datas:
onde se lê: sessão pública 16/06/2021 às 10:00h, horário de brasília.
Leia-se: sessão pública 21/06/2021 às 09:00 horas., horário de brasília.
leoNardo Macedo lobato
secretário Municipal de saúde
AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico, nº 007/2021-SRP-PMc, do tipo menor preço por item.
objeto: contratação de empresa para a locação de lanchas e embarcação 
de médio porte, para transporte fluvial a fim atender as necessidades da 
Prefeitura municipal de chaves/secretaria e fundos.
sessão pública: 21/06/2021 às 14:00h, horário de brasília.
Pregão Eletrônico, nº 006/2021-SRP-PMc, do tipo menor preço por item.
objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para compor o cardá-
pio da alimentação escolar destinados aos alunos atendidos pela secretaria 
Municipal de educação da Prefeitura Municipal de chaves/Pa.
sessão pública: 23/06/2021 às 10:00h, horário de brasília.
Plataforma de realização: Portal de compras Públicas.
edital disponível no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural 
de licitações do tcM/Pa. informações no e-mail: cplchaves2021@gmail.com.
ribaMar soUsa da silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 666072

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuMARu Do NoRtE - PA
AviSo DE LicitAção
Pregão Eletrônico nº 028/2021 - uASG 980385.
Processo licitatório nº 035/2021. objeto: registro de preço para contratação 
de empresa para fornecimento de materiais de construção, ferragens, hidráu-
licos e material elétricos em geral, objetivando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal, secretarias, fundos Municipais de cumaru do Norte/Pa. 
abertura das Propostas: 28/06/2021 às 09h30min no www.gov.br/compras 
informações gerais www.pmcn.pa.gov.br e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.
Pregão Eletrônico nº 029/2021 - uASG 980385.
Processo Licitatório nº 036/2021. objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de transporte escolar, 
locação de veículos, com pagamento por diária estimado em 200 dias 
letivos, conforme calendário escolar, dentro de rotas pré-estabeleci-
das no Município de cumaru do Norte - Pa. abertura das Propostas: 
30/06/2021 às 13h30min www.gov.br/compras informações gerais 
www.pmcn.pa.gov.br e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br.
ExtRAto DE tERMo ADitivo
coNtRAtANtE: MuNicíPio DE cuMARu Do NoRtE - PA. 1° ter-
Mo aditivo ao coNtrato Nº. 136/2020 - NP caPacitaÇÃo e solU-
ÇÕes tecNolÓgicas ltda, cNPj: 07.797.967/0001-95, Processo nº. 
029/2020, iNexigibilidade nº. 003/2020. objeto: a aquisição da ferra-
menta BANCO DE PREÇOS, com as especificações descritas no correspon-
dente processo de contratação, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de administração. objeto do termo aditivo: fica Prorrogado a vi-
gência do contrato até 29 de maio de 2022 sem reajuste de valor. cumaru 
do Norte - Pa, 09 de junho de 2021.  railane barbosa almeida:  Pregoeira.

Protocolo: 666074

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE coNcEição Do ARAGuAiA
ExtRAto DE tERMo ADitivo
a) espécie: quinto termo aditivo ao contrato nº 007//2019 - tomada de 
preço 001/2019, firmado entre o Município de Conceição do Araguaia - PA 
e a empresa jn Prestação de serviços ltda , cNPj 05.027.166/0001-15; 
b) objeto: Prorrogação do termo contratual, referente à coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecializada Para recUPeraÇÃo de estradas vici-
Nais Nos Projetos de asseNtaMeNto Marreca do aragUaia, Na-
zarÉ, cUrral de Pedra e caNaraNa todas localizadas Na zoNa 
rUral do MUNiciPio, coNforMe coNveNio/iNcra N°871325/2018, 
do MUNiciPio de coNceiÇÃo do aragUaia - Pa, eM coNfoMidade 
coM edital e seUs aNexos. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) 
vigência: o presente termo aditivo tem como vigência de 09/06/2021 até 
08/11/2021. e) signatários: pelo contratante o sr. jair lopes Martins e 
pela contratada a sra. ricardo j Nascimento junior.
ExtRAto DE tERMo ADitivo
a) espécie: Primeiro termo aditivo ao contrato nº 022/2020, concorrência 
Pública Nº 001/2020, firmado entre o Município de Conceição do Araguaia 
- Pa e a empresa Hb20 coNstrUÇÕes eireli, cNPj 15.482.315/0001-90; 
b) objeto: Prorrogação do prazo contratual referente à coNtrataÇÃo de 
eMPresa destiNado a recUPeraÇÃo da Pa-327, trecHo coNceiÇÃo 
do aragUaia a saNta Maria das barreiras, eM coNforMidade coM 
PlaNilHas aNexo ao edital. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) 
vigência: o presente termo aditivo tem como vigência de 03/06/2021 até 
01/12/2021. e) signatários: pelo contratante o sr. jair lopes Martins e pela 
contratada a sra. Manoel gonçalves de Macedo. conceição do araguaia-Pa, 
10 de junho de 2021. Heloisa Mendes sousa francisco. Presidente da cPl

Protocolo: 666075
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

SEcREtARiA MuNiciPAL DE iNfRAEStRutuRA DE cuRioNoPÓLiS
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 20210146
origeM: caroNa Nº 003/2021-seiNf
coNtrataNte: secretaria MUNiciPal de iNfraestrUtUra
coNtratada: g.r. frota eireli
objeto: adesÃo À ata registro de PreÇos Nº 045/2021/sevoP/PMM 
Para aqUisiÇÃo de coNcreto UsiNado (30, 25, 20, 15 MPa), iNclUso 
serviÇos de boMbeaMeNto, fabricaÇÃo de forMa, loNa Plástica 
Preta e arMaÇÃo Para coNcreto de coNstrUÇÃo, MaNUteNÇÃo oU 
reParo de PeÇas estrUtUrais coMo: lajes, vigas, Pilares, blo-
cos de fUNdaÇÕes, estacas, saPatas, vigas Paredes, MUro de ar-
riMo, Pisos gUias, sarjetas, sarjetÕes, PoÇos de visita, boca de 
lobo, PaviMeNtaÇÃo e oUtros Para ateNder as Necessidades do 
MUNicÍPio de cUrioNÓPolis.
valor total: r$ 2.266.447,50 (dois MilHÕes, dUzeNtos e sesseNta e seis 
Mil, qUatroceNtos e qUareNta e sete reais e ciNqUeNta ceNtavos)
PrograMa de trabalHo: exercÍcio 2021 Projeto: 
0801.044510026.1.005 coNst. reforMa e aMPl. de PrÓPrios Públi-
cos-classificaÇÃo ecoNÔMica 4.4.90.30.00 Material de coNsUMo, 
sUbeleMeNto 4.4.90.30.24.
vigêNcia: 01 de jUNHo de 2021 a 31 de dezeMbro de 2021
data da assiNatUra: 01 de jUNHo de 2021
ExtRAto DE ADESão
o MuNicíPio DE cuRioNÓPoLiS, estado do Pará, atravÉs da se-
cretaria MUNiciPal de iNfraestrUtUra, Neste ato rePreseNtada 
Pelo srº lUis de soUsa liMa, secretário MUNiciPal, Nos terMos 
qUe disPÕeM a lei federal Nº 8.666/93 e Nos terMos do art. 22 
do decreto federal Nº 7.892/13, eM face do resUltado obtido 
Na coNcorrêNcia (srP) N° 001/2021-cel/sevoP/PMM PerteNceNte 
ao MUNicÍPio de Marabá - Pa, teNdo coMo ÓrgÃo gereNciador 
a secretaria MUNiciPal de viaÇÃo e obras Públicas - sevoP, re-
solve aderir À ata de registro de PreÇos Nº 045/2021/sevoP/
PMM, o qUal teM Por objeto a aqUisiÇÃo de coNcreto UsiNado 
(30, 25, 20, 15 MPa), iNclUso serviÇos de boMbeaMeNto, fabri-
caÇÃo de forMa, loNa Plástica Preta e arMaÇÃo Para coNcreto 
de coNstrUÇÃo, MaNUteNÇÃo oU reParo de PeÇas estrUtUrais 
coMo: lajes, vigas, Pilares, blocos de fUNdaÇÕes, estacas, sa-
Patas, vigas Paredes, MUro de arriMo, Pisos gUias, sarjetas, 
sarjetÕes, PoÇos de visita, boca de lobo, PaviMeNtaÇÃo e oU-
tros Para ateNder as Necessidades do MUNicÍPio de cUrioNÓPo-
lis, de acordo coM as esPecificaÇÕes e No PerceNtUal dos iteNs 
aUtorizados, MediaNte jUstificativa aPreseNtada Nos aUtos do 
Processo adMiNistrativo de adesÃo Nº 003/2021-seiNf, coNfor-
Me descriÇÃo abaixo:
eMPresa deteNtora da ata: g.r frota eireli
valor total da adesÃo: r$:2.266.447,50 (dois MilHÕes, dUzeNtos 
e sesseNta e seis Mil, qUatroceNtos e qUareNta e sete reais e 
ciNqUeNta ceNtavos).
vigêNcia: 28 de abril de 2021 a 27 de abril de 2022.
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data da adesÃo: 01 de jUNHo de 2021.
resPoNsável: lUis de soUsa liMa
secretaria MUNiciPal de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPolis
AviSo DE LicitAção
MoDALiDADE: Pregão Eletrônico SRP Nº 015/2021 - tiPo: Menor 
Preço por item - objeto: registro de preços para eventual aquisição de 
máquinas e suprimentos de informática, para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de administração com participação de órgãos da Pre-
feitura Municipal de curionópolis - data recebiMeNto ProPostas: 24 de 
junho de 2021. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessa-
dos pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br – 11 de junho de 2021 – daniel de jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 665922
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRuçA
AviSo DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico SRP/Nº 011/2021PM-
c-tipo: menor preço por item, objeto: registro de preço para contratação 
de pessoa jurídica para aquisição de gêneros alimentícios (pereciveis e não 
pereciveis) atender a prefeitura municipal, secretarias, departamentos e 
fundos e do município de curuçá/pa,  sessão Pública: dia 23/06/2021, às 
09:00h.informações: edital disponível: https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br https://www. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitaco-
es/ jeffersoN ferreira de MiraNda -Prefeito Municipal de curuça/Pa

Protocolo: 666076
PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRuçA / PA
AviSo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº PE SRP 004/2021SEMuD
o fundo Municipal de saúde/Pa, torna público que foi adjudicado e Ho-
mologado o PregÃo eletrÔNico Nº Pe srP 004/2021 - Processo admi-
nistrativo nº2403-1/2021, cujo objeto e registro de preço para eventual 
aquisição de medicamentos uso comum, controle especial e material téc-
nico hospitalar e material de raio x para atender a demanda da secretaria 
municipal de saúde, tendo como vencedores as empresas alfamed co-
mercial ltda cnpj: 02.275.673/0001-80 no valor r$ 276.841,8, altaMed 
distribUidora de MedicaMeNtos ltda - Me cnpj: 21.581.445/0001-
82 com valor r$105.038,20, c j a PareNte cNPj: 83.646.307/0001-91  
com valor de r$30.832,00, distribUidora de MedicaMeNtos fort 
Med eireli cnpj: 36.711.728/00010-79  com o valor  r$ 84.331,66, 
distribUidora HosPitalab eireli - ePP cnpj: 26.543.386/0001-71 
com o valor r$151.213,50, Nortemed distribuidora de Produtos Medicos 
ltda cNPj:05.048.534/0001-01 com valor r$ 1.078.541,10, NovaMed 
ProdUtos Para saúde eireli cNPj 33.617.642/0001-93 com valor 
r$1.515.836,57 PHeNix HosPitalar ltda- ePP cNPj:07.851.653/0001-
70 com valor r$99.023,00, r c zagallo Marques & cia ltda cNPj: 
83.929.976/0001-70 com valor 249.742,00;curuça/Pa, Maria do socorro 
Pinheiro ruivo - secretária Municipal de saúde.
ExtRAto DE REGiStRo DE PREçoS
origeM: PregÃo eletrÔNico Nº 004/2021 srP seMUd
objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal aqUisiÇÃo de Medica-
MeNtos Uso coMUM, coNtrole esPecial e Material tÉcNico Hos-
Pitalar e Material de raio x para suprir as necessidades da secretaria 
Municipal de saúde do município de curuça - Pa. ÓrgÃo gereNciador: 
fUNdo MUNiciPal de saúde, cNPj: 11.674.805/0001-37. veNcedores. 
alfamed comercial ltda no valor r$ 276.841,8, altaMed distribUidora 
de MedicaMeNtos ltda - Me com valor r$105.038,20, c j a PareNte 
com valor de r$30.832,00, distribUidora de MedicaMeNtos fort 
Med eireli com o valor  r$ 84.331,66, distribUidora HosPitalab 
eireli - ePP com o valor r$151.213,50, Nortemed distribuidora de Produ-
tos Médicos ltda com valor r$ 1.078.541,10, NovaMed ProdUtos Para 
saúde eireli com valor r$1.515.836,57 PHeNix HosPitalar ltda- 
ePP com valor r$99.023,00, r c zagallo Marques & cia ltda com valor 
249.742,00; assiNatUra: 01/06/2021. vigêNcia: 12 (doze) meses.

Protocolo: 666078
PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRuçÁ/PA
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº. 016/2021-SEMout/PMc
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de cUrUÇá, cNPj Nº.  
05.171.939/0001-32, denominado daqui por diante de coNtrataNte, 
representado neste ato pelo sr. jefeersoN ferreira de MiraNda, Pre-
feito MUNiciPal, portador do cPf nº 617.679.722-53, residente na rua 
duque de caxias, nº. 101 - bairro centro, curuçá/Pará.
coNtratada: baUHaUs Project MaNager ltda - Me, cNPj/Mf N º 
07.102.250/0001-81, estabelecida à avenida governador josé Malcher nº 1099 
- bairro de Nazaré- belém/estado Pará, ceP 66.055-260, doravante denominada 
coNtratada, neste ato representado pelo senhor laMartiNe PiNto caMilo, 
brasileiro, casado, cNH Nº 04968122426 detraN/Pa e cPf Nº 433.162.042-53.
objeto: contratação de empresa para o serviço de execução de terraplenagem 
e bstc/bdtc em estradas vicinais das localidades de Mutucal e iririteua (ilha de 
fora), no município de curuçá, estado do Pará, conforme convenio nº. 092/2020.
vigêNcia: 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura.
valor global: r$ 794.527,33 (setecentos e Noventa e quatro Mil qui-
nhentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
concedente: 29101 - secretaria de estado de transportes - setraN.
Programa de trabalho: 26.782.1486.7505.
Natureza de despesa: 444042

fonte: 0101000000
recurso proveniente do repasse do estado: r$ 762.746,24 (setecentos e ses-
senta e dois Mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
exercício financeiro: 2021
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de curuçá.
Unidade orçamentária: 0207 - secretaria Municipal de obras, Urbanismo e transporte.
Projeto atividade: 15.451.0018.1.011 - reforma, construção e ampliação 
de ramais, estradas e vicinais.
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações
suplemento: 4.4.90.51.99 - outras obras e instalações
recursos da contrapartida aportada pela PMc: r$ 31.781,09 (trinta e Um 
Mil setecentos e oitenta e Um reais e Nove centavos).
foro: curuçá-Pa
data de assiNatUra: 10 de junho de 2021.
assiNaNtes:
jefeersoN ferreira de MiraNda
Prefeito MUNiciPal
contratante
baUHaUs Project MaNager ltda - Me
laMartiNe PiNto caMilo
contratada

Protocolo: 666079
PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRuçÁ/PA
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº. 017/2021-SEMout/PMc
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de cUrUÇá, cNPj Nº.  
05.171.939/0001-32, denominado daqui por diante de coNtrataNte, 
representado neste ato pelo sr. jefeersoN ferreira de MiraNda, Pre-
feito MUNiciPal, portador do cPf nº 617.679.722-53, residente na rua 
duque de caxias, nº. 101 - bairro centro, curuçá/Pará.
coNtratada: baUHaUs Project MaNager ltda - Me, cNPj/Mf N º 
07.102.250/0001-81, estabelecida à avenida governador josé Malcher nº 1099 
- bairro de Nazaré- belém/estado Pará, ceP 66.055-260, doravante denominada 
coNtratada, neste ato representado pelo senhor laMartiNe PiNto caMilo, 
brasileiro, casado, cNH Nº 04968122426 detraN/Pa e cPf Nº 433.162.042-53.
objeto: contratação de empresa para o serviço de execução de terraple-
nagem e bstc/bdtc em estrada vicinal da localidade de caratateua, no 
município de curuçá, estado do Pará, conforme convenio nº. 093/2020.
vigêNcia: 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura.
valor global r$ 496.579,30 (quatrocentos e Noventa e seis Mil qui-
nhentos e setenta e Nove reais e trinta centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
concedente: 29101 - secretaria de estado de transportes - setraN
Programa de trabalho: 26.782.1486.7505.
Natureza de despesa: 444042
fonte: 0101000000
recurso proveniente do repasse do estado: r$ 476.716,13 (quatrocentos 
e setenta e seis Mil setecentos e dezesseis reais e treze centavos).
exercício financeiro: 2021
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de curuçá
Unidade orçamentária: 0207 - secretaria Municipal de obras, Urbanismo e transporte
Projeto atividade: 15.451.0018.1.011 - reforma, construção e ampliação 
de ramais, estradas e vicinais
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações
suplemento: 4.4.90.51.99 - outras obras e instalações
recursos da contrapartida aportada pela PMc: r$ 19.863,17 (dezenove 
Mil oitocentos e sessenta e três reais e dezessete centavos).
foro: curuçá-Pa
data de assiNatUra: 10 de junho de 2021.
assiNaNtes:
jefeersoN ferreira de MiraNda
Prefeito MUNiciPal
contratante
baUHaUs Project MaNager ltda - Me
laMartiNe PiNto caMilo
contratada

Protocolo: 666080
PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRuçÁ
tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
toMADA DE PREçoS Nº 002/2021/SEMout/PMc
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, o senhor Pre-
feito, Jefferson Ferreira de Miranda, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, com base no artigo 43, inciso vi da lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado 
pela comissão de licitação e em consonância ao parecer jurídico, resolve:
1. HoMologar o procedimento licitatório referente à tomada de Pre-
ços nº 002/2021/seMoUt/PMc, processo nº 004/2021/seMoUt/PMc, 
para coNtrataÇÃo de eMPresa Para o serviÇo de execUÇÃo de 
terraPleNageM e bstc/bdtc eM estrada viciNal da localidade 
de caratateUa, No MUNicÍPio de cUrUÇá, estado do Pará, coN-
FORME CONVENIO Nº. 093/2020, conforme condições e especificações 
contidas no edital e seus anexos.
2. adjUdicar o objeto do certame à empresa baUHaUs Project Ma-
Nager ltda - Me, inscrito no cNPj n°. 07.102.250/0001-81, apresentou 
o valor global de r$ 496.579,30 (quatrocentos e Noventa e seis Mil qui-
nhentos e setenta e Nove reais e trinta centavos).
3. deterMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contrata-
ção da referida empresa.
curuçá/Pa, 08 de junho de 2021.
jeffersoN ferreira de MiraNda
Prefeito Municipal de curuçá

Protocolo: 666081
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PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRuçÁ
tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
toMADA DE PREçoS Nº 001/2021/SEMout/PMc
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, o senhor Pre-
feito, Jefferson Ferreira de Miranda, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, com base no artigo 43, inciso vi da lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado 
pela comissão de licitação e em consonância ao parecer jurídico, resolve:
1. HoMologar o procedimento licitatório referente à tomada de Preços 
nº 001/2021-seMoUt/PMc e processo nº 003/2021/seMoUt/PMc, para 
coNtrataÇÃo de eMPresa Para o serviÇo de execUÇÃo de terra-
PleNageM e bstc/bdtc eM estradas viciNais das localidades de 
MUtUcal e iririteUa (ilHa de fora), No MUNicÍPio de cUrUÇá, es-
tado do Pará, coNforMe coNveNio Nº. 092/2020, conforme condições 
e especificações contidas no Edital e seus anexos.
2. adjUdicar o objeto do certame à empresa baUHaUs Project MaNa-
ger ltda - Me, inscrito no cNPj n°. 07.102.250/0001-81, apresentou o 
valor do ramal de Mutucal de r$ 500.432,42 (quinhentos Mil quatrocentos 
e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) e o valor do ramal de iri-
riteua no valor r$ 294.094,91 (duzentos e Noventa e quatro Mil Noventa 
e quatro reais e Noventa e Um centavos), totalizando o valor global de r$ 
794.527,33 (setecentos e Noventa e quatro Mil quinhentos e vinte e sete 
reais e trinta e três centavos).
3. deterMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contrata-
ção da referida empresa.
curuçá/Pa, 08 de junho de 2021.
jeffersoN ferreira de MiraNda
Prefeito Municipal de curuçá

Protocolo: 666082
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE fLoREStA Do ARAGuAiA/PA
AviSo DE HoMoLoGAção. PREGão ELEtRôNico. N° 012/2021/
SRP. objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de re-
carga de oxigênio medicinal com fornecimento de cilindro em comodato 
para atender as necessidades do fundo Municipal de saúde de floresta do 
araguaia/Pa. Homologado em: 10/06/2021. vencedor: fredson da silva 
santos eireli, cNPj: 02.891.731/0001-08, valor r$ 975.000,00. Natanael 
ribeiro da silva - sec. de saúde

Protocolo: 666083
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE HoMoLoGAção
Pregão Eletrônico nº 060/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
8.558/2021-PMM. objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal aqUisi-
ÇÃo de Material de laboratÓrio (tUbos, seriNgas, agUlHas a vá-
cUo e soro aNti-d) Para ateNder a deMaNda do fUNdo MUNiciPal 
de saúde.  onde se sagraram vencedoras as empresas: Maxlab ProdU-
tos Para  diagNosticos e PesqUisas ltda - cNPj: 04.724.729/0001-
61, vencedora dos itens: 12, 19  perfazendo o valor total de: r$  53.957,50 
(cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 
centavos), labiNga coMercio de artigos Para laboratorios ltda 
- cNPj: 04.886.103/0001.51, vencedora dos itens: 06, 17 perfazendo o 
valor total de: r$  128.632,50 (cento e vinte e oito mil seiscentos e trinta e 
dois reais e cinquenta centavos), distribUidora Ns PerPetUo socor-
ro ltda - cNPj: 11.719.882/0001-66  vencedora dos itens: 07, 08, 18 
perfazendo o valor total de: r$  87.674,25 (oitenta e sete mil seiscentos e 
setenta e quatro reais  e vinte e cinco centavos), aMazoN Medical care 
eireli - cNPj: 29.187.032/0001-20, vencedora dos itens: 01, 02, 03, 14, 
15, 16  perfazendo o valor total de: r$  276.290,00 (duzentos e setenta 
e seis mil duzentos e noventa reais), pelo que  HoMologo o resultado 
final. UASG: 927495. Marabá 10/06/2021 - Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de saúde - sMs - Portaria Nº 535/2020-gP.
PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE HoMoLoGAção
Pregão Eletrônico nº 027/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
3.294/2021-PMM. objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal aqUi-
siÇÃo de ProteiNa aNiMal (carNe), Para ateNdiMeNto dos HosPi-
tais e deMais UNidades viNcUladas ao fUNdo MUNiciPal de saUde 
de Marabá.  onde se sagraram vencedoras as empresas: iMPeratriz 
PolPas de frUtas eireli - cNPj: 01.446.811/0001-83, vencedora dos 
itens: 04, 05, 28, 29 perfazendo o valor total de: r$ 239.604,00 (duzentos 
e trinta e nove mil seiscentos e quatro reais), HereNio dos saNtos co-
Mercio e iMPortacao eireli - cNPj: 12.283.935/0001-01, vencedora 
dos itens: 02, 03, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 30, 31 perfazendo o valor 
total de: r$ 846.027,50 (oitocentos e quarenta e seis mil vinte e sete reais 
e cinquenta centavos), belicHe eireli - cNPj: 12.463.041/0001-01 ven-
cedora do item: 12 perfazendo o valor total de: r$ 209.546,25 (duzentos 
e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 
jr coM. e rePres. coMerciais - eireli - cNPj: 31.552.803/0001-82, 

vencedora dos itens: 01, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32  per-
fazendo o valor total de: r$  565.941,00 (quinhentos e sessenta e cinco 
mil novecentos e quarenta e um reais), pelo que  HoMologo o resultado 
final. UASG: 927495. Marabá 10/06/2021 - Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de saúde - sMs - Portaria Nº 535/2020-gP.

Protocolo: 666084
AviSo DE LicitAção
toMADA DE PREçoS Nº 022/2021-cEL/SEvoP/PMM, Processo 
adMiNistrativo N° 11.099/2021-PMM - tipo Menor Preço (global). data 
da sessão: 29/jun/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNtrata-
ÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria Para execUÇÃo das obras de Pa-
viMeNtaÇÃo e UrbaNizaÇÃo Na aveNida tiradeNtes, Núcleo sÃo 
fÉlix, MUNicÍPio de Marabá/Pa.  recursos: federal e 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.: 
franklin carneiro da silva - Presidente-cel/sevoP.

Protocolo: 666085
PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE HoMoLoGAção
Pregão Eletrônico nº 042/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
5.883/2021-PMM. objeto: registro de PreÇos Para eveNtUal aqUisi-
ÇÃo de Materiais e eqUiPaMeNtos Para foMeNtar a agroiNdústria 
No MUNicÍPio de Marabá.  onde sagraram-se  vencedoras as empresas: 
aUgUstU s iNforMatica eireli - cNPj: 10.433.143/0001-40 - vencedora 
dos itens: 01, 09  perfazendo o valor total de: r$  25.718,00 (vinte e cinco mil 
setecentos e dezoito reais), coMbras coMercial de Material PerMaNeNte 
e de coNsUMo l - cNPj: 18.873.549/0001-56, vencedora dos itens: 02, 03, 
04, 07, 08, 10, 11  perfazendo o valor total de: r 82.800,00 (oitenta e dois 
mil e oitocentos reais), acHa agUa iNdUstria e coMercio de irrigaÇÃo 
ltda - cNPj: 34.467.128/0001-81, vencedora dos itens: 12, 13, 14, 15, 16  
perfazendo o valor total de: r$  174.400,00 (cento e setenta e quatro mil e 
quatrocentos reais), voltex iNdUstria e coMercio de eqUiPaMeNtos ltda 
- cNPj: 34.598.653/0001-36, vencedora do item: 05  perfazendo o valor total 
de: r 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), artfrio iNdUstria 
e coMercio de Moveis, esqUadrias, art - cNPj: 79.984.357/0001-01, 
vencedora do item: 06  perfazendo o valor total de: r$  17.489,00 (dezessete 
mil quatrocentos e oitenta e nove reais), pelo que  HoMologo o resultado 
final. UASG: 925213. Marabá 09/06/2021 - José Nilton de Medeiros - Secretá-
rio Municipal de administração - seMad - Portaria Nº 011/2017-gP.
PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE HoMoLoGAção
Pregão Eletrônico nº 041/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
5.242/2021-PMM. objeto: registro de PreÇos Para eveNtUal aqUi-
siÇÃo de Materiais Para ateNder o Projeto de sUiNocUltUra 
da secretaria MUNiciPal de agricUltUra.  onde se sagraram ven-
cedoras as empresas: Kellio s silva Materiais de coNstrUÇÃo - 
cNPj: 22.104.453/0001-09 - vencedora do item: 02  perfazendo o va-
lor total de: r$ 65.175,00 (sessenta e cinco mil cento e setenta e cinco 
reais), s c s coM. de Mat. coNstrUÇÃo e serviÇos eireli - cNPj: 
23.688.847/0001-06, vencedora dos itens: 01, 04, 05, 06, 07, 08 per-
fazendo o valor total de: r 114.341,00 (cento e quatorze mil trezentos 
e quarenta e um reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final. UASG: 
925213. Marabá 09/06/2021 - josé Nilton de Medeiros - secretário Munici-
pal de administração - seMad - Portaria Nº 011/2017-gP.

Protocolo: 666086
REAviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 018/2021-cEL/SEvoP/PMM, Proces-
so adMiNistrativo N° 5.756/2021-PMM - tipo Menor Preço. data da 
sessão: 24/jun/2021 - 10h00min (horário local). objeto: coNtrataÇÃo 
de Pessoa jUrÍdica, esPecializada, Para a PrestaÇÃo de servi-
Ço edUcacioNal, coM aUlas PreseNciais, refereNte ao cUrso de 
forMaÇÃo de ageNte de trâNsito, Nos terMos da Portaria N° 
94/2017 - deNatraN, visaNdo ateNder as Necessidades do de-
PartaMeNto MUNiciPal de trâNsito e traNsPorte UrbaNo - dMtU, 
viNcUlado a secretaria MUNiciPal de segUraNca iNstitUcioNal 
- sMsi, MUNicÍPio de Marabá/Pa.  Uasg: 928243 - recursos: Próprios 
- integra do edital e informações: site do comprasNet: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br - 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.: 
georgeton r Morais - Pregoeiro-cel/sevoP.
AviSo DE LicitAção
toMADA DE PREçoS Nº 021/2021-cEL/SEvoP/PMM, Processo 
adMiNistrativo N° 11.101/2021-PMM - tipo Menor Preço (global). data 
da sessão: 30/jun/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNtrata-
ÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria Para execUÇÃo das obras de Pa-
viMeNtaÇÃo, UrbaNizaÇÃo e dreNageM Na rUa v-190, Na folHa 19, 
Núcleo Nova Marabá, MUNicÍPio de Marabá/Pa.  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@ma-
raba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/
Marabá. ass.: franklin carneiro da silva - Presidente-cel/sevoP.

Protocolo: 666087
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARACANÃ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARAcANã
coNcuRSo PúBLico Nº001/002/003/2019.
EDitAL Nº 001/2021 - cadastro de reserva -Nomeação e Posse.
o Município de Maracanã, representado por seu Prefeito Municipal, torna 
público a coNvocaÇÃo dos candidatos aprovados (cadastro de reserva) 
no concurso Público no 001/002/003/2019, para apresentação de docu-
mentos dos candidatos habilitados relacionados no aNexo i deste edital 
no setor de recursos Humanos - rH, localizado na Prefeitura de Maracanã 
(av. Magalhães barata, s/N, centro, Maracanã/Pa) no dia 15 de junho a 14 
de julho de 2021, nohoráriodas8h às 12h. o não comparecimento no prazo 
legal implicará na renúncia tácita dos classificados e a não apresentação 
da documentação dos candidatos na data mencionada no item supracitada, 
resultará na perda do direito à nomeação.
docUMeNtos exigidos:
i. cópia autenticada da carteira de identidade
ii.  cópia autenticada do cPf e cópia autenticada do título de eleitor:
iv.  cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
V.  Cópia autenticada do diploma ou do certificado de conclusão do curso cor-
respondente a escolaridade exigida conforme especificação constante do edital;
vi.  cópia autenticada da inscrição em conselho de classe da respectiva 
atividade, quando for o caso;
VIL. Cópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 
anos e / ou dependentes se houver.
viii.  comprovante de votação na última eleição;
ix.  cópia do comprovante de residência;
X.  Cópia do certificado do reservista, ou documento equivalente, ou ainda 
dispensa de incorporação (sendo sexo masculino);
xi.  cópia do cadastramento do Pis /PaseP (se tiver);
xii. firmar declaração de não estar cumprindo sanção por idoneidade, aplicada 
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou Municipal;
XIII. 02 (duas) Fotos fotografias tamanho 3x4 coloridas e recentes;
xiv. declaração de bens (próprio punho) positiva ou negativa, podendo ser 
substituída por cópia da declaração do imposto de renda;
xv. declaração (próprio punho) de acumulação de cargo ou função pública, 
ou sua negativa, incluindo a carga horária;
xvi. certidão Negativa fornecida pela justiça estadual, podendo ser emitida pela internet.
xvii. certidão Negativa fornecida pela justiça federal podendo ser emitida pela internet;
§ 1° - em atenção ao item 3.2 do edital do concurso Público 02 /2019, a 
não apresentação de qualquer dos documentos elencados neste decreto, bem 
como a inexatidão das Declarações, ainda que verificadas posteriormente, 
eliminarão os candidatos do concurso Público, anulando-se todos os atos de-
correntes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis a falsidade.
art. 4º deverão ser apresentadas por todos os convocados, os seguintes 
exames médicos;
i.  Hemograma completo, glicemia em jejum, colesterol total, trigliceríde-
os, tgP e tgo. tipagem sanguínea e fator rH;
ii.  Urina tipo· 1;
iii.  raio x da coluna com laudo Médico;
iv.  laudo Médico comprovatório de necessidade especial, se inscrito como Pcd.
todos os exames médicos apresentados deverão ser originais, para serem 
arquivados, caso apto convocados, em pasta funcional. em hipótese alguma 
serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas, bem como, os laudos médicos 
devem estar assinados e no carimbo deverá constar a especialidade médica, 
com o respectivo nº de registro do profissional. Serão considerados válidos, 
os exames e laudos médicos realizados no período máximo de noventa dias 
anteriores a apresentação deles. Não serão recebidos documentos de forma 
parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante no edital acarre-
tará o não cumprimento da exigência para o interesse na vaga.
da PUblicaÇÃo. o presente edital, com nome completo dos (as) convoca-
dos (as) /Classificados (as), estará publicado e divulgado na internet, con-
forme constante nos editais dos referidos concursos públicos, bem como 
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Maracanã. gabinete do Pre-
feito Municipal de Maracanã, 10 de junho de 2021. reginaldo de alcântara 
carrera - Prefeito Municipal.
coNcuRSoPúBLicoN 001/002/003/2019.
EDitAL Nº 001/2021 - cadastro de Reserva-Nomeação e Posse
ANExoi - coNcuRSo PúBLico Nº 01/2019
cARGo 01: AuxiLiAR DE SERviçoS GERAiS: 33-jean felipe do vale 
sousa; 34-Macela dos santos bandeira; 35-jadson de souza sena; 36-livia 
larissa garcia dos santos; 37-arilene Monteiro Pinto; 38-deleon alexandre 
da silva; 39-alyne zilamar das Neves; 40-ana izabelle Paixao dos santos; 
41-Maria de Nazare do espirito santo silva; 42-josivane cristina silva de 
barros; cargo 02: aUxiliar de serviÇos UrbaNos: 07-almir rodri-
gues de castro Neto; 08-daniel luiz saldanha; 09-ronielson calandrine 
dos reis; cargo 03: coveiro: 03-cristiano trindade da silva. cargo 04: 
vigia: 16-amom saulo senado da silva; 17-genildo Pimentel Monteiro; 
18-rafael albert da Mata rezende; cargo 05: zelador: 06-ruth Helena 
raiol lisboa. cargo 06: ageNte adMiNistrativo: 10-adriele Mourao 
Maia; 11-cristhian teixeira do rosário; 12-camila damasceno carvalho. 
13-lana thays dos santos silva; cargo 09: eletricista Predial: 
03-jefrey dos santos gomes; 04-bruno luis souza da silva; cargo 10: 
eNcaNador: 03-ronivaldo oliveira da costa; 04-carlos alberto gomes; 
cargo 12: MecâNico de veÍcUlos Pesados: 02-antonio sandro do 
amaral; cargo 13: Motorista de veÍcUlos leves (cNH categoria 
a e b): 04-brendo cruz costa; 05-edinaldo dos santos vieira; cargo 14: 

Motorista de veÍcUlos Pesados (cNH categoria c e d): 08-Na-
cib jacob lisboa barbosa; 09-renan Michel souza do vale; 10-joselino 
aguiar; cargo 16: oPerador de MáqUiNas Pesadas (cNH categoria 
c e d): 03-jorge daniel acosta lima; cargo 19: ageNte de tribUtos: 
03-gleysia fernanda braga Melo; cargo 21: assisteNte adMiNistra-
tivo: 05-jonilton Marcos barros serejo; 06-Mariana ferreira bezerra; 
cargo 22: digitador: 03-jaqueline conceição Meireles gomes; cargo 
24: fiscal ee tribUtos: 04-silviane Paulina costa casseb; cargo 26: 
tÉcNico eM coNtabilidade: 04-gustavo da silva guimarães; cargo 
27: tÉcNico dM iNforMática: 03-fabricio da silva ferreira; cargo 28: 
tÉcNico eM Meio aMbieNte: 02-antônio josé da silva Madeira; cargo 
29: administrador: 02-jaine cristiane santana dos santos; cargo 31: as-
sisteNte social: 08-lucélia ferreira viana rodrigues; 09-leonardo de 
araujo gomes; cargo 35: eNgeNHeiro civil: 02-raimundo de oliveira 
costa junior; cargo 37: fisioteraPeUta: 03-juliana beatriz lisboa car-
valho; cargo 39: NUtricioNista: 02-Maíra sousa de azevedo; cargo 
41: PsicolÓgo: 04-arthur elias silva santos; cargo 42: PsicoPedago-
go: 02-Milka Monteiro Pimentel.
coNcuRSo PúBLico Nº 02/2019
cARGo 02: AuxiLiAR DE SERviçoS GERAiS/uRBANA E PERiuRBA-
NA: 16-Maria serrate Porfírio freitas; cargo 03: oPerador de barco/
UrbaNa e PeriUrbaNa: 05-Nielton araújo da Piedade; cargo 04: vigia/
URBANA E PERIURBANA: 13-Jefferson Weslley Oliveira dos Santos; CAR-
go 05: recePcioNista/UrbaNa e PeriUrbaNa: 07-evelyn ruth guedes 
Pardal; 08-adrianny do socorro Pardal da silva; cargo 06: ageNte ad-
MiNistrativo/UrbaNa e PeriUrbaNa: 13-iago Monteiro albuquerque. 
15-valbson salomão costa barata; 16-alice salomão Pinheiro; 17-geova-
na Magalhães de souza; 18-Paula jaqueline silva rodrigues; 19-dienny 
Maria Nunes raiol; cargo 07: ageNte coMUNitário de saúde - acs/
UrbaNa-asf arnélio dos santos: 03-denis Pereira dias; cargo 19: enfer-
meiro/Urbana e Periurbana: 17-luciano igreja da silva; 18-elias de souza 
silva; 19-silvana cristina Modesto Pinheiro; 20-ramom de lima costa; 
21-bruno thiago gomes baia; 22-danielle Magalhães Martins; 23-Mylena 
gomes de barros. cargo 21: fisioteraPeUta/UrbaNa e PeriUrbaNa: 
03-bianca silva da cruz; cargo 22: MÉdico cirUrgiÃo geral/Urba-
Na e PeriUrbaNa: 02-Mario sergio santana Melo. cargo 31: MÉdico 
veteriNário/UrbaNa e PeriUrbaNa: 02 - luanna queiroz costa; car-
go 33: odoNtÓlogo/UrbaNa e PeriUrbaNa: 05-deiseane angélica 
cabral santos Prefeitura Municipal de Maracanã/Pa; concurso Público Nº 
03/2019; cargo 01: Professor da edUcaÇÃo básica dos aNos iNi-
ciais e edUcaÇÃo iNfaNtil-Peb i. 122-Kezia regina Machado oliveira; 
139-Priscila Pedreira do Nascpimento silva; 140-luiz Henrique dutra do 
rosário; 141-Marcia andressa araújo Malcher; 142-raquel Mesquita Nu-
nes; 143-Maiara Meireles reis; 144-sádio sousa Monteiro; 145-luana san-
tos da silva; 146-adylla da silva carneiro; 147-silvia renara dos Passos; 
148-izabela cristina fernandes do Patrocínio; 149-Hermes Kleyton lima 
de vasconcelos; 150-Maria angélica de souza oliveira; 151-rebeca de oli-
veira costa; 152-flávio sidney Pires borges; 153-adriana silva de lima; 
154-luiz felipe de Moraes lima; 155-Marilene Menezes de souza; 156-jes-
sica damasceno Hungria; 157-silvane ribeiro de oliveira; 158-raianhe 
lima de sousa; 159-stênio césar freitas; 160-rayssa de jesus cabral; 
161-tatiane alves; 162-seliene de Maria santa rosa costa; 163-Heliana de 
fátima Maia Moreira. cargo 06: Professor da educação básica dos anos fi-
nais-Peb Ii-Geografia: 15-Alessandra Damasceno de Almeida; CARGO 07: 
Professor da edUcaÇÃo básica dos aNos fiNais-Peb ii-HistÓria: 
12-ana Maria da silvpa conceiçao; cargo 09: Professor da edUca-
ÇÃo básica dos aNos fiNais-Peb ii-lÍNgUa PortUgUesa: 17-Hiane 
do socorro souza Marinho. cargo 10: Professor da edUcaÇÃo bási-
ca dos aNos fiNais-Peb ii-MateMática: 22-edimar Piedade da silva; 
23-zenivaldo soares da silva; 24-denis Pereira dias; 25-dayson Wesley 
lima castro. cargo 11: tecNico Pedagogico: 19-ocimar ferreira dias; 
20-flavia santos sousa; 21-Helvio de oliveira almeida.

Protocolo: 666088

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MEDiciLÂNDiA
AviSo DE HoMoLoGAção
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021
o Prefeito Municipal de Medicilândia, sr. júlio cesar do egito, homologa as 
empresas vencedoras: j. a. MacHado eireli foi vencedor no(s) item(ns) 
03, 09, 010, 015, 018, 021, 023, 027, 033, 039, 045, 051, 057, 063, 069, 
070, 075, 081, 087, 093, 099, 0105, 0111, 0117, 0128, 0135, 0136, per-
fazendo o valor total de r$ 685.731,20 (seiscentos e oitenta e cinco Mil, 
setecentos e trinta e Um reais e vinte centavos); Nissei servicos e 
coMercio ltda foi vencedor no(s) item(ns) 01, 04, 05, 06, 07, 019, 022, 
025, 031, 037, 043, 049, 055, 061, 067, 073, 079, 084, 091, 097, 0103, 
0106, 0108, 0109, 0112, 0115, 0121, 0126, 0132, perfazendo o valor total 
de r$ 699.862,55 (seiscentos e Noventa e Nove Mil, oitocentos e sessen-
ta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); PerforM iNforMatica 
eireli foi vencedor no(s) item(ns) 024, 034, 040, 046, 052, 058, 0118, 
0129, perfazendo o valor total de r$ 297.330,94 (duzentos e Noventa e 
sete Mil, trezentos e trinta reais e Noventa e quatro centavos); esati 
coMercio e serviÇos eireli foi vencedor no(s) item(ns) 030, 036, 042, 
048, 054, 060, 072, 078, 085, 090, 094, 096, 0102, 0114, 0120, 0125, 
0131, 0134, perfazendo o valor total de r$ 703.259,73 (setecentos e três 
Mil, duzentos e cinquenta e Nove reais e setenta e três centavos); j dos 
saNtos teixeira ltda foi vencedor no(s) item(ns) 02, 08, 013, 014, 
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016, 020, 026, 028, 032, 038, 044, 050, 056, 062, 066, 068, 074, 080, 
086, 092, 098, 0100, 0104, 0110, 0116, 0122, 0127, 0133, perfazendo o 
valor total de r$ 683.467,11 (seiscentos e oitenta e três Mil, quatrocen-
tos e sessenta e sete reais e onze centavos) e f. M. silva dos saNtos 
coMercio eireli foi vencedor no(s) item(ns) 011, 012, 017, 029, 035, 
041, 047, 053, 059, 064, 065, 071, 076, 077, 082, 083, 088, 089, 095, 
0101, 0107, 0113, 0119, 0123, 0124, 0130, perfazendo o valor total de 
r$ 806.724,77 (oitocentos e seis Mil, setecentos e vinte e quatro reais e 
setenta e sete centavos).;
AviSo DE ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 013/2021
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021
Processo: 024.1404/2021; ata de registro de Preços do Pregão Pre-
sencial nº 011/2021; objeto seleção e contratação de empresas para 
fornecimento de material de consumo de informática, visando aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas se-
cretarias.; Órgãos gerenciadores: Prefeitura Municipal de Medicilân-
dia, cNPj nº 34.593.525/0001-08; fundo Municipal de saúde, cNPj 
nº 11.419.894/0001- 75; fundo Municipal de assistência social, 
cNPj nº 18.300.312/0001-86; fundo Municipal de educação, cNPj nº 
28.368.870/0001-37; fundo de Manut.e desenv. do ensino da educ. bá-
sica, cNPj nº 30.406.403/0001-04; detentoras da ata de registro de Pre-
ços nº 013/2021; j. a. MacHado eireli c.N.P.j. nº 12.548.760/0001-17; 
Nissei servicos e coMercio ltda, c.N.P.j. nº 23.882.208/0001-87; 
PerforM iNforMatica eireli, c.N.P.j. nº 04.624.939/0001-88; esati 
coMercio e serviÇos eireli, c.N.P.j. nº 21.852.893/0001-73; j dos 
saNtos teixeira ltda, c.N.P.j. nº 26.430.956/0001-17; f. M. silva 
dos saNtos coMercio eireli c.N.P.j. nº 33.389.117/0001-68; vigên-
cia: 18 de Maio de 2021 a 18 de Maio de 2022.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210199
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo de informática, visando atender as necessidades da secre-
taria Municipal de educação. coNtrato N° 20210199. contratante: fUNdo 
MUNiciPal de edUcaÇÃo. contratado: j. a. MacHado eireli, no valor total 
de r$ 63.107,27 (sessenta e três mil, cento e sete reais e vinte e sete centa-
vos). vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210206
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210206. contratan-
te: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo. contratado: Nissei servicos e 
coMercio ltda, no valor total de r$ 74.875,92 (setenta e quatro mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). vigência: 19 
de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210207
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210207. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo. contratado: PerforM iNforMatica 
eireli, no valor total de r$ 33.765,58 (trinta e três mil, setecentos e ses-
senta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). vigência: 19 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210208
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210208. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo. contratado: esati coMercio e ser-
viÇos eireli, no valor total de r$ 77.192,91 (setenta e sete mil, cento 
e noventa e dois reais e noventa e um centavos). vigência: 19 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210209
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210209. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo. contratado: j dos saNtos teixeira 
ltda, no valor total de r$ 78.492,59 (setenta e oito mil, quatrocentos e 
noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos). vigência: 19 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210210
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210210. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo. contratado: f. M. silva dos saNtos 
coMercio eireli, no valor total de r$ 82.288,52 (oitenta e dois mil, du-
zentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). vigência: 19 de 
Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210212
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210212. contratante: 
fUNdo de MaNUt.e deseNv. do eNsiNo da edUc.básica. contratado: 
j. a. MacHado eireli, no valor total de r$ 95.886,37 (noventa e cinco 
mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos). vigência: 19 
de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210213
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210213. contratante: 
fUNdo de MaNUt.e deseNv. do eNsiNo da edUc.básica. contratado: 
Nissei servicos e coMercio ltda, no valor total de r$ 105.400,04 
(cento e cinco mil, quatrocentos reais e quatro centavos). vigência: 19 de 
Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210214
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210214. contratante: 
fUNdo de MaNUt.e deseNv. do eNsiNo da edUc.básica. contratado: 
PerforM iNforMatica eireli, no valor total de r$ 53.030,90 (cinquenta 
e três mil, trinta reais e noventa centavos). vigência: 19 de Maio de 2021 
a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210215
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210215. contratante: 
fUNdo de MaNUt.e deseNv. do eNsiNo da edUc.básica. contratado: 
esati coMercio e serviÇos eireli, no valor total de r$ 130.465,78 
(cento e trinta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito 
centavos). vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210216
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
secretaria Municipal de educação. coNtrato N° 20210216. contratante: 
fUNdo de MaNUt.e deseNv. do eNsiNo da edUc.básica. contratado: 
j dos saNtos teixeira ltda, no valor total de r$ 103.016,36 (cento e 
três mil, dezesseis reais e trinta e seis centavos). vigência: 19 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210217
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo de informática, visando atender as necessidades da secre-
taria Municipal de educação. coNtrato N° 20210217. contratante: fUNdo 
de MaNUt.e deseNv. do eNsiNo da edUc.básica. contratado: f. M. silva 
dos saNtos coMercio eireli, no valor total de r$ 138.168,61 (cento e 
trinta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos). 
vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210241
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial de consumo de informática, visando atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210241. contratante: PrefeitUra 
MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: j. a. MacHado eireli, no valor to-
tal de r$ 82.359,03 (oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e três 
centavos). vigência: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210242
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210242. contratan-
te: PrefeitUra MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: Nissei ser-
vicos e coMercio ltda, no valor total de r$ 68.386,75 (sessenta e oito 
mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). vigência: 
21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210243
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210243. contratan-
te: PrefeitUra MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: PerforM 
iNforMatica eireli, no valor total de r$ 32.782,45 (trinta e dois mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). vigência: 
21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210244
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210244. contratan-
te: PrefeitUra MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: esati co-
Mercio e serviÇos eireli, no valor total de r$ 63.439,99 (sessenta e 
três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos). 
vigência: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210245
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo de informática, visando atender as necessidades da Pre-
feitura Municipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210245. contratante: 
PrefeitUra MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: j dos saNtos 
teixeira ltda, no valor total de r$ 66.463,12 (sessenta e seis mil, qua-
trocentos e sessenta e três reais e doze centavos). vigência: 21 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210247
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo de informática, visando atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210247. contratan-
te: PrefeitUra MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: f. M. silva 
dos saNtos coMercio eireli, no valor total de r$ 82.777,57 (oitenta 
e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). 
vigência: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210263
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210263. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: j. a. MacHado 
eireli, no valor total de r$ 33.569,41 (trinta e três mil, quinhentos e 
sessenta e nove reais e quarenta e um centavos). vigência: 26 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.
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AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210264
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210264. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: Nissei servi-
cos e coMercio ltda, no valor total de r$ 21.723,84 (vinte e um mil, 
setecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). vigência: 26 
de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210266
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210266. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: PerforM iN-
forMatica eireli, no valor total de r$ 7.892,99 (sete mil, oitocentos e 
noventa e dois reais e noventa e nove centavos). vigência: 26 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210268
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210268. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: esati coMer-
cio e serviÇos eireli, no valor total de r$ 15.612,61 (quinze mil, seis-
centos e doze reais e sessenta e um centavos). vigência: 26 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210270
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210270. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: j dos saNtos 
teixeira ltda, no valor total de r$ 23.952,25 (vinte e três mil, novecen-
tos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). vigência: 26 de Maio 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210273
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210273. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: f. M. silva 
dos saNtos coMercio eireli, no valor total de r$ 20.753,30 (vinte 
mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos). vigência: 26 de 
Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210275
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo informática, para atender as demandas da secre-
taria Municipal de saúde. coNtrato N° 20210275. contratante: fUNdo 
MUNiciPal de saúde. contratado: j. a. MacHado eireli, no valor total 
de r$ 70.137,97 (setenta mil, cento e trinta e sete reais e noventa e sete 
centavos). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210277
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria Munici-
pal de saúde. coNtrato N° 20210277. contratante: fUNdo MUNiciPal de 
saúde. contratado: Nissei servicos e coMercio ltda, no valor total de 
r$ 32.561,59 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta 
e nove centavos). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210280
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria Mu-
nicipal de saúde. coNtrato N° 20210280. contratante: fUNdo MUNiciPal 
de saúde. contratado: PerforM iNforMatica eireli, no valor total de r$ 
21.487,48 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e 
oito centavos). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210282
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria Mu-
nicipal de saúde. coNtrato N° 20210282. contratante: fUNdo MUNiciPal 
de saúde. contratado: esati coMercio e serviÇos eireli, no valor total 
de r$ 66.607,54 (sessenta e seis mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e 
quatro centavos). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210287
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de consumo informática, para atender as demandas da secretaria Mu-
nicipal de saúde. coNtrato N° 20210287. contratante: fUNdo MUNiciPal 
de saúde. contratado: j dos saNtos teixeira ltda, no valor total de r$ 
74.989,83 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta 
e três centavos). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210289
PREGão PRESENciAL SRP Nº 011/2021, objeto: fornecimento de 
material de consumo informática, para atender as demandas da secre-
taria Municipal de saúde. coNtrato N° 20210289. contratante: fUN-
do MUNiciPal de saúde. contratado: f. M. silva dos saNtos co-
Mercio eireli, no valor total de r$ 80.731,68 (oitenta mil, setecentos 
e trinta e um reais e sessenta e oito centavos). vigência: 26 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo DE HoMoLoGAção
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021
o Prefeito Municipal de Medicilândia, sr. júlio cesar do egito, homologa as 
empresas vencedoras: esati coMercio e serviÇos eireli foi vencedor 
no(s) item(ns) 04, 010, 013, perfazendo o valor total de r$ 721.700,00 
(setecentos e vinte e Um Mil, setecentos reais); j. a. MacHado eireli 
foi vencedor no(s) item(ns) 03, 07, 09, 014, perfazendo o valor total de r$ 
595.368,00 (quinhentos e Noventa e cinco Mil, trezentos e sessenta e oito 

reais); PerforM iNforMatica eireli foi vencedor no(s) item(ns) 05, 011, 
017, 023, perfazendo o valor total de r$ 387.780,00 (trezentos e oitenta 
e sete Mil, setecentos e oitenta reais); j dos saNtos teixeira ltda foi 
vencedor no(s) item(ns) 02, 06, 08, 019, 020, perfazendo o valor total de r$ 
276.827,00 (duzentos e setenta e seis Mil, oitocentos e vinte e sete reais); 
serraNa distribUidora ltda foi vencedor no(s) item(ns) 022, 024, perfa-
zendo o valor total de r$ 165.390,00 (cento e sessenta e cinco Mil, trezentos 
e Noventa reais); f. M. silva dos saNtos coMercio eireli foi vencedor 
no(s) item(ns) 018, 021, 025, perfazendo o valor total de r$ 452.974,00 
(quatrocentos e cinquenta e dois Mil, Novecentos e setenta e quatro reais) 
e Nissei servicos e coMercio ltda foi vencedor no(s) item(ns) 01, 012, 
015, 016, perfazendo o valor total de r$ 363.179,00 (trezentos e sessenta e 
três Mil, cento e setenta e Nove reais).;
AviSo DE ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 015/2021
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021
Processo: 025.1404/2021; ata de registro de Preços do Pregão Presencial 
nº 012/2021; objeto: seleção e contratação de empresas para fornecimen-
to de material permanente de informática, atendendo assim as demandas 
da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas secretarias.; Órgãos geren-
ciadores: Prefeitura Municipal de Medicilândia, cNPj nº 34.593.525/0001-
08; fundo Municipal de saúde, cNPj nº 11.419.894/0001- 75; fundo 
Municipal de assistência social, cNPj nº 18.300.312/0001-86; fundo 
Municipal de educação, cNPj nº 28.368.870/0001-37; fundo de Ma-
nut.e desenv. do ensino da educ. básica, cNPj nº 30.406.403/0001-04; 
detentoras da ata de registro de Preços nº 015/2021; j. a. MacHado 
eireli, c.N.P.j. nº 12.548.760/0001-17; Nissei servicos e coMer-
cio ltda, c.N.P.j. nº 23.882.208/0001-87; serraNa distribUidora 
ltda c.N.P.j. nº 30.313.649/0001-23; PerforM iNforMatica eireli, 
c.N.P.j. nº 04.624.939/0001-88; esati coMercio e serviÇos eireli, 
c.N.P.j. nº 21.852.893/0001-73; j dos saNtos teixeira ltda, c.N.P.j. nº 
26.430.956/0001-17; f. M. silva dos saNtos coMercio eireli, c.N.P.j. 
nº 33.389.117/0001-68; vigência: 19 de Maio de 2021 a 19 de Maio de 2022.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210218
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial permanente de informática, para atender as demandas da Prefeitura Mu-
nicipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210218. contratante: PrefeitUra 
MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: j dos saNtos teixeira ltda, 
no valor total de r$ 63.265,00 (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e 
cinco reais). vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210219
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial permanente de informática, para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210219. contratante: PrefeitU-
ra MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: serraNa distribUidora 
ltda, no valor total de r$ 14.375,00 (quatorze mil, trezentos e setenta e 
cinco reais). vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210220
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material 
permanente de informática, para atender as demandas da Prefeitura Municipal 
de Medicilândia. coNtrato N° 20210220. contratante: PrefeitUra MUNici-
Pal de MedicilaNdia. contratado: f. M. silva dos saNtos coMercio eire-
li, no valor total de r$ 76.144,00 (setenta e seis mil, cento e quarenta e quatro 
reais). vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210221
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial permanente de informática, para atender as demandas da Prefeitura Mu-
nicipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210221. contratante: PrefeitUra 
MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: esati coMercio e serviÇos 
eireli, no valor total de r$ 86.440,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e 
quarenta reais). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210222
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial permanente de informática, para atender as demandas da Prefeitura Mu-
nicipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210222. contratante: PrefeitUra 
MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: j. a. MacHado eireli, no valor 
total de r$ 86.780,80 (oitenta e seis mil, setecentos e oitenta reais e oitenta 
centavos). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 202140223
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial permanente de informática, para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de Medicilândia. coNtrato N° 202140223. contratante: Pre-
feitUra MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: PerforM iNforMa-
tica eireli, no valor total de r$ 70.710,00 (setenta mil, setecentos e dez 
reais). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210224
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial permanente de informática, para atender as demandas da Prefeitura Mu-
nicipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210224. contratante: PrefeitUra 
MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: Nissei servicos e coMercio 
ltda, no valor total de r$ 46.136,00 (quarenta e seis mil, cento e trinta e seis 
reais). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210226
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210226 . contratante:  fUNdo MUNiciPal de edU-
caÇÃo. contratado: esati coMercio e serviÇos eireli, no valor total 
de r$ 50.480,00 (cinquenta mil, quatrocentos e oitenta reais). vigência: 
20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
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AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210227
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanen-
te de informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de 
educação. coNtrato N° 20210227. contratante:  fUNdo MUNiciPal 
de edUcaÇÃo. contratado: j. a. MacHado eireli, no valor total de r$ 
45.331,60 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta 
centavos). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210228
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210228. contratante: fUNdo MUNiciPal de edU-
caÇÃo. contratado: PerforM iNforMatica eireli, no valor total de r$ 
37.980,00 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais). vigência: 20 de 
Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210229
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210229. contratante:  fUNdo MUNiciPal de edU-
caÇÃo. contratado: j dos saNtos teixeira ltda, no valor total de r$ 
21.097,00 (vinte e um mil, noventa e sete reais). vigência: 20 de Maio de 
2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210230
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210230. contratante: fUNdo MUNiciPal de edU-
caÇÃo. contratado: serraNa distribUidora ltda, no valor total de r$ 
29.975,00 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais). vigência: 
20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210231
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanen-
te de informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de 
educação. coNtrato N° 20210231. contratante: fUNdo MUNiciPal de 
edUcaÇÃo. contratado: f. M. silva dos saNtos coMercio eireli, no 
valor total de r$ 16.197,00 (dezesseis mil, cento e noventa e sete reais). 
vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210232
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210232. contratante:  fUNdo MUNiciPal de edU-
caÇÃo. contratado: Nissei servicos e coMercio ltda, no valor total 
de r$ 26.859,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais). 
vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210233
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210233. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. 
do eNsiNo da edUc.básica. contratado: esati coMercio e serviÇos 
eireli, no valor total de r$ 66.320,00 (sessenta e seis mil, trezentos e 
vinte reais). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210234
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educação. 
coNtrato N° 20210234. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. do eN-
siNo da edUc.básica. contratado: j. a. MacHado eireli, no valor total de 
r$ 49.792,20 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte 
centavos). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210235
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210235. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. 
do eNsiNo da edUc.básica. contratado: PerforM iNforMatica eire-
li, no valor total de r$ 33.210,00 (trinta e três mil, duzentos e dez reais). 
vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210236
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210236. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. 
do eNsiNo da edUc.básica. contratado: j dos saNtos teixeira 
ltda, no valor total de r$ 21.672,00 (vinte e um mil, seiscentos e setenta 
e dois reais). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210237
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210237. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. 
do eNsiNo da edUc.básica. contratado: serraNa distribUidora 
ltda, no valor total de r$ 21.350,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquen-
ta reais). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210238
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educação. 
coNtrato N° 20210238. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. do eN-
siNo da edUc.básica. contratado: f. M. silva dos saNtos coMercio 
eireli, no valor total de r$ 16.197,00 (dezesseis mil, cento e noventa e sete 
reais). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210239
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de 
informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de educa-
ção. coNtrato N° 20210239. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. 
do eNsiNo da edUc.básica. contratado: Nissei servicos e coMer-
cio ltda, no valor total de r$ 31.159,00 (trinta e um mil, cento e cinquen-
ta e nove reais). vigência: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210265
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente 
de informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de saú-
de. coNtrato N° 20210265. contratante: fUNdo MUNiciPal de saúde. 
contratado: esati coMercio e serviÇos eireli, no valor total de r$ 
78.020,00 (setenta e oito mil, vinte reais). vigência: 26 de Maio de 2021 
a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210267
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente 
de informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de saú-
de. coNtrato N° 20210267. contratante: fUNdo MUNiciPal de saú-
de. contratado: j. a. MacHado eireli, no valor total de r$ 51.751,10 
(cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos). 
vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210269
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanen-
te de informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de 
saúde. coNtrato N° 20210269. contratante: fUNdo MUNiciPal de 
saúde. contratado: PerforM iNforMatica eireli, no valor total de r$ 
24.870,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais). vigência: 26 de 
Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210271
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente de in-
formática, para atender as demandas da secretaria Municipal de saúde. coN-
trato N° 20210271. contratante: fUNdo MUNiciPal de saúde. contratado: 
j dos saNtos teixeira ltda, no valor total de r$ 16.085,00 (dezesseis mil, 
oitenta e cinco reais). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210272
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente 
de informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de saú-
de. coNtrato N° 20210272. contratante: fUNdo MUNiciPal de saúde. 
contratado: f. M. silva dos saNtos coMercio eireli, no valor total de 
r$ 90.442,00 (noventa mil, quatrocentos e quarenta e dois reais). vigên-
cia: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210274
PREGão Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material permanente 
de informática, para atender as demandas da secretaria Municipal de saú-
de. coNtrato N° 20210274. contratante: fUNdo MUNiciPal de saúde. 
contratado: Nissei servicos e coMercio ltda, no valor total de r$ 
49.500,00 (quarenta e nove mil, quinhentos reais). vigência: 26 de Maio 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210276
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial permanente de informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210276. contratante: fUN-
do MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: esati coMercio e 
serviÇos eireli, no valor total de r$ 90.890,00 (noventa mil, oitocentos 
e noventa reais). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210278
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de material 
permanente de informática, para atender as demandas da secretaria Municipal 
de assistência social. coNtrato N° 20210278. contratante: fUNdo MUNici-
Pal de assistêNcia social. contratado: j. a. MacHado eireli, no valor total 
de r$ 75.421,60 (setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta 
centavos). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210279
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial permanente de informática, para atender as demandas da secretaria Mu-
nicipal de assistência social. coNtrato N° 20210279. contratante: fUNdo 
MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: PerforM iNforMatica 
eireli, no valor total de r$ 43.440,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e 
quarenta reais). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210281
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial permanente de informática, para atender as demandas da secretaria Mu-
nicipal de assistência social. coNtrato N° 20210281. contratante: fUNdo 
MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: j dos saNtos teixeira 
ltda, no valor total de r$ 37.463,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e ses-
senta e três reais). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210283
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial permanente de informática, para atender as demandas da secretaria Mu-
nicipal de assistência social. coNtrato N° 20210283. contratante: fUNdo 
MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: serraNa distribUido-
ra ltda, no valor total de r$ 25.620,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte 
reais). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210284
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial permanente de informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210284. contratante: 
fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: f. M. silva 
dos saNtos coMercio eireli, no valor total de r$ 32.394,00 (trinta e 
dois mil, trezentos e noventa e quatro reais). vigência: 26 de Maio de 2021 
a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210285
PREGão PRESENciAL SRP Nº 012/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial permanente de informática, para atender as demandas da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210285. contratante: fUN-
do MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: Nissei servicos e 
coMercio ltda, no valor total de r$ 36.640,00 (trinta e seis mil, seiscentos 
e quarenta reais). vigência: 26 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
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PREfEituRA MuNiciPAL DE MEDiciLÂNDiA
AviSo DE HoMoLoGAção
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021
o Prefeito Municipal de Medicilândia, sr. júlio cesar do egito, homologa 
as empresas vencedoras j dos saNtos teixeira ltda foi vencedor 
no(s) item(ns) 03, 04, 05, 07, 08, 012, 014, 016, 020, 021, 023, 025, 
029, 030, 032, 034, 036, 039, 041, 043, 048, 050, 052, 057, 059, 061, 
064, 066, 068, 070, 072, 075, 077, 078, 079, 085, 086, 087, 090, 091, 
093, 095, 097, 010, 0101, 0102, 0104, 0106, 0108, 0111, 0113, 0115, 
0120, 0122, 0124, 0126, 0129, 0131, 0132, 0133, 0134, 0138, 0140, 
0142, 0147, 0149, 0150, 0151, 0156, 0158, 0160, 0165, 0167, 0168, 
0169, 0172, 0174, 0176, 0178, 0181, 0183, 0185, 0187, 0190, 0192, 
0194, 0196, 0198, 0199, 0201, 0203, 0204, 0205, 0207, 0208, 0210, 
0212, 0213, 0214, 0216, 0217, 0219, 0221, perfazendo o valor total de 
r$ 1.365.822,57 (Um Milhão, trezentos e sessenta e cinco Mil, oitocen-
tos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos); esati coMercio 
e serviÇos eireli foi vencedor no(s) item(ns) 01, 06, 010, 015, 018, 
019, 024, 027, 028, 033, 042, 046, 051, 055, 063, 069, 073, 082, 088, 
096, 099, 0105, 0109, 0114, 0117, 0118, 0123, 0127, 0135, 0136, 
0141, 0144, 0145, 0153, 0154, 0159, 0162, 0163, 0171, 0177, 0186, 
0189, 0195, perfazendo o valor total de r$ 427.819,10 (quatrocentos e 
vinte e sete Mil, oitocentos e dezenove reais e dez centavos) e j. M. r. 
PaixÃo eireli foi vencedor no(s) item(ns) 02, 09, 011, 013, 017, 022, 
026, 031, 035, 037, 038, 040, 044, 045, 047, 049, 053, 054, 056, 058, 
060, 062, 065, 067, 071, 074, 076, 080, 081, 083, 084, 089, 092, 094, 
098, 0103, 0107, 0110, 0112, 0116, 0119, 0121, 0125, 0128, 0130, 
0137, 0139, 0143, 0146, 0148, 0152, 0155, 0157, 0161, 0164, 0166, 
0170, 0173, 0175, 0179, 0180, 0182, 0184, 0188, 0191, 0193, 0197, 
020, 0202, 0206, 0209, 0211, 0215, 0218, 0220, perfazendo o valor to-
tal de r$ 1.434.564,18 (Um Milhão, quatrocentos e trinta e quatro Mil, 
quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos).;
AviSo DE ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 014/2021
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021
Processo: 020.2503/2021; ata de registro de Preços do Pregão Pre-
sencial nº 010/2021; objeto seleção e contratação de empresa para for-
necimento de Material de expediente, para atender as necessidades dos 
fundos Municipais, educação, saúde, assistência social, Meio ambiente e 
todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Medicilândia-
Pa.; Órgãos gerenciadores: Prefeitura Municipal de Medicilândia, cNPj nº 
34.593.525/01-08; fundo Municipal de saúde, cNPj nº 11.419.894/01-
75; fundo Municipal de assistência social, cNPj nº 18.30.312/01-86; 
fundo Municipal de educação, cNPj nº 28.368.870/01-37; fundo Muni-
cipal de Meio ambiente, cNPj 21.007.170/0001-78; detentoras da ata 
de registro de Preços nº 014/2021; j. M. r. PaixÃo eireli, c.N.P.j. nº 
17.554.646/0001-13; esati coMercio e serviÇos eireli, c.N.P.j. 
nº 21.852.893/0001-73; j dos saNtos teixeira ltda, c.N.P.j. nº 
26.430.956/0001-17; vigência: 19 de Maio de 2021 a 19 de Maio de 2022.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210196
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de expediente, para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de saúde. coNtrato N° 20210196. contratante: fUNdo MUNiciPal de 
saúde. contratado: j dos saNtos teixeira ltda, no valor total de r$ 
51.700,65 (cinquenta e um mil, setecentos reais e sessenta e cinco centa-
vos). vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210198
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de expediente, para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de saúde. coNtrato N° 20210198. contratante: fUNdo MUNiciPal de 
saúde. contratado: esati coMercio e serviÇos eireli, no valor total 
de r$ 7.380,89 (sete mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e nove centa-
vos). vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210200
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de 
material de expediente, para atender as necessidades da secretaria Mu-
nicipal de saúde. coNtrato N° 20210200. contratante: fUNdo MUNici-
Pal de saúde. contratado: j. M. r. PaixÃo eireli, no valor total de r$ 
28.758,81 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 
um centavos). vigência: 19 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210246
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de 
material de expediente, para atender as necessidades da secretaria de 
educação. coNtrato N° 20210246. contratante: fUNdo MUNiciPal de 
edUcaÇÃo. contratado: j dos saNtos teixeira ltda, no valor total de 
r$ 161.200,25 (cento e sessenta e um mil, duzentos reais e vinte e cinco 
centavos). vigência: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210248
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de expediente, para atender as necessidades da secretaria de educa-
ção. coNtrato N° 20210248. contratante:  fUNdo MUNiciPal de edU-
caÇÃo. contratado: esati coMercio e serviÇos eireli, no valor total 
de r$ 51.909,35 (cinquenta e um mil, novecentos e nove reais e trinta e 
cinco centavos). vigência: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210249
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial de expediente, para atender as necessidades da secretaria de educação. 
coNtrato N° 20210249. contratante: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo. 
contratado: j. M. r. PaixÃo eireli, no valor total de r$ 167.662,75 (cento e 
sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco cen-
tavos). vigência: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210250
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de 
material de expediente, para atender as necessidades da secretaria de 
educação. coNtrato N° 20210250. contratante: fUNdo de MaNUt.e 
deseNv. do eNsiNo da edUc.básica. contratado: j dos saNtos tei-
xeira ltda, no valor total de r$ 221.267,25 (duzentos e vinte e um mil, 
duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). vigência: 21 de 
Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210251
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial de expediente, para atender as necessidades da secretaria de educação. 
coNtrato N° 20210251. contratante: fUNdo de MaNUt.e deseNv. do eN-
siNo da edUc.básica. contratado: esati coMercio e serviÇos eireli, 
no valor total de r$ 88.176,80 (oitenta e oito mil, cento e setenta e seis reais 
e oitenta centavos). vigência: 21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210252
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de 
material de expediente, para atender as necessidades da secretaria de 
educação. coNtrato N° 20210252. contratante: fUNdo de MaNUt.e 
deseNv. do eNsiNo da edUc.básica. contratado: j. M. r. PaixÃo 
eireli, no valor total de r$ 221.631,45 (duzentos e vinte e um mil, 
seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos). vigência: 
21 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210254
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Medicilândia. coNtrato N° 20210254. contratante: PrefeitUra MU-
NiciPal de MedicilaNdia. contratado: j dos saNtos teixeira ltda, 
no valor total de r$ 81.047,10 (oitenta e um mil, quarenta e sete reais e 
dez centavos). vigência: 24 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210255
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de 
material de expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Mu-
nicipal de Medicilândia. coNtrato N° 20210255. contratante: Prefei-
tUra MUNiciPal de MedicilaNdia. contratado: esati coMercio e 
serviÇos eireli, no valor total de r$ 17.555,31 (dezessete mil, qui-
nhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos). vigência: 24 
de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210256
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Medicilândia. coNtrato N° 20210256. contratante: PrefeitUra MUNici-
Pal de MedicilaNdia. contratado: j. M. r. PaixÃo eireli, no valor total 
de r$ 90.065,44 (noventa mil, sessenta e cinco reais e quarenta e quatro 
centavos). vigência: 24 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210257
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial de expediente, para atender as necessidades da secretaria Municipal de 
Meio ambiente. coNtrato N° 20210257. contratante: fUNdo MUNiciPal 
de Meio aMbieNte. contratado: j dos saNtos teixeira ltda, no valor 
total de r$ 8.143,50 (oito mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta cen-
tavos). vigência: 24 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210258
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial de expediente, para atender as necessidades da secretaria Municipal de 
Meio ambiente. coNtrato N° 20210258. contratante: fUNdo MUNiciPal 
de Meio aMbieNte. contratado: esati coMercio e serviÇos eireli, no 
valor total de r$ 1.771,91 (um mil, setecentos e setenta e um reais e noventa 
e um centavos). vigência: 24 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210259
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de mate-
rial de expediente, para atender as necessidades da secretaria Municipal de 
Meio ambiente. coNtrato N° 20210259. contratante: fUNdo MUNiciPal 
de Meio aMbieNte. contratado: j. M. r. PaixÃo eireli, no valor total de r$ 
5.877,62 (cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centa-
vos). vigência: 24 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210260
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de expediente, para atender as necessidades da secretaria Municipal 
de assistência social. coNtrato N° 20210260. contratante: fUNdo MU-
NiciPal de assistêNcia social. contratado: j dos saNtos teixeira 
ltda, no valor total de r$ 160.157,70 (cento e sessenta mil, cento e cin-
quenta e sete reais e setenta centavos). vigência: 25 de Maio de 2021 a 
31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210261
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de ma-
terial de expediente, para atender as necessidades da secretaria Munici-
pal de assistência social. coNtrato N° 20210261. contratante: fUNdo 
MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: esati coMercio e 
serviÇos eireli, no valor total de r$ 47.302,45 (quarenta e sete mil, 
trezentos e dois reais e quarenta e cinco centavos). vigência: 25 de Maio 
de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
AviSo ExtRAto Do coNtRAto N° 20210262
PREGão PRESENciAL SRP Nº 010/2021, objeto: fornecimento de 
material de expediente, para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de assistência social. coNtrato N° 20210262. contratan-
te: fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social. contratado: j. M. r. 
PaixÃo eireli, no valor total de r$ 201.369,35 (duzentos e um mil, 
trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos). vigência: 
25 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

Protocolo: 666090
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE Novo PRoGRESSo
AviSo DE LicitAção. PREGão ELEtRoNico Nº 28/2021-SRP. ob-
jeto: registro de Preços Para aquisição de Materiais, incluindo instalação e 
colocação de Mármores, vidros e acessórios, com o intuito de atender a Pre-
feitura Municipal de Novo Progresso/Pa. tipo: Menor preço por item. data da 
abertura: 24/06/2021 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado 
através do sistema eletrônico do bNc - bolsa Nacional de compras, no site 
www.bnccompras.com. o edital e seus anexos encontram se disponíveis no 
endereço eletrônico acima. scheila luiza lavall - Pregoeira.

Protocolo: 666091

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ouRéM - PA
ExtRAto DE tERMo ADitivo. ESPéciE: 1º termo Aditivo do con-
trato nº 2020-1510-001 - cPL/PMo, decorrente do processo licitatório 
tomada de Preço nº 005/2020-cPl-PMo. contratada: saraiva & cia ltda, 
cNPj Nº 12.545.515/0001-56. objeto: Prorrogação do prazo de vigência 
para recuperação de estrada vicinal não pavimentada, Pa 251, com ex-
tensão de 50,123km no Municipio de ourém/Pa. vigência: fica prorrogado 
por mais 180(cento e oitenta) dias. data da assinatura: 12/04/2021, fund. 
legal: art. 57 da lei No. 8.666/93, e suas alterações posteriores. francisco 
roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 666092

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MuNicíPio DE PAcAJÁ/ EStADo Do PARÁ
AviSo DE ADiAMENto DE LicitAção
PREGão SRP N° 024/2021, NA foRMA ELEtRôNicA.
o secretário municipal de saúde de Pacajá exmo. sr. brUNo daNglares 
de araUjo, ordenador de despesas neste, no uso de suas atribuições le-
gais e considerando razões de interesse público, decide adiar, o proces-
so PregÃo-024/2021. objeto: : registro de Preço para contratação de 
empresa para futuro e eventual forNeciMeNto de UrNas fUNerárias, 
serviÇos e traNslado fúNebre, para atender as demandas da secre-
taria municipal de saúde, que ocorreria no dia 17 de junho de 2021, às 
09h00Min, Motivado pela necessidade de alteração do edital.
Nova data de abertura dia 30 de junho de 2021 as 09horas
forMalizaÇÃo de coNsUltas: o referido edital poderá ser obtido junto 
ao Portal da transparência do Município, no Mural de licitações do tcM/Pa, 
no sítio https://portal.licitanet.com.br/ e na sala da comissão de licitações 
do Município de Pacajá no horário de expediente ou através de solicitação 
pelo e-mail licitacaopacajápmp@gmail.com
sisteMa eletrÔNico: licitaNet.
Pacajá/Pa, 09 de junho de 2021.
brUNo daNglares de araUjo
sec de saúde

Protocolo: 666093
MuNicíPio DE PAcAJÁ/EStADo Do PARÁ
AviSo DE REtificAção DA RAtificAção
cHAMADA PuBLicA N° 001/2021
O Município de Pacajá vem a Público Retificar a publicação do AVISO 
DE RATIFICAÇÃO, Matéria publicada no Diário Oficial da União no dia 
08/06/2021. seção 3, edição 105, Pág. 376
oNDE SE Lê:
PrefeitUra MUNiciPal de Pacajá
aviso de cHaMada PUblica Nº 1/2021
o secretário de educação sr. MarK joNY saNtos silva, ordenador de 
despesas nesta, torna público o aviso de ratificaÇÃo, referente ao pro-
cesso licitatório cHaMada PUblica N° 001/2021
objeto: aquisição de gêNeros aliMeNtÍcios da agricUltUra faMi-
liar para atender os programas de alimentação escolar gerenciados pela 
secretaria Municipal de educação de Pacajá
eMPresas veNcedoras:
1- P. c. da silva saNtos e cia ltda
cNPj: 10.780.490/0001-40
valor total de r$ 305.813,65(trezentos e cinco Mil, oitocentos e treze 
reais e sessenta e cinco centavos)
2- t.b. correia cNPj: 18.281.489/0001-82
valor total de r$ 336.258,00(trezentos e trinta e seis Mil, duzentos e 
cinquenta e oito reais)
3- cooPerativa de ProdUtores faMiliares rUrais de Pacaja ltda 
cNPj: 31.440.244/0001-19
valor total de r$ 35.492,51(trinta e cinco Mil, quatrocentos e Noventa e 
dois reais e cinquenta e Um centavos).
Pacajá/Pa, 01 de junho 2021.

MarK joNY saNtos silva
secretário de educação
AGoRA Lê-SE
PrefeitUra MUNiciPal de Pacajá
aviso de cHaMada PUblica Nº 1/2021
o secretário de educação sr. MarK joNY saNtos silva, ordenador de 
despesas nesta, torna público o aviso de ratificaÇÃo, referente ao pro-
cesso licitatório cHaMada PUblica N° 001/2021
objeto: aquisição de gêNeros aliMeNtÍcios da agricUltUra faMi-
liar para atender os programas de alimentação escolar gerenciados pela 
secretaria Municipal de educação de Pacajá
eMPresas veNcedoras:
1- P. c. da silva saNtos e cia ltda
cNPj: 10.780.490/0001-40
valor total de r$ 346.796,96 (trezentos e quarenta e seis Mil, setecentos 
e Noventa e seis reais e Noventa e seis centavos).
2- t.b. correia cNPj: 18.281.489/0001-82
valor total de r$ 336.277,16(trezentos e trinta e seis Mil, duzentos e 
setenta e sete reais e dezesseis centavos).
3- cooPerativa de ProdUtores faMiliares rUrais de Pacaja ltda 
cNPj: 31.440.244/0001-19
valor total de r$ 55.489,59(cinquenta e cinco Mil, quatrocentos e oitenta 
e Nove reais e cinquenta e Nove centavos).
Pacajá/Pa, 01 de junho 2021.
MarK joNY saNtos silva
secretário de educação

Protocolo: 666094
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
AviSo DE PRoRRoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 005/2021
PRocESSo ADMiNiStRAtivo Nº 8/2021-005PMP
a PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas, por intermédio da secretaria 
Municipal de obras, mediante o (a) Pregoeiro (a) devidamente designado 
(a), torna público que fica prorrogada a abertura da licitação na modalidade 
PregÃo eletrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.gov.br, 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão 
(Plotagem), para atender demandas de responsabilidade da secretaria Mu-
nicipal de obras - seMob desta Prefeitura Municipal de Parauapebas, estado 
do Pará, para ás 09:00 horas do dia 15 de junho de 2021, em razão da lei 
Nº 4.696, de 19 de julho de 2017, que declara ponto facultativo do dia 11 de 
junho, a ser comemorado o dia Municipal do evangélico.
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrefeitUra MUNiciPal de Pa-
raUaPebas, localizada no Morro dos ventos, quadra especial, s/Nº, 
bairro beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através 
dos sítios: www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/
transparencia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do 
tcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPebas - Pa, 10 de junho de 2021.
leo MagNo Moraes cordeiro
Pregoeiro

Protocolo: 665990
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ERRAtA DE PuBLicAção
Na publicação do ExtRAto DE coNtRAto Nº 20210260, oriUNdo 
do PregÃo Nº 8/2020-052PMP, publicado no diário oficial do estado 
DO PARÁ de Nº 34.605, PG 103, no dia 08 de junho de 2021, verificou-se 
que houve um erro de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
coNtratada(o) WHite tratores servicos e coMercio ltda
objeto contratação dos serviços de locação de máquinas/caminhões des-
tinados a suprir as necessidades da secretaria Municipal de obras
Leia-se:
coNtratada(o) WHite tratores servicos de terraPleNageM eireli
objeto contratação de empresa especializada para locação de maquinas/
caminhões (com operador/motorista e combustível) destinados a suprir 
as necessidades da secretaria Municipal de obras, no município de Pa-
rauapebas, estado do Pará, em serviços de: Manutenção e restauração de 
estradas/ vicinais existentes e vilas habitacionais zona rural.
Parauapebas-Pa, 10 de junho de 2021.

Protocolo: 665833
EStADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PARAuAPEBAS
ExtRAto DA AtA DE REGiStRo DE PREçoS Nº 20210286
oriUNda do PregÃo eletrÔNico Nº 8/2020-031PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPebas - estado do Pará.
finalidade: que terá por objeto, registro de preços para contratação de 
empresa (s) para fornecimento de equipamentos permanentes e supri-
mentos de informática, para suprir as necessidades de atualização do Par-
que computacional, bem como a expansão do quantitativo de equipamen-
to de tecnologia, de acordo com o levantamento realizado, buscando a 
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exigida economicidade, agilidade e eficiência nas ações das Secretarias e 
suas coordenadorias, no Município de Parauapebas, estado do Pará.
Prazo de vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura conforme PregÃo eletrÔNico Nº 8/2020-031PMP
fonte de recursos: PrefeitUra MUNiciPal de ParaUaPebas
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PregÃo eletrÔNico Nº 8/2020-031PMP, conforme abaixo:
empresa: e. j. sabá loPes eireli; c.N.P.j. nº 37.357.831/0001-25, estabeleci-
da à travessa alferes costa, n 1680,, Pedreira,belém Pa, representada neste ato 
pelo sr(a). eYder joNdersoN saba loPes, c.P.f. nº 709.005.232-04.
iteM 00007 00008 00009 00010
valor total r$ 1.067.482,00
obs: este extrato encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 25 de Maio de 2021

Protocolo: 665834
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE
iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 6/2021-001fMS objeto: cHa-
MaMeNto Público Para credeNciaMeNto de Prestador de servi-
Ços de saúde, coNsUlta MÉdicas esPecializada, PlaNtÕes (MÉ-
dicos e eNferMageM) Para sereM Utilizados de Nos serviÇos 
Público de saúde do MUNicÍPio de PaU d’arco - Pa, coNforMe o 
terMo de referêNcia. coNtratada: cliNica beNdita de saúde ei-
reli-Me, inscrita no cNPj nº 25.350.441/0001-44 valores dos coN-
tratos: secretaria MUNiciPal de saúde/fMs: Pela execução dos ser-
viços o valor será de r$ 4.184.672,92 (quatro milhões cento e oitenta e 
quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos). 
coNtratada: iNstitUto de eNferMageM do carajás - iNfec inscrita 
no cNPj nº 34.445.169/0001-77 valores dos coNtratos: secretaria 
MUNiciPal de saúde/fMs:  Pela execução dos serviços o valor será de r$ 
980.000,00 (Novecentos e oitenta mil reais) fUNdaMeNto legal: art. 25, 
inciso ii, e art. 13, inciso iii e art. 26 § único, inciso ii e iii da lei federal 
nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. declaraÇÃo de iNexigibi-
LIDADE: Emitida pelo Presidente da comissão de Licitação e Ratificada pelo 
sr. cleidsoN ferreira cHaves, na qualidade de ordenador de despesas 
da PrefeitUra MUNiciPal de PaU d’arco/secretaria de saúde.
Pau d’arco/Pa, 7 de junho de 2021.
cleiton Hermínio dos santos
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 666095
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAu D´ARco - PA
ExtRAto DE tERMo DE HoMoLoGAção
termo de Homologação referente ao PREGão ELEtRoNico SRP Nº 
010/2021-PMPD, Processo n° 015.2021.01, objeto. registro de Preço vi-
sando futura e eventual contratação de empresa especializada na Prestação 
de Serviços Gráficos, para atender a Prefeitura Municipal e as Secretarias 
Municipais de Pau d´arco - Pa, conforme edital e seus anexos; Homologa-
do as empresas: aMazoNia jorNalisMo e PUblicidade ltda inscrita no 
cNPj sob o nº 09.227.214/0001 - 70, vencedor dos valores com o total de 
r$ 100.027,70 (cem Mil e vinte e sete reais e setenta centavos), gra-
fica caNada e coMUNicaÇÃo visUal eireli, inscrita no cNPj sob o nº 
41.172.211/0001 - 99, vencedor dos valores com o total de r$ 31.711,75 
(trinta e Um Mil e setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos) e a 
empresa: rb coMUNicaÇÃo visUal eireli ePP, inscrita no cNPj sob o nº 
27.232.288/0001 - 86, vencedor dos valores com o total de r$ 125.821,20 
(cento e vinte e cinco Mil e oitocentos e vinte e Um reais e vinte centavos), 
com valor total da licitação r$ 257.560,65 (duzentos e cinquenta e sete Mil 
e quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos).Pelo que Ho-
MOLOGO o resultado final. Pau D´arco - PA, 07.04.2021, Marlene Martins de 
andrade Pereira - Prefeito Municipal em exercício
ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREçoS
Ata de Registro de Preço Nº 2021/012 - PMPD. origem: referente ao 
PregÃo eletroNico srP Nº 010/2021-PMPd, Processo n° 015.2021.01, 
objeto. registro de Preço visando futura e eventual contratação de em-
presa Especializada na Prestação de Serviços Gráficos, para atender a Pre-
feitura Municipal e as secretarias Municipais de Pau d´arco - Pa, conforme 
edital e seus anexos; Homologado as empresas: aMazoNia jorNalisMo 
e PUblicidade ltda inscrita no cNPj sob o nº 09.227.214/0001 - 70, 
vencedor dos valores com o total de r$ 100.027,70 (cem Mil e vinte e sete 
reais e setenta centavos), grafica caNada e coMUNicaÇÃo visUal 
eireli, inscrita no cNPj sob o nº 41.172.211/0001 - 99, vencedor dos 
valores com o total de r$ 31.711,75 (trinta e Um Mil e setecentos e onze 
reais e setenta e cinco centavos) e a empresa: rb coMUNicaÇÃo visU-
al eireli ePP, inscrita no cNPj sob o nº 27.232.288/0001 - 86, vencedor 
dos valores com o total de r$ 125.821,20 (cento e vinte e cinco Mil e oi-
tocentos e vinte e Um reais e vinte centavos), com valor total da licitação 
r$ 257.560,65 (duzentos e cinquenta e sete Mil e quinhentos e sessenta 
reais e sessenta e cinco centavos). Órgão gerenciador: Prefeitura Mu-
nicipal de Pau d´arco - Pa. vigência: 12 meses. assinatura: 08.06.2021. 
Marlene Martins de andrade Pereira - Prefeito Municipal em exercício
Pau d´arco - Pa, 09 de junho de 2021.

Protocolo: 666096

REAviSo DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-015PMPD
a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, através da Prefeitura Municipal 
de Pau d’arco, por intermédio do setor de licitação, torna público que, 
fará realizar licitação na modalidade Pregão eletrônico tipo menor preço 
por item, objeto: registro de PreÇos visaNdo fUtUra coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPecializada eM forNeciMeNto de Materiais elÉtri-
cos e de ilUMiNaÇÃo Pública Para ateNdiMeNto da PrefeitUra de 
PaU d’arco/Pa coNforMe o terMo de refereNcia. data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:00 horas do dia 24/06/2021. 
data e horário do início da disputa: 09:05 horas do dia 24/06/2021. de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal 
de compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br. o pro-
cedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores que lhe 
foram introduzidas. o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de compras Púbicas https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/
licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do tcM/Pa, https://www.
tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.
PaU d’arco - Pa, 11 de maio de 2021.
gilvaN costa de oliveira
Pregoeiro
Portaria Nº 06/2021-gPM/Pd

Protocolo: 666097
tERMo DE RAtificAção
iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 6/2021-001fMS objeto: cHa-
MaMeNto Público Para credeNciaMeNto de Prestador de servi-
Ços de saúde, coNsUlta MÉdicas esPecializada, PlaNtÕes (MÉdi-
cos e eNferMageM) Para sereM Utilizados de Nos serviÇos Públi-
co de saúde do MUNicÍPio de PaU d’arco - Pa, coNforMe o terMo 
de referêNcia. recoNHeÇo a inexigibilidade de licitação fundamentada 
no art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, inciso iii, da lei n.º 8.666 de 21.06.93, 
e suas atualizações posteriores, para a contratação da empresa cliNica 
beNdita de saúde eireli-Me, inscrita no cNPj nº 25.350.441/0001-44, 
referente ao objeto acima citado. com valor total: r$ 4.184.672,92 (qua-
tro milhões cento e oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais 
e noventa e dois centavos), e a empresa iNstitUto de eNferMageM do 
carajás - iNfec inscrita no cNPj nº 34.445.169/0001-77. com valor to-
tal: r$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta mil reais). determinando que se 
proceda a publicação do devido extrato da ratificação na imprensa oficial. 
ratifico, conforme prescreve o art. 26 do estatuto das licitações, o des-
pacho do ilmo. sr cleiton Hermínio dos santos, Presidente da comissão 
de licitação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.
Pau d’arco - Pa, 01 de junho de 2021.
cleidsoN ferreira cHaves
secretário Municipal de saúde

Protocolo: 666098
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAS
AviSo DE LicitAção. a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua 
Pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará licitação na 
modalidade Pregão eletrônico nº 017/2021. objeto: contratação de em-
presa especializada em locação de caminhão Poli guindaste e container, 
destinado para atender a demanda solicitada Pela secretaria Municipal de 
infraestrutura tipo menor preço por item. a audiência pública ocorrerá no 
dia 23/06/2021, às 09:00hrs, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. 
a integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal 
da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitaco-
es/. Shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial

Protocolo: 666099
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtANA Do ARAGuAiA - PA
ExtRAto DE AtA DE REGiStRo DE PREço Nº 012/2021
PREGão ELEtRôNico Nº 020/2021/SRP/fMS. 
objeto: aqUisiÇÃo de Material Para coNstrUÇÃo Para sUPrir as 
Necessidades da secretaria MUNiciPal de saúde.
Órgão gerenciador: fMs
veNcedor: triaNgUlo Materiais de coNstrUÇÃo ltda
valor: r$ 336.743,50
veNcedor: ctHt brasil eireli
valor: r$ 50.565,00
veNcedor: go veNdas eletroNicas eirelli
valor: r$ 4.470,00
veNcedor: r M Materiais eletrico ltda
valor: r$ 335.044,50
valor total da ata: r$735.823,00
vigêNcia da ata: 08/06/2021 a 08/06/2022

Protocolo: 666101
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM
PoRtARiA Nº 078/2021 - SEMSA
a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto n° 
744/2021 - gaP/PMs de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como comissão técni-
ca de avaliação Para credenciamento de serviços Médicos Prestadores do 
sUs, para a chamada Pública 002/2021-seMsa que tem por objeto o 
Prestação de Serviço de Ultrassonografia Obstétrica Para Pacientes Atendi-
das Pelo centro de referência da Mulher: Marcela Pinheiro brasil - titular 
- cPf n° 566.871.412-87 e rg: 249196,enfermeira- c.r.MUlHer; glaber 
travassos de sousa - suplente - cPf n° 777.027.352-87 e rg: 43314-4, 
agente administrativo - c.r.MUlHer; Katiuscia cunha aguiar - suplente - 
cPf nº 641.435.202-06 e rg: 2943534, coordenadora do NMac.
art. 2º. esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. santarém/Pa, de 09 de junho de 2021. vânia Maria azevedo 
Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 744/2021 - gaP/PMs.
PREfEituRA MuNiciPAL DE SANtARéM
AviSoS DE LicitAção. PREGão ELEtRôNico Nº 019/2021 - SEM-
SA - uASG 927446. objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços para realização de transporte de material biológico 
para atender as necessidades dos setores cta/sae e divisa da secreta-
ria Municipal de SaÚde de Santarém, conforme especificações constantes 
no edital e seus anexos, por meio do site: www.comprasgovernamentais.
gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. data da disponibilidade do edital: 
11/06/2021. abertura das Propostas: 24/06/2021 às 09h00 (Horário bra-
sília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
PREGão ELEtRôNico Nº 016/2021 - SEMSA - uASG 927446. objeto: 
contratação de empresa para aquisição de ambulância tipo a - para simples 
remoção tipo furgão de acordo com a proposta nº 17556.659000/1200-02 
do Ministério da saúde, conforme portaria 984 de 24/04/2020, conforme 
especificações constantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www.
comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. data da dis-
ponibilidade do edital: 11/06/2021. abertura das Propostas: 25/06/2021 
às 09h00 (Horário brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
PREGão ELEtRôNico Nº 018/2021 - SEMSA - uASG 927446. obje-
to: contratação de empresa especializada para locação de embarcação para 
atender os setoriais: atenção básica, cms, vigilância epidemiologica e vigi-
lância sanitária da secretaria Municipal de saúde de santarém, conforme 
especificações constantes no Edital e seus anexos, por meio do site: www.
comprasgovernamentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. data da dis-
ponibilidade do edital: 11/06/2021. abertura das Propostas: 28/06/2021 às 
09h00 (Horário brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
PREGão ELEtRôNico Nº 020/2021 - SEMSA - uASG 927446. objeto: 
aquisição de veículo leve de passeio tipo hatch, para apoio ao combate a pan-
demia covid-19 de acordo com o processo n° 0000896-77.2011.5.08.0109 
do MPt/Pa em caráter de urgência para secretaria Municipal de saúde de 
Santarém, conforme portaria 984 de 24/04/2020, conforme especificações 
constantes no edital e seus anexos, por meio do site: www.comprasgover-
namentais.gov.br ou www.santarem.pa.gov.br. data da disponibilidade do 
edital: 11/06/2021. abertura das Propostas: 18/06/2021 às 09h00 (Horário 
brasília) no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
gledson esmilly sousa bentes - Pregoeiro da PMs

Protocolo: 666100

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

Prefeitura Municipal de São João do Araguaia-PA
Aviso de Licitação: PREGão ELEtRôNico Nº PE/2021.024-fMAS
a secretaria Municipal de assistência social de são joão do araguaia-Pa, 
comunica aos interessados que realizará no dia 24/06/2021, às 08:30h 
(horário de brasília), licitação sob modalidade Pregão eletrônico Nº 
Pe/2021.024-fMas srP, tipo menor preço por lote, objeto: ata de re-
gistro de PreÇo Para eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa Para 
PrestaÇÃo de serviÇos fUNerarios (iNclUiNdo o forNeciMeNto 
de UrNas e traslado), Para ateNder a secretaria de assisteN-
cia social do MUNiciPio de sÃo joÃo do aragUaia. o edital estará 
disponível nos sítios do (https://www.portaldecompraspublicas.com.br), 
https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural de licita-
ções do tcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.
ronis da silva amorim-Pregoeiro
A Aviso de Licitação: chamada publica nº DL/2021.034-fME
a presente chamada Pública vem fomentar o desenvolvimento do Pro-
grama Nacional de agricultura familiar-ProNaf, por meio de aquisição de 
alimentos produzidos por agricultores familiares no âmbito do Programa 
Nacional de alimentação escolar - PNae. objeto: aquisição de gêneros de 

alimentação em função da manutenção do Programa Nacional de alimen-
tação escolar no âmbito dos 30% destinados a agricultura familiar de são 
joão do araguaia, durante o ano letivo de 2021. abertura: 30/06/2021 
às 13h30min. a seção de lance do processo acima mencionado será re-
alizada na sala da cPl, sito a Praça josé ferreira Martins, s/n, centro, 
ceP: 68.518-000, s/Nº são joão do araguaia-Pa. onde o edital poderá ser 
adquirido isento de taxa, em pen drive, fornecido pelo interessado. infor-
mações das 08h00min às 14h00min.
ronis da silva amorim -Presidente

Protocolo: 666102
PREfEituRA MuNiciPAL DE São GERALDo Do ARAGuAiA
REtificAção - PREGão PRESENciAL Nº 9/2021-0011
Publicado no IOEPA, no dia 10.06.2021, Diário Oficial número 34.607, pági-
na 211. referente a reabertura do Processo Pregão Presencial 9/2021-011. 
oNDE SE Lê: 25 de junho de 2021, LêiA-SE: 18 de junho de 2021. são ge-
raldo do araguaia - Pa, 10/06/2021. Pregoeiro - adir carrafa - cPl - PMsaga.

Protocolo: 666103

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE SouRE
ExtRAto DE REGiStRo DE PREçoS
AtA DE REGiStRo DE PREçoS N° 20210212
PREGão ELEtRôNico Nº 0029/2021-PE/SRP
objeto: registro de PreÇo Para a fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo 
de eMPresa Para forNeciMeNto de PNeUs, caMaras e Protetores, 
visaNdo ateNder as Necessidades da PrefeitUra MUNiciPal e se-
cretarias do MUNiciPio de soUre/Pa, coNforMe esPecificaÇÕes No 
terMo de referêNcia. assinatura da ata:02/06/2021. vigência: 12 (doze) 
meses a contar da assinatura. empresa adjudicada e homologada: j.de j. 
araújo Maciel Me, iNscrita No c.N.P.j. nº 10.527.964/0001-46, vence-
dora com o valor global estimado de r$ 293.404,70, vaNgUarda coMercio 
de Pecas & PNeUs ltda, iNscrita No c.N.P.j. nº 21.543.743/0001-88, 
vencedora com o valor global estimado de r$ 13.073,04. a ata com os preços 
e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na Prefei-
tura Municipal de soUre/Pa no setor de licitações.
ExtRAto DE REGiStRo DE PREçoS
AtA DE REGiStRo DE PREçoS N° 20210210
PREGão ELEtRôNico Nº 030/2021-PE/SRP
objeto: registro de PreÇo Para a fUtUra e eveNtUal coNtrata-
ÇÃo de eMPresa Para aqUisiÇÃo de tecidos, visaNdo ateNder as 
Necessidades da secretaria MUNiciPal de trabalHo e ProMoÇÃo 
social do MUNiciPio de soUre, coNforMe esPecificaÇÕes No ter-
Mo de referêNcia. assinatura da ata:01/06/2021. vigência: 12 (doze) 
meses a contar da assinatura. empresa adjudicada e homologada: servi-
Ços & coMÉrcio de ProdUtos do lar eireli, iNscrita No c.N.P.j. nº 
32.783.374/0001-17, vencedora com o valor global estimado de r$ 7.608,00. 
A ata com os preços e demais especificações encontra-se disponibilizada para 
consulta na Prefeitura Municipal de soUre/Pa no setor de licitações.
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº...........: 20210194
origeM.....................: PregÃo eletrÔNico Nº 022/2021
coNtrataNte........: PrefeitUra MUNiciPal de soUre
coNtratada(o).....: j P da c azevedo refrigeraÇÃo eireli
objeto......................: contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviço de desinfecção ágil que comprovadamente abranja todas 
as superfícies do local e o ar, com produto desinfetante de alto nível reco-
nhecido pela ANVISA, que seja eficaz contra o tipo de vírus COVID-19 no 
prédios da saúde, secretaria Municipal de saúde e saneamento, Prédios 
de escolas Municipais e Prédio da Prefeitura Municipal de soure/Pa.
valor total................: r$ 3.172,64 (três mil, cento e setenta e dois 
reais e sessenta e quatro centavos)
PrograMa de trabalHo.......: exercício 2021 atividade 
0302.041220001.2.003 Manutenção secretaria de
Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, subelemento
3.3.90.39.99, no valor de r$ 3.172,64
vigêNcia...................: 17 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra.........: 17 de Maio de 2021
coNtRAto Nº...........: 20210195
origeM.....................: PregÃo eletrÔNico Nº 022/2021
coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de saúde
coNtratada(o).....: j P da c azevedo refrigeraÇÃo eireli
objeto......................: contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviço de desinfecção ágil que comprovadamente abranja todas 
as superfícies do local e o ar, com produto desinfetante de alto nível reco-
nhecido pela ANVISA, que seja eficaz contra o tipo de vírus COVID-19 no 
prédios da saúde, secretaria Municipal de saúde e
saneamento, Prédios de escolas Municipais e Prédio da Prefeitura Municipal de soure/Pa.
valor total................: r$ 6.545,12 (seis mil, quinhentos e quarenta e 
cinco reais e doze centavos)
PrograMa de trabalHo.......: exercício 2021 atividade 
0901.101220014.2.082 enfrentamento da
Emergência COVID 19 , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. 
de terc. pessoa jurídica, subelemento
3.3.90.39.99, no valor de r$ 6.545,12
vigêNcia...................: 17 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra.........: 17 de Maio de 2021
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coNtRAto Nº...........: 20210196
origeM.....................: PregÃo eletrÔNico Nº 022/2021
coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo
coNtratada(o).....: j P da c azevedo refrigeraÇÃo eireli
objeto......................: contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviço de desinfecção ágil que comprovadamente abranja todas 
as superfícies do local e o ar, com produto desinfetante de alto nível reco-
nhecido pela ANVISA, que seja eficaz contra o tipo de vírus COVID-19 no 
prédios da saúde, secretaria Municipal de saúde e saneamento, Prédios 
de escolas Municipais e Prédio da Prefeitura Municipal de soure/Pa.
valor total................: r$ 20.188,82 (vinte mil, cento e oitenta e oito 
reais e oitenta e dois centavos)
PrograMa de trabalHo.......: exercício 2021 atividade 
0601.123610001.2.011 apoio as ações da
Educação Básica , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de 
terc. pessoa jurídica, subelemento
3.3.90.39.99, no valor de r$ 20.188,82
vigêNcia...................: 17 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra.........: 17 de Maio de 2021
coNtRAto Nº...........: 20210211
origeM.....................: PregÃo eletrÔNico Nº 030/2021
coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal do trabalHo e ProMoÇÃo social
coNtratada(o).....: serviÇos & coMÉrcio de ProdUtos do lar eireli
objeto......................: registro de PreÇo Para a fUtUra e eveNtU-
al coNtrataÇÃo de eMPresa Para aqUisiÇÃo de tecidos, visaNdo 
ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal de trabalHo 
e ProMoÇÃo social do MUNiciPio de soUre,
coNforMe esPecificaÇÕes No terMo de referêNcia.
valor total................: r$ 5.706,00 (cinco mil, setecentos e seis reais)
PrograMa de trabalHo.......: exercício 2021 atividade 
1001.081220001.2.045 Manutenção da secretaria Municipal de assisten-
cia Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 
subelemento 3.3.90.30.23, no valor de r$ 5.706,00
vigêNcia...................: 02 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021
data da assiNatUra.........: 02 de junho de 2021

Protocolo: 666104

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE uRuARÁ
ExtRAto DE coNtRAto
contrato nº 20219095; origeM: Pregão eletrônico 9/2021-00024; 
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de UrUará; coNtratada saM-
Paio traNsPortes e coNstrUcoes ltda; objeto: locação de horas 
máquinas; valor total: r$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito Mil 
reais). vigêNcia: 04/06/2021 á 31/12/2021.
rePUblica.
PREGão ELEtRôNico Nº 9/2021-00030
PRocESSo ADMiStRAtivo Nº 92021030
objeto: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para fu-
tura e eventual aquisição de uniformes, rouparia em geral, material de cama 
mesa e banho para suprir a demanda do fundo Municipal de saúde, fundo 
Municipal de educação e fundo Municipal de assistência social conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data da abertUra: 28 de junho de 2021.
Horário 09:00 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 08:00 horas às 12:00 horas e portal do tcM.

Protocolo: 666105

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE viGiA DE NAzARé
AviSo DE PREGão ELEtRôNico
o Município de vigia de Nazaré, através da(o) secretaria Municipal de edu-
cação-seMed, por intermédio da comissão de licitação, torna público que às  
10:00 horas do dia 24 de junho de 2021, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão eletrônico Nº 9/2021-004 -srP - Pe - PMvN, tipo menor preço por 
item, para aquisição de kit alimentação escolar para os alunos da rede mu-
nicipal de ensino (creche, pré escola, ensino fundamental, médio, educação 
de jovens e adultos e atendimento educacional especializado. o edital estará 
disponível no site www.comprasnet.gov.br, e-mail vigia.pa.gov.com.br e Mural 
de licitações do tcM-Pa. Pregoeiro - george Murilo beckman lobo.

Protocolo: 666106
PREfEituRA MuNiciPAL DE viGiA DE NAzARé
AviSo DE PREGão PRESENciAL
a Prefeitura Municipal de vigia de Nazaré, comunica aos interessados que rea-
lizará no dia 25/06/2021, às 10hs (horário de brasília), licitação sob modalida-
de Pregão Presencial Nº 9/2021-008 -srP - PP - PMvN, tipo menor preço por 
iteM, objeto: registro de preço para futura, eventual e parcelada contratação 
de empresa especializada fornecimento de material elétrico, para atender as 
demandas da iluminação pública do município de vigia de Nazaré-Pá. o edital 
estará disponível e-mail vigia.pa.gov.com.br, Mural de licitações do tcM-Pa. 
Pregoeiro - Paulo Henrique Nascimento Pinheiro.

Protocolo: 666107

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

ExtRAto DE coNtRAto - ADESão (cARoNA) Nº A/2021-001-PMvx
o Prefeito Municipal de vitória do xingu, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que formalizou o processo de adesão (carona) à ata de 
registro de Preços nº 001/2021/sevoP/PMM vinculada ao Pregão Presen-
cial srP nº 076/2020-cel/sevoP/PMM, cujo objeto é a contratação de 
pessoa jurídica especializada na execução dos serviços de publicação de 
extratos de editais, contratos, ata de registro de preços, homologações e 
outros que se fizerem necessários nas imprensas oficiais (DOU e IOEPA) e 
jornal de grande circulação diária destinados a atender as necessidades da 
Unidade gestora requisitante, realizada pela Prefeitura Municipal de vitória 
do xingu; ÓrgÃo gereNciador: secretaria Municipal de administração 
- seMad (Prefeitura Municipal de Marabá - Pa) - cNPj: 27.993.108/0001-
89 - ÓrgÃo adereNte: Município de vitória do xingu (Prefeitura Muni-
cipal de vitória do xingu) - cNPj: 34.887.935/0001-53; vigência da ata: 
04/01/2021 a 04/01/2022; forNecedor coNtratado: WH assessoria 
e coNsUltoria ltda - cNPj: 21.756.037/0001-14, contrato administra-
tivo nº. 20210264, no valor de r$: 3.909.855,00; vigêNcia do coNtra-
to: 12 (doze) meses; foNte de recUrsos: recursos Próprios: 2.005 
- 3.3.90.39.00; assinatura do contrato: vitória do xingu/Pa, 31/05/2021.

Protocolo: 666108
..

EMPRESARiAL
.

A empresa PLENA SERviçoS LtDA, com cNPj: 05.868.277/0001-
54, torna público que recebeu da seMas/Pa, a licença de operação N° 
12698/2021, para exercer a atividade da empresa transportadora de subs-
tâncias e produtos perigosos, situado na rodovia Pa 481 s/N, bairro vila 
do conde, Município de barcarena/Pa

Protocolo: 666109
Posto Humaitá Ltda, cNPj nº 04.319.281/0001-09, situado à tv. Humai-
tá, nº 768, Pedreira, belém/Pa, informa que recebeu da secretaria de Meio 
ambiente e sustentabilidade, licença de operação nº 12706/2021 para a 
atividade de transporte de substâncias e Produtos Perigosos.

Protocolo: 666110
A empresa PML Poto MADEREiRo LtDA, com cNPj: 05.317.409/0001-
50, torna público que requereu à seMas/Pa, o pedido de renovação de li-
cença de operação sob protocolo n° 2021/16426, para exercer a atividade 
de empresa transportadora de substâncias e Produtos Perigosos, situada 
na rod. br 010, Km 81, s/N, bairro centro, Município de Ulianópolis/Pa.

Protocolo: 666111
REQuERiMENto DE LicENçA
A empresa tRiNDADE E MAuAD ENGENHARiA EiRELi, inscrita no 
cNPj n°40.970.239/0001-09, localizada na travessa comandante castilho, 
n°525, sala a, bairro: centro na cidade de altamira- Pa. torna públi-
co que reqUereU a seMas/Pa sob o protocolo n°2021/0000013458 de 
03/05/2021 a licença operação, para atividade de PrestaÇÃo de servi-
Ços fitossaNitários/ doMissaNitários coM UtilizaÇÃo de coN-
trole de Pragas e vetores em altamira-Pa.

Protocolo: 666112
tERRAPLENA LtDA, cNPj nº 14.698.658/0001-23, situada na rod. san-
tarém cuiabá, km 05, s/nº, bairro Matinha, cidade de santarém-Pa, torna 
público que requereu da secretaria MUNiciPal de Meio aMbieNte de 
saNtarÉM - seMMa - santarém - Pa, a renovação da licença de operação 
nº 084/2017 relativa à atividade de MaNUteNÇÃo, liMPeza e garageM 
dos veÍcUlos sob o processo nº 2021.rlo.0000383 em 18.05.2021.

Protocolo: 666113
tERRAPLENA LtDA, cNPj nº 14.698.658/0001-23, torna público que re-
quereu à secretaria MUNiciPal de Meio aMbieNte - seMMa - toMÉ
-aÇú/Pa, a licença Prévia e licença de instalação sob o protocolo nº 006822 
/ 2021 em 01.06.2021, para a atividade relativa à caNteiro de obras coM 
iNstalaÇÕes adMiNistrativas e oUtras atividades de aPoio (ofici-
Na, taNcageM, UsiNa de asfalto, eNtre oUtras) localizado na rodovia 
Pa-256 - igarapé água azul - lote 63 s/nº, zona rural - tomé-açú-Pa.

Protocolo: 666114
cARLoS ANDERSoN DoS REiS, cPf:042.918.746-77 e rg: 11367352 
15.715.234-0, residente na rua Marechal rondon, 184, jardim Planalto, Novo 
Progresso, ceP: 68.193-000, estado do Pará. torNa Público qUe reqUereU 
a liceNÇa de oPeraÇÃo da seMas - Pa, Para a atividade de traNsPorte 
rodoviário de ProdUtos Perigosos. Processo Nº 2021/16125.
cARLoS ANDERSoN DoS REiS, cPf:042.918.746-77 e rg: 11367352 
15.715.234-0, residente na rua Marechal rondon, 184, jardim Planal-
to, Novo Progresso, ceP: 68.193-000, estado do Pará. torNa Públi-
co qUe recebeU a liceNÇa de oPeraÇÃo da seMas - Pa, Para a 
atividade de traNsPorte rodoviário de ProdUtos Perigosos. 
liceNÇa de oPeraÇÃo Nº 12825/2021.

Protocolo: 666115
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RESiDENciAL JARDiM EuRoPA tucuRui LtDA, inscrito no cNPj nº 
19.867.404/0001-05, torna público que recebeu da seMMa/tUcUrUÍ, a 
autorização para supressão vegetal nº 043/2021, para atividade de lotea-
mento do residencial jardim europa, em tucuruí/Pa.

Protocolo: 666116
HERBERtH tEixEiRA coStA, cPf 194.411.421-15, residente e domici-
liado na rod. br 155,11, km 02, s/n, chácara andorinha, xinguara-Pa ceP 
68.555-001, torna público que recebeu lo 12416/2020 de transporte de 
Produtos Perigosos da seMas-Marabá-Pa, Processo 2020/22366.

Protocolo: 666117
PioNEiRo coMBuStívEiS LtDA
AviSo DE SoLicitAção DE RENo.vAção DE LicENçA.
a Pioneiro combustíveis ltda (cNPj 84.010.040/0013-48), torna público 
que solicitou à secretaria de estado do Meio ambiente-seMa-Pa, a reno-
vação da licença de operação n° 9518/2015, do Posto de abastecimento 
de aeronaves. empreendimento localizado na rodovia transamazônica, 
s/N, KM 05, acesso aeroporto Municipal de itaituba-Pa.

Protocolo: 666118
ALBRAS - ALuMíNio BRASiLEiRo S.A.
cNPJ/Mf: Nº 05.053.020/0001-44 - NiRE: Nº 15300000157
AtA DE ASSEMBLEiA GERAL oRDiNÁRiA REALizADA EM 30 DE ABRiL 
DE 2021. 1. data, Hora e local: em 30 de abril de 2021, às 9:00 horas, na 
sede da albras - alumínio brasileiro s.a. (“companhia”), localizada na cidade 
de barcarena, estado do Pará, no edifício 711, rodovia Pa-483, Km 21, 
distrito de Murucupi. a assembleia geral ordinária foi realizada digitalmente 
(videoconferência), conforme autorizado pelo parágrafo 2º do artigo 121 da 
lei nº 6.404/1976 (“lei das sociedades por ações”) - conforme alterado pela 
Medida Provisória nº 931/2020 - e pelo parágrafo 1º do artigo 10 da instrução 
Normativa drei nº 79/2020. 2. coNvocaÇÃo: dispensada a convocação 
prévia consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da lei nº 6.404/76 
(“lei das sociedades por ações”), em função da presença das acionistas 
representando a totalidade do capital social da companhia. 3. PreseNÇa: 
Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da 
companhia, conforme assinatura lançada no livro de Presença de acionistas. 
foi dispensada a presença do representante dos auditores independentes, 
nos termos do artigo 134, parágrafo 2º da lei das sociedades por ações. a 
presença, participação e votação por parte dos acionistas da companhia se 
deu por meio de videoconferência por Microsoft TEAMS. 4. MESA: Verificada 
a presença da totalidade dos acionistas da companhia, o sr. joão batista 
fialho de Menezes foi nomeado Presidente da assembleia, e nomeou o sr. 
Hajime Tonoki como Secretário. 5. PUBLICAÇÕES: Os resultados financeiros 
da Companhia foram publicados nos jornais Diário do Pará e Diário Oficial do 
estado do Pará no dia 15 de abril de 2021. 6. ordeM do dia: (i) examinar, 
discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação 
do resultado do referido exercício social; (iii) Aprovar a remuneração fixa 
anual dos administradores da companhia; e (iv) aprovar o orçamento de 
investimento operacional e de capital da companhia para o ano de 2021. 7. 
deliberaÇÕes: os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas, 
as matérias abaixo, bem como a lavratura da presente ata na forma sumária, 
de acordo com os termos do artigo 130, parágrafo 1º da lei das sociedades por 
ações: 7.1. o relatório da administração, o balanço Patrimonial e as demais 
demonstrações financeiras da companhia, todos referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e acompanhados do parecer dos 
auditores externos da KPMg, sem quaisquer reservas ou emendas. 7.2. Uma 
vez aprovadas as contas sem restrições, nos termos da deliberação constante 
do item 7.1 acima, os acionistas aprovaram a destinação do lucro líquido 
verificado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme 
proposto pelos diretores da companhia na Proposta para destinação do 
resultado do exercício social, enviada ao conselho de administração da 
companhia. desta forma, o lucro líquido apurado no exercício de 2020, no 
valor total de r$121.368.823,58 (cento e vinte e um milhões, trezentos e 
sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) 
acrescido de r$1.211.372,92 (hum milhão, duzentos e onze mil, trezentos 
e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) relativo a realização da 
reserva especial da lei 8.200/91. tais valores perfazem um total de 
r$122.580.196,50 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta mil, 
cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos) para o qual se propõe a 
seguinte destinação: i) reserva legal: a esta reserva devem ser destinados 
5% (cinco por cento) do lucro líquido de r$121.368.823,58 (cento e vinte e 
um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e 
cinquenta e oito centavos), ajustado até o limite de 20% (vinte por cento) do 
capital social, por força do disposto no artigo 193 da lei das sociedades por 
ações e no artigo 39 do estatuto social da companhia. Nesse sentido, são 
destinados r$6.068.441,18 (seis milhões, sessenta e oito mil, quatrocentos 
e quarenta e um reais e dezoito centavos) à reserva legal. ii) dividendos 
Mínimos obrigatórios: o dividendo conforme prescrito no artigo 202, da lei 
das sociedades por ações e com base no artigo 39, do estatuto social, é 
determinado com base no lucro líquido ajustado de r$122.580.196,50 (cento 
e vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta mil, cento e noventa e seis reais 
e cinquenta centavos) deduzido de r$6.068.441,18 (seis milhões, sessenta e 
oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos) da reserva 

legal e, perfazendo o total de r$116.511.755,32 (cento e dezesseis milhões, 
quinhentos e onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois 
centavos). a diretoria propõe a distribuição de 50% (cinquenta por cento) 
desse valor como dividendos estatutários no montante de r$58.255.877,66 
(cinquenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e 
setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), a serem pagos até o último 
dia útil de dezembro de 2021. iii) reserva de expansão/investimento: com 
base no artigo 196 da lei das sociedades por ações e o artigo 39 do estatuto 
social a diretoria propõe a constituição da reserva de investimentos com a 
finalidade de assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades 
que compõem o objeto social da companhia, previsto em orçamento de 
capital no montante de 50% (cinquenta por cento) remanescente do lucro 
líquido ajustado, que atinge o valor de r$58.255.877,66 (cinquenta e oito 
milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais 
e sessenta e seis centavos). iv) autorizar expressamente os diretores da 
companhia a tomarem todas as providências complementares relativas 
ao pagamento e remessa aos acionistas de dividendos, cujo pagamento é 
aprovado nesta data e a assinarem todos os documentos necessários do 
aludido pagamento, incluindo, mas não se limitando a quaisquer contratos 
de câmbio relacionados ao objeto da presente autorização. a autorização 
ora concedida poderá ser delegada a procuradores mediante instrumento de 
mandato específico outorgado para este fim, observado o disposto no Estatuto 
social da companhia. 7.3. aprovar orçamento de investimento operacional 
e de Capital da Companhia para o ano de 2021. 7.4. Aprovar a fixação da 
remuneração global anual dos administradores da companhia para o exercício 
de 2021, no valor limitado a r$4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil 
reais). 8. eNcerraMeNto: como nada mais havia a ser tratado, o Presidente 
encerrou os trabalhos, lavrando a presente ata, a qual foi lida, aprovada e 
assinada por todos os acionistas presentes, quais sejam: (i) atlas alUMÍNio 
s.a.; e (ii) NiPPoN aMazoN alUMiNiUM co., ltd. confere com original 
lavrado em livro próprio. barcarena, Pa, 30 de abril de 2021. joão batista 
fialho de Menezes - Presidente; Hajime tonoki - secretário. certidÃo - junta 
Comercial do Estado do Pará - JUCEPA - Certifico o registro em 07/06/2020 
sob o nº 20000714927. Protocolo: 216330637 de 30/05/2021. Maria de 
fátima cavalcante vasconcelos - secretária-geral.

Protocolo: 666119
Auto Posto Nova Era Ltda. cNPj 41.597.673/0001-58, na tv rui bar-
bosa s/n q-i, lote i, bairro joão Paulo ii, ipixuna-Pa. solicita lP/li prot 
2021/294 e 2021/295, para Posto revendedor combustível.

Protocolo: 666120
tiM S.A., cNPj: 02.421.421/0001-11, torna público que recebeu da se-
cretaria Municipal de ciência, tecnologia e Meio ambiente - secteMa de 
Moju, a licença de operação nº 026/2021 com validade 07/06/2023 para 
atividade de estaÇÃo de rádio base e MicrooNdas - erb (site PaM-
jx006 x 4s-Pas065) tipologia - 36.01 - telefonia Móvel celular, localizada 
na Margem esquerda do igarapé Piauera - sítio boa esperança - Moju/Pa.

Protocolo: 666121
RESoLução cRM/PA Nº 005/2021
Normas de organização e funcionamento das câmaras técnicas no âmbito 
do crM-Pa. dra. tereza cristina de brito azevedo -Presidente do crM/Pa

Protocolo: 666122
DiSPENSA DE LicitAção
coNSELHo REGioNAL DE MEDiciNA Do EStADo Do PARÁ - Dispensa 
de Licitação Nº20/2021, base legal - item ii do art.24 da lei 8.666/93 
e o decreto nº 9.412/2018. objeto: aquisição de componentes e materiais 
de informática para aplicações em hardwares e melhorias de desempenho 
dos computadores do crM/Pa. credor: MagaziNe lUiza. valor global: 
r$ 5.117,85 (cinco mil, cento e dezessete reais e oitenta e cinco centavos). 
dotação orçamentária: 622.12.44.90.52.004 - equipamentos de informáti-
ca. Autorizado em 27/05/2021 e ratificado em 31/05/2021, por Drª. TEREZA 
cristiNa de brito azevedo -Presidente do crM/Pa.
DiSPENSA DE LicitAção
coNSELHo REGioNAL DE MEDiciNA Do EStADo Do PARÁ - Dis-
pensa de Licitação Nº21/2021, base legal - item ii do art.24 da lei 
8.666/93 e o decreto nº 9.412/2018. objeto: serviços de conservação e 
manutenção de 30 (trinta) cadeiras tipo diretor da sede do crM-Pa. cre-
dor: alMeida brasil ltda. valor global: r$ 2.805,00 (dois mil, oito-
centos e cinco reais). dotação orçamentária: 622.12.44.90.52.001 - mo-
biliário em geral. Autorizado em 20/05/2021 e ratificado em 04/06/2021, 
por drª. tereza cristiNa de brito azevedo -Presidente do crM/Pa.

Protocolo: 666123
coMERcio DE coMBuStivEiS Novo BREu LtDA, cNPj n° 
09.197.126/0001-72, torna pública que recebeu da seMasa a sua l.o. nº 
0038/2020 válida até 13/08/2021 e vem requerer à seMasa a renovação de sua 
licença de operação, para atividade de comercio varejista de combustíveis para 
veículos automotores. situado à rod. Pa 263, km 9,4, industrial, breu branco.

Protocolo: 666124
tERMo DE RAtificAção
RAtifico a inexigibilidade de licitação nº. 03/2021 e aUtorizo a 
contratação Por iNexigibilidade de licitaÇÃo da empresa PEREiRA & 
ASSociADoS ADvocAciA, cNPj: 23.035.621/0001-06, para prestação 
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de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao instituto de Previdência 
dos Servidores do Município de Curralinho. Essa ratificação se fundamenta 
no inciso ii do art. 25 e 26 da lei nº 8.666/93. o valor global do contrato 
é de r$ 75.000,00 (setenta e cinco Mil), que será pago conforme dotação 
orçamentária específica e categoria econômica 3.3.90.35.00 - serviços de 
consultoria. jerry de Miranda romero - Presidente do iPsMc
ExtRAto DE coNtRAto PoR iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
origem: Processo iNex nº: 03/2021. Número de contrato: 03/2021. obje-
to: contratação de empresa para execução de serviços técnicos especiali-
zados de consultoria e assessoria jurídica para instituto de Previdência dos 
servidores do Município de curralinho/Pa. empresa contratada: Pereira 
& associados advocacia, cNPj nº. 23.035.621/0001-06. contratante: 
iNstitUto de PrevidêNcia dos servidores Públicos de cUrra-
liNHo/Pa. cNPj nº. 04.315.925/0001-82. valor global do contrato: r$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais). vigência: 05/03/2021 a 31.12.2021. 
jerry de Miranda romero - Presidente do iPsMc
tERMo DE RAtificAção
RAtifico a inexigibilidade de licitação nº. 04/2021 e aUto-
rizo a contratação Por iNexigibilidade de licitaÇÃo da empre-
sa cr2 coNsUltoria eM tecNologia da iNforMaÇÃo ltda, cNPj: 
23.792.525/0001-02, para prestação de serviços de natureza especiali-
zada em transparência Pública ao instituto de Previdência dos servidores 
do Município de Curralinho. Essa ratificação se fundamenta no inciso II 
do art. 25 e 26 da lei nº 8.666/93. o valor global do contrato é de r$ 
5.500,00 (cinco Mil e quinhentos reais), que será pago conforme dotação 
orçamentária específica e categoria econômica 3.3.90.35.00 - serviços de 
consultoria. jerry de Miranda romero - Presidente
ExtRAto DE coNtRAto PoR iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
origem: Processo iNex nº: 04/2021. Número de contrato: 04/2021. objeto: 
contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados 
de consultoria e assessoramento em transparência pública para instituto de 
Previdência dos servidores do Município de curralinho/Pa. empresa contra-
tada: cr2 coNsUltoria eM tecNologia da iNforMaÇÃo ltda. cNPj nº. 
23.792.525/0001-02. contratante: iNstitUto de PrevidêNcia dos ser-
vidores Públicos de cUrraliNHo/Pa. cNPj nº. 04.315.925/0001-82. va-
lor global do contrato: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). vigência: 
10/03/2021 a 31.12.2021. jerry de Miranda romero - Presidente do iPsMc
tERMo DE RAtificAção
RAtifico a inexigibilidade de licitação nº. 05/2021 e aUtorizo 
a contratação Por iNexigibilidade de licitaÇÃo da empresa asP - 
aUtoMaÇÃo, serviÇos e ProdUtos de iNforMática ltda, cNPj: 
02.288.268/0001-04, para prestação de serviços de locação de sistemas 
de informática, de gestão pública, ao instituto de Previdência dos servi-
dores do Município de Curralinho/PA. Essa ratificação se fundamenta no 
inciso ii do art. 25 da lei nº 8.666/93. o valor global do contrato é de r$ 
12.000,00 (doze Mil reais), que será pago conforme dotação orçamentária 
específica e categoria econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa jurídica. jerry de Miranda romero - Presidente do iPsMc
ExtRAto DE coNtRAto PoR iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
origem: Processo iNex nº: 05/2021. Número de contrato: 05/2021. ob-
jeto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
sistemas de informática, de gestão pública, ao instituto de Previdência 
dos servidores do Município de curralinho/Pa. empresa contratada: asP 
- aUtoMaÇÃo, serviÇos e ProdUtos de iNforMática ltda. cNPj 
nº. 02.288.268/0001-04. contratante: iNstitUto de PrevidêNcia dos 
servidores Públicos de cUrraliNHo/Pa. cNPj nº. 04.315.925/0001-
82. valor global do contrato: r$ 12.000,00 (doze mil reais). vigência: 
10/03/2021 a 31.12.2021. jerry de Miranda romero - Presidente do iPsMc
tERMo DE RAtificAção
RAtifico a inexigibilidade de licitação nº. 06/2021 e aUtorizo a 
contratação Por iNexigibilidade de licitaÇÃo da empresa roosevelt 
beNedito alves silva ltda, cNPj: 09.022.900/0001-04, para prestação de 
serviços de técnicos especializados em assessoria e consultoria técnica conti-
nuada previdenciária na concessão de benefícios previdenciários previstos no 
art. 40 da cf, em conjunto com cessão de direito de uso de softwares especí-
ficos para Regimes Próprios de Previdência Social, ao Instituto de Previdência 
dos Servidores do Município de Curralinho/PA. Essa ratificação se fundamenta 
no inciso ii do art. 25 e 26 da lei nº 8.666/93. o valor global do contrato é 
de r$36.000,00 (trinta e seis mil reais), que será pago conforme dotação 
orçamentária específica e categoria econômica 3.3.90.35.00 - serviços de 
consultoria. jerry de Miranda romero - Presidente do iPsMc
ExtRAto DE coNtRAto PoR iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
origem: Processo iNex nº: 06/2021. Número de contrato: 06/2021. obje-
to: contratação de empresa para prestação de serviços de técnicos espe-
cializados em assessoria e consultoria técnica continuada previdenciária na 
concessão de benefícios previdenciários previstos no art. 40 da cf, em con-

junto com cessão de direito de uso de softwares específicos para Regimes 
Próprios de Previdência social, ao instituto de Previdência dos servidores 
do Município de curralinho/Pa. empresa contratada: roosevelt beNedi-
to alves silva ltda. cNPj nº. 09.022.900/0001-04. contratante: iNs-
titUto de PrevidêNcia dos servidores Públicos de cUrraliNHo/
Pa. cNPj nº. 04.315.925/0001-82. valor global do contrato: r$ 36.000,00 
(trinta e seis mil reais). vigência: 07/05/2021 a 31.12.2021. jerry de Mi-
randa romero - Presidente do iPsMc

Protocolo: 666125
cÂMARA MuNiciPAL DE uRuARÁ
AviSo DE LicitAção
a câmara Municipal de Uruará - Pará publica Pregão eletrônico sPr nº 
2021-00007, Processo administrativa Nº 202107, objeto: registro de 
Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual 
prestação de serviço diário de transporte rodoviário de passageiros inter-
municipal para atender as necessidades da câmara Municipal de Uruará. 
data da abertura: 25 de junho de 2021. Horário 12horas local: www.por-
taldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível no site www.
tcm.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 666126
RotA 391 coM.vAREJ. DE coMB. AutoMotoRES E SERv. LtDA 
cNPj 07.580.024/0001-06 torna público que solicitou a seMMa a lo p/
posto revendedor de combustíveis em santa barbara-Pa.

Protocolo: 666127
Alunos concluintes do ensino médio EJA no sistema EAD na insti-
tuição cEQP PotENciA MAStER sob o  PAREcER 303/2016 cEE/PA 
- Aut. E cREDENc. 344 DE 13 DE outuBRo DE 2016 iNScRição Do 
inep N° 15168735. Alunos concluíram em MAio/JuNHo de 2021.
1.alaN siqUeira de freitas  2. aNdrea PaUla correia 3. aPare-
cida do NasciMeNto liMa 4. daNiella oliveira dos saNtos 5. 
deboraH evelYN Meirelles Moraes 6. edNaldo alves silveira 7. 
edUardo freitas da silva 8. gabriel aNtoNio fraNcisco 9. ga-
briel do aMaral PiMeNtel 10.gabriel silveira saNta clara 11. 
geiza HasteNreiter raYssa izidoro caMara12.gerciMar eleNa 
de soUza13.gUtierrY boNela da silva 14.joao Pedro de Mattos 
da Mata 15.joNatHaN MartiNs ferreira 16.jorge gilberto da 
silva oliveira 17.josiel gilversoN da silva costa - 18. Kas-
sio KoNsilia bastos da silva -19. KeiliaNe Pereira dos saNtos 
-20.lUiz carlos cavalcaNte jUNior 21. lUiz eMMaNUel de soU-
za PiNto 22. Maiara carvalHo de freitas 23. MarcellY oliveira 
de sá 24. Marcia Medeiros e Mello fraNco25. Maria jaNdeliNe 
veras 26. MariaNa barcelos silva 27. MatHeUs Moreira de oli-
veira Motta28. MaYcoN jHoNatHa silva Motta29. MoNclair jaNi-
qUes30. Paola loPes de oliveira31. rafaela de soUza goMes32. 
rafaela gUaraciaba da silva freitas33. rodrigo braMUsse da 
silva34. rYaN raMos Porto35. saraH de PaUla ferreira de saN-
taNa36.taiNara xavier MeNdes raNgel37.taMaNda alMeida dos 
saNtos leMos38.taMires saNtos Pereira 39.tHais soUza bar-
bosa40.WagNer da lUz coUto41.WaNdersoN da silva soUza42.
WelligtoN baPtista ribeiro43.WilliaN Maia Pereira

Protocolo: 666128
MAYRA DAGMA RoDRiGuES PEREiRA MotA, cPf: 976.065.882-
87, torNa Público que recebeu junto à secretaria de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade - seMas/Pa, a aU - autorização, nº 
4603/2021-validade 23/04/2022, aUas-autorização de supressão flores-
tal e demais formas de vegetação, nº 192/2021-validade 23/04/2022 e 
lar 13512/2021-validade 24/03/2026, processo n° 2017/0000040133, 
dia 14/05/2021, no município de belém/Pa.

Protocolo: 666129
AviSo DE ExtRAto DE coNtRAto
ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 20210022
origeM: coNvite Nº 1/2021-001-cMi
coNtrataNte: cAMARA MuNiciPAL DE ituPiRANGA coNtrata-
da(o): cooNexÃo telecoM e iNf.eireli objeto: coNtrataÇÃo de 
eMPresa Para PrestaÇÃo de serviÇos de forNeciMeNto de 30 
Megas de iNterNet coM liNK dedicado, visaNdo ateNder as 
Necessidades coNtÍNUas da câMara MUNiciPal de vereadores 
de itUPiraNga. valor total: r$ 47.880,00 (quarenta e sete mil, 
oitocentos e oitenta reais) PrograMa de trabalHo: exercício 2021 
atividade 0201.010310001.2.001 Manutenção da câmara Municipal de 
Itupiranga, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica, subelemento 3.3.90.39.99, no valor de r$ 47.880,00 
vigêNcia: 20 de Maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021 data da as-
siNatUra: 20 de Maio de 2021 Maria aParecida cosMe MaracaiPe 
PresideNte da coMissÃo de licitaÇÃo cPl

Protocolo: 666130
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AviSo DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção
aviso de Homologação e adjudicação; Modalidade: PregÃo PreseNcial 
Nº 006/2021 cMa. objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de veículos, conforme especificações con-
stantes no termo de referência. vencedor do certame: N P da silva coN-
strUtora e serviÇos eireli-ePP, com o valor total de r$ 217.800,00 
(duzentos e dezessete mil e oitocentos reais. Homologo a licitação na for-
ma da lei nº 8.666/93 WHaNdeiloN de carvalHo saNtos - vereador/
Presidente. anapu/Pa, 10 de junho de 2021.
MeirelaNe de oliviera costa
Pregoeira

Protocolo: 666131
Sindirepa - Sindicato da indústria de Reparação de veículo e Aces-
sórios do Estado do Pará
ELEição DE coNvocAção
faço saber que no vigésimo primeiro dia do mês de junho de 2021 será re-
alizada eleição regulamentar para composição da diretoria, conselho fiscal 
e delegados representantes junto a fiePa, e respectivos suplentes, para o 
triênio 2021/2024. a eleição será realizada excepcionalmente na sede da 
fiePa (travessa quintino bocaiúva, 1588 - 8º andar) e será desenvolvida 
das 12 às 18 horas. Edital de convocação afixado na sede social.
belém, 11 de junho de 2021.
andré luiz ferreira fontes - Presidente.

Protocolo: 666132
ERRAtA
ERRAtA DA PuBLicAção DoE nº 34.602, pág. 119, de 02/06/2021, 
Protocolo 662968
.................
onde se lê:
“... assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 14/06/2021...”
Leia-se:
“... assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 15/06/2021...”
carlos ferNaNdes xavier - Presidente da faepa.

Protocolo: 666133
SuPERGASBRAS ENERGiA LtDA, torna público que recebeu da seMas/
Pa, a lo 12767/2021-valid. 13/05/26, Proc. 2018/920, atividade de engarra-
famento, estocagem e distribuição de glP, filial-belém-Pa, av. salgado filho- 
Miramar, s/n, val-de-cans, ceP n.º 66.119-010, cNPj 19.791.896/0090-78.

Protocolo: 666134
A BRK Ambiental Araguaia Saneamento, inscrita no cNPj 
16.876.276/0004-10, torna público que recebeu no dia 17/05/2021, da 
secretaria Municipal de Meio ambiente seMMa, a licença de instalação n° 
005/2021 com validade até 17/05/2022, para obras da rampa de acesso 
a Balsa Flutuante de captação superficial do Sistema de Abastecimento de 
água de santana do araguaia/Pa.

Protocolo: 666135
AMAzoNBio iND E coM DE BioMASSA EiRELLi, cNPj: 
27.862.415/0001-20, torNa Público que recebeu junto à secretaria de 
estado de Meio ambiente e turismo - seMMat/Pa, a l.o. - licença de ope-
ração-atividade rampa de acesso, nº 083/2021, processo n° 30/2021-2, 
dia 13/05/2021, no município de benevides/Pa.

Protocolo: 666136
PoSto iccAR LtDA, cNPj: 02.280.133/0012-47 - torna público que re-
quereu da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMa de ananindeua, 
renovação da licença de operação - lo N° l091120, por meio do processo 
nº r054621, para atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, localizado na rodovia transcoqueiro, nº 14, bairro 
coqueiro, no Município de ananindeua/Pa.

Protocolo: 666137
PoSto iccAR LtDA, cNPj: 02.280.133/0039-67 - torna público que re-
quereu da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa de são fran-
cisco do Pará, renovação da licença de operação - lo N° 002/2020, por 
meio do processo nº 004/2016, protocolo nº 055/2021, para atividade de 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado 
na rodovia br 316, km 23, s/nº, bairro são francisco do Pará, no Municí-
pio de são francisco do Pará /Pa.

Protocolo: 666138
PoSto iccAR LtDA, cNPj: 02.280.133/0019-13, torna público que re-
quereu da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa renovação da 
licença de operação - lo n° 082/2017, por meio do processo n° 2021.
rlo.0000387, para atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, localizado na av. borges leal, n° 1257, bairro Prai-
nha, Município de santarém/Pa.

Protocolo: 666139
PoSto iccAR LtDA, cNPj: 02.280.133/0041-81 - torna público que re-
quereu da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMa de ananindeua, 
renovação da licença de operação - lo N° l091020, por meio do processo 
nº r054521, para atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, localizado na rua claudio saunders, nº 500, bairro 
centro, no Município de ananindeua/Pa.

Protocolo: 666140
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