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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   Nº 1.547, de 6 de Maio de 2021     
altera o decreto nº 21, de 14 de fevereiro de 2021, que regulamenta a lei 
nº 5.980, de 19 de julho de 1996, que disciplina a qualificação das Organi-
zações Sociais no Estado do Pará.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das suas atribuições que 
lhe confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual, 
d E c r E T a:
art. 1º o decreto nº 21, de 14 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
“art. 6º a Secretaria de Estado da área de atividades correspondentes ao 
objeto social da organização Social pode, a qualquer tempo, mediante re-
querimento ou ex officio, instaurar procedimento administrativo de perda 
de qualificação da entidade como Organização Social, por meio de decisão 
fundamentada.
§ 1º São hipóteses de desqualificação, dentre outras que possam vir a ca-
racterizar prejuízo ao interesse público, o descumprimento do contrato de 
gestão ou dos requisitos necessários à qualificação da Organização Social.
§ 2º Qualquer cidadão, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas 
da Secretaria de Estado da área de atividades correspondentes ao objeto 
social, desde que amparado por evidências de erro ou fraude, é parte legí-
tima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualifica-
ção da entidade como organização Social.
§ 3º O procedimento administrativo de desqualificação de entidade como 
organização Social, quer seja iniciado de ofício pela administração Pública, 
quer seja decorrente de requerimento, na forma do § 2º deste artigo, será 
conduzido por comissão designada pelo Secretário de Estado para este fim 
e assegurará a ampla defesa e o contraditório à interessada.
§ 4º Após parecer final da comissão processante, o Secretário de Estado 
opinará fundamentadamente sobre a desqualificação da entidade como Or-
ganização Social, cabendo a decisão ao Governador do Estado.
§ 5º A decisão de perda da qualificação da Organização Social dar-se-á por 
decreto do Governador do Estado.
§ 6º A desqualificação da Organização Social que mantiver contrato de 
gestão com o Estado acarretará a reversão para a administração Pública 
dos bens por ela utilizados na consecução dos objetivos do contrato, que 
lhe tenham sido disponibilizados na forma do art. 12 da lei nº 5.980, de 
19 de julho de 1996.”
“Art. 7° Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento 
da organização Social, que implique mudança das condições que instruí-
ram a qualificação, deverá ser comunicada à Secretaria de Estado da área 
de atividades correspondentes ao objeto social da entidade requerente, 
acompanhada de justificativa, sob pena de perda da qualificação nos ter-
mos do art. 6º deste decreto.”. 
“art. 11. …………………………………………….…………………………………………..............
i - publicação de edital, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, me-
diante decisão fundamentada da Secretaria de Estado da área de ativida-
des correspondentes ao objeto social;”
“art. 19. ..............................….........................................................
…………………………………………………………………………………………………...................
§ 2º A entidade privada qualificada como Organização Social somente po-
derá celebrar até 5 (cinco) contratos de gestão com a Secretaria de Estado 
da área de atividades correspondentes ao objeto social, excepcionados os 
casos motivados por razões de interesse público, a serem decididos pelo 
respectivo Secretário de Estado, fundamentados nos princípios expressos 
do art. 37 da constituição federal.”
“art. 22. ..............................…....................................................…...
…………………………………………………………………………………………………...................
§ 4º É facultado à Administração Pública diminuir o valor de repasse finan-
ceiro mensal proporcionalmente ao que restar ser executado do contrato 
de gestão rescindido, de forma a adequá-lo ao alcance dos objetivos.”

“caPÍtULo iV
da iNeXecUÇÃo e da rescisÃo coNtratUaL

seção i
intervenção do estado

art. 43. ...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..................
§ 5º Em caso de comprovação do descumprimento de normas legais ou 
contratuais, após conclusão de procedimento administrativo especifica-
mente destinado para essa apuração, que tem como último ato o parecer 
final da comissão processante, o Secretário de Estado decidirá acerca da 
rescisão do contrato de gestão e eventuais sanções administrativas apli-
cáveis.
...........................................................................................….........
…………………………………………………………………………………………………...................
§ 7º Na hipótese de rescisão contratual, o serviço reverterá à adminis-
tração Pública, sem prejuízo do encaminhamento dos autos ao Ministério 
Público e à Procuradoria-Geral do Estado, para as providências cabíveis.
§ 8º A rescisão do contrato de gestão será publicada no Diário Oficial do 
Estado e, se unilateral, contra ela caberá recurso na forma da lei nº 8.972, 
de 13 de janeiro de 2020, o qual não terá efeito suspensivo, salvo se hou-
ver relevante fundamento e justo receio de prejuízo de difícil ou incerta 
reparação decorrente da rescisão.
§ 9º Na hipótese de rescisão contratual, o Secretário de Estado também 
opinará, fundamentadamente, sobre a desqualificação da entidade como 
organização Social, observado o procedimento previsto no art. 6º deste 
decreto, cabendo esta decisão ao Governador do Estado.

§ 10. A decisão de perda da qualificação da Organização Social, recorrível 
na forma da lei nº 8.972, de 2020, dar-se-á por decreto do Governador 
do Estado.”
art. 2º o decreto nº 21, de 2019, passa a vigorar acrescido das seguintes 
disposições:
“art. 3º-a o conselho de administração deverá ser composto por no mí-
nimo 5 (cinco) membros, observados os critérios definidos no inciso I do 
caput do art. 3º da lei nº 5.980, de 1996.
Parágrafo único. A capacidade profissional e a idoneidade moral dos inte-
grantes do conselho de administração de que trata a alínea “d” do inciso 
i do caput do art. 3º da lei nº 5.980, de 1996, deverão ser aferidas pela 
Secretaria de Estado da área de atividades correspondentes ao objeto so-
cial da entidade requerente.”

“seção ii
substituição de organização social

art. 43-a. Havendo indício de descumprimento legal ou do contrato de 
gestão e na impossibilidade de reassunção da execução dos serviços pelo 
Estado, caberá à Secretaria de Estado da área de atividades corresponden-
tes ao objeto social a instauração de procedimento administrativo especi-
ficamente destinado a investigar o fato, assegurando o contraditório e a 
ampla defesa à interessada.
§ 1º Verificada a inexistência de descumprimento legal ou contratual, o 
Secretário de Estado, após parecer final da comissão processante, decidirá 
pelo arquivamento do feito, dando ciência à interessada.
§ 2º Em caso de comprovação do descumprimento legal ou do contrato de 
gestão, o Secretário de Estado, após parecer final da comissão processan-
te, decidirá acerca da rescisão unilateral do contrato celebrado e demais 
sanções administrativas aplicáveis, fixando prazo para que aquela encerre 
suas atividades como gestora do contrato em questão, sem prejuízo de en-
caminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Pará e 
à Procuradoria-Geral do Estado para as providências que entender cabíveis.
§ 3º a decisão a que faz menção o § 2º deste artigo será publicada no 
Diário Oficial do Estado e contra ela caberá recurso, na forma da Lei nº 
8.972, de 2020.
§ 4º o julgamento do recurso caberá ao Governador do Estado, nos termos 
do art. 71, inciso I, parte final, da Lei nº 8.972, de 2020, e não terá efeito 
suspensivo, salvo se houver relevante fundamento e justo receio de prejuízo 
de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, ocasião na qual caberá 
à autoridade recorrida ou à imediatamente superior atribuir efeito suspensivo 
ao recurso, a pedido ou ex officio, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 5º Na hipótese de rescisão contratual, o Secretário de Estado também 
opinará, fundamentadamente, sobre a desqualificação da entidade como 
organização Social, observado o procedimento previsto no art. 6º deste 
decreto, cabendo esta decisão ao Governador do Estado.
§ 6º Publicada a decisão e não sendo atribuído efeito suspensivo ao re-
curso, a Secretaria de Estado da área de atividades correspondentes ao 
objeto social poderá contratar emergencialmente entidade para garantir a 
continuidade dos serviços públicos essenciais, dispensando o chamamento 
público, nos termos do art. 22 deste decreto.”
art. 3º fica revogado o parágrafo único do art. 6º do decreto nº 21, de 2019.
Art. 4º As Organizações Sociais qualificadas no Estado do Pará até a pro-
mulgação deste decreto terão o prazo de 1 (um) ano para adequação às 
exigências contidas no art. 3º-a deste decreto.
Parágrafo único. As entidades privadas que pretendam a qualificação como 
Organização Social ou que estejam em processo de qualificação devem 
observar, de imediato, o disposto no art. 3º-a deste decreto.
art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o   Nº 1.548, de 6 de Maio de 2021          
Homologa o decreto nº 031/2021 - GP, de 12 de abril de 2021, editado 
pelo Prefeito Municipal de Baião, que declara “situação de emergência”, em 
virtude de fortes chuvas nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 031/2021, de 12 de abril de 2021, editado 
pelo Prefeito Municipal de Baião, que declara “situação de emergência” em 
áreas daquele Município, afetadas pelo impacto causado pelas tempestades;
considerando o Parecer Técnico nº 01/2021 SEdEc-22º GBM-Pa, que opinou 
pelo reconhecimento de situação de emergência no Município de Baião;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/407493, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 031/2021, de 12 de abril de 2021, editado 
pelo Prefeito Municipal de Baião, que declara “situação de emergência”, em 
áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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d e c r e t o  Nº 1.549, de 6 de Maio de 2021
Homologa o decreto nº 059/2021, de 13 de abril de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de Trairão, que declara “situação de emergência”, em 
virtude de fortes chuvas nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto Municipal nº 059/2021, editado pelo Prefeito Mu-
nicipal de Trairão, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município, afetadas pelo impacto causado pelas tempestades;
considerando o Parecer Técnico nº 03/Seção-Pa, que opinou pelo reconhe-
cimento de situação de emergência no Município de Trairão;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/390436, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 059/2021, de 13 de abril de 2021, editado 
pelo Prefeito Municipal de Trairão, que declara “situação de emergência”, 
em áreas daquele município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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d e c r e t o   Nº 1.550, de 6 de Maio de 2021

Homologa o decreto nº 256/2021, de 19 de abril de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de oriximiná, que declara “situação de emergência”, em 
virtude de inundações nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 256/2021, de 19 de abril de 2021, editado pelo 
Prefeito Municipal de oriximiná, que declara “situação de emergência” em 
áreas daquele Município, afetadas por inundações;
considerando o Parecer Técnico nº 05/2021/4º GBM, que opinou pelo reco-
nhecimento de situação de emergência no Município de oriximiná;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/439779, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 256/2021, de 19 de abril de 2021, editado 
pelo Prefeito Municipal de oriximiná, que declara “situação de emergência”, 
em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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DECRETO Nº 256/2021 

 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS 

DO MUNICÍPIO AFETADAS POR INUNDAÇÃO – 

1.2.1.0.0, CONFORME IN/MDR Nº 36/2020 E 

DECRETO ESTADUAL Nº 891/2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições conferidas pela Constituição Federal do Brasil e pelo Inciso XXVI, Artigo 80, da Lei 

Orgânica do Munícipio, bem como pelo Inciso VI do Artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 

de abril de 2012, 

CONSIDERANDO:  

I – Que o Município de Oriximiná fica localizado junto à praia do Rio Trombetas 

que é um afluente do Rio Amazonas situado na extensa planície de inundação deste mesmo 

rio e seus afluentes, encontra-se em situação de risco de desastre natural hidrológico alto para 

inundação nas regiões de várzea, comunidades ribeirinhas e na frente da cidade. A cheia do 

Rio Trombetas cuja amplitude pode atingir até cerca de 10 metros, inunda a frente da cidade, 

atingindo, ruas, residências, estabelecimentos comerciais, logradouros públicos, gerando 

transtornos à população, com perdas materiais e danos estruturais nos calçamentos e ruas, 

interditando o acesso ao comércio local e residências, além de que com a satura de água, o 

solo mole formado por depósitos de areia fina e lama, causam afundamentos de prédios, 

tombamento de muros e da estrutura do cais de arrimo que, em geral, ocorrem após o recuo 

das águas. Com a inundação a zona urbana e a zona rural sofrem com a falta de produtos 

oriundos da produção agrícola familiar e o difícil acesso por parte dos pedestres, as lojas do 

centro comercial já refletem os prejuízos econômicos públicos e privados para o município. 
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fl.2 Cont. do Decreto nº 256/2021 – Declara Situação de Emergência 

II – Que na zona rural, na área de várzea, em virtude da inundação, dezenas de 

comunidades ribeirinhas são atingidas, sendo aproximadamente 14.020 pessoas diretamente 

afetadas (zona urbana e rural), ficando os referidos locais totalmente submersos, vulneráveis 

à ação de correntezas, vendavais e fortes ondas (banzeiros) que danificam os assoalhos, 

paredes e telhados das residências, escolas, igrejas, barracões comunitários, comércios, 

pontes e trapiches, devastando pastos, roçados e plantações,  afetando a agricultura e a 

pecuária, prejudicando a subsistência dessas famílias. 

III – Que devido ao alto índice de precipitação pluviométrica de nossa região e por 

se tratar de um município com topografia acidentada, composta de aclives e declives, o que 

propicia o acúmulo de água nas partes mais altas, esses caudais ao se movimentarem, de 

acordo com a inclinação do terreno, provocam o acúmulo de água na área urbana próxima ao 

Rio Trombetas, alagando toda a frente da cidade; 

IV – Que o Parecer Técnico nº 001/2021 da Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa Civil - COMPDEC, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à decretação de 

situação de emergência. 

DECRETA:  

Art. 1º. Fica declarada situação de emergência nas áreas do município contidas 

no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este 

Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como INUNDAÇÃO – 1.2.1.0.0, 

conforme IN/MDR nº 36/2020 e Decreto Estadual nº 891/2020. 

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob 

a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, nas ações 

de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de 

resposta ao desastre, bem como realização de campanhas  de arrecadação de  recursos  junto  
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fl.3 fl.3 Cont. do Decreto nº 256/2021 – Declara Situação de Emergência 

à comunidade,  com  o  objetivo  de  facilitar  as  ações  de  assistência  à  população afetada 

pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - 

COMPDEC.  

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da 

Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de Defesa Civil, 

diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, 

a: 

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta 

evacuação; 

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada 

ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade 

administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da 

população. 

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, 

de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado 

de desastre. 

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 

desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas 

em áreas seguras e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais 

seguros, será apoiado pela comunidade. 

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo das 

restrições da Lei de  Responsabilidade Fiscal  (LC 101/2000), ficam dispensados de  licitação os  
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fl.4 fl.4 Cont. do Decreto nº 256/2021 – Declara Situação de Emergência 

contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de 

prestação de serviços e de obras relacionadas  com a reabilitação dos cenários dos desastres, 

desde  que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 

ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos 

contratos. 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação devendo viger pelo 

prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado até completar prazo máximo de 180 dias. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, 19 de abril de 2021. 
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Protocolo: 653418 
decreto de 6 de Maio de 2021

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
considerando o disposto na lei complementar nº. 23, de 23 de março de 1994;
considerando os termos do ofício nº. 001/2021-SEccoN/SEJUdH, de 29 
de março de 2021;
considerando as informações e os documentos constantes do Processo nº. 
2021/334045,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar do conselho Estadual de defesa dos direitos difusos - 
cEddd, o representante a seguir nominado:
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH:
Suplente: lUiZ claUdio BraGa caValcaNTE

art. 2º. Nomear para compor o conselho Estadual defesa dos direitos di-
fusos - cEddd, o representante a seguir nominado:
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH:
Suplente: EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa 
art. 3º. o membro ora nomeado cumprirá o restante do mandato do biênio 
2019/2021.
art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 6 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos X e XX, da constituição Estadual, 
combinado com os arts. 128 e 129, i, c, da lei Estadual nº 6.833, de 13 
de fevereiro de 2006, e
considerando a documentação recepcionada pelo comando Geral da Polícia 
Militar do Estado do Pará, que traz à baila suposto envolvimento do MaJ 
QoPM rG 28.774 EriNaldo SilVa coSTa em uma ocorrência no muni-
cípio de capanema/Pa, culminando com disparos de arma de fogo, lesão 
corporal resultante de coronhada, além de dano patrimonial e posterior 
fuga, condutas estas que, em tese, afetam o sentimento do dever, a honra 
pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe, não estando de 
serviço policial militar nem atuado em razão da função;
considerando que a narrativa fática conduz à violação, em tese, das con-
dutas tipifi cadas no art. 18, incisos III, IV, V, VII, IX, XI, XIII, XVIII, XXIII, 
XXViii, XXXi, XXXiii, XXXiV, XXXV, XXXVi e XXXiX c/c art. 37, XXi, XXiV, 
XXV, Xcii, Xciii, XciV, cXlVi, cXlVii, cXlViii e § 2º, todos da lei Estadu-
al nº 6.833, de 2006, além do arts. 129 e 163, do código Penal Brasileiro 
e art. 15 da lei federal nº 10.826/2003; 
Considerando a expiração do prazo do Conselho de Justifi cação instaurado 
por meio do Decreto de 10 de fevereiro de 2021, publicado no Diário Ofi cial 
do Estado nº 34.489 de 11/02/2021, que tem justifi cante o MAJ QOPM RG 
28.774 EriNaldo SilVa coSTa; e
considerando as informações constantes nos Processos nos. 2020/878568 
e 2021/328197,
d E c r E T a:
art. 1º ficam nomeados, nos termos dos os arts. 129 e 131 da lei Estadual 
n° 6.833, de 2006, para compor o Conselho de Justifi cação destinado a 
apurar as supostas faltas funcionais do Justifi cante MAJ QOPM RG 28.774 
ERINALDO SILVA COSTA, os Ofi ciais Militares a seguir relacionados: 
TEN cEl QoPM fáBio JoSÉ carMoNa doS SaNToS - Presidente
TEN cEl QoPM JorGE aUGUSTo laraNJEira MElo – interrogante - relator
TEN cEl QoPM Márcio aBUd BarBalHo – Escrivão.
art. 2º o prazo para conclusão do presente procedimento é de 30 (trinta) 
dias úteis, contados da publicação deste decreto, nos termos do art. 133 
c/c o art. 123 da lei Estadual nº 6.833, de 2006.
art. 3º Este decreto entra em vigor, na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 6 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar JarBaS VaScoNcEloS do carMo, Secretário de Estado de ad-
ministração Penitenciária, a se ausentar de suas funções, no período de 
3 a 6 de maio de 2021, para tratar de assuntos particulares, devendo 
responder pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular, MarcEla 
ToSTES MoNTENEGro dUarTE, coordenadora da consultoria Jurídica.
Palácio do GoVErNo, 6 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 
2011, lidiaNE SilVa dE caSTro do cargo em comissão de assessor de 
Gabinete, a contar de 04 de maio de 2021.
Palácio do GoVErNo, 6 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 
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errata
No Decreto de 3 de maio de 2021, publicado no Diário Oficial do 
estado nº 34.572, de 4 de maio de 2021, página 9, coluna 1:
onde se lê: “Considerando as informações constantes no Processo nº 
2021/1076058,”
Leia-se: “Considerando as informações constantes no Processo nº 
2020/1076058,”

Protocolo: 653416

d e c r e t o Nº 1540, de 4 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo de 
assistência Social da Polícia Militar - faSPM, órgão da administração Pú-
blica Estadual, crédito especial no valor de r$ 300.000,00 para atender à 
programação constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do faSPM, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

891010818115027691 - faSPM 0301 339008 300.000,00

ToTal 300.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro a ser apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 4 de maio 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 1541, de 4 de Maio 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$ 16.963.124,32 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$ 16.963.124,32 (dezesseis Milhões, 
Novecentos e Sessenta e Três Mil, cento e Vinte e Quatro reais e Trinta e 
dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781214998317 - SEEl 0301 335041 580.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 1.195.678,52

141012060814918715 - SEdaP 0301 444042 13.700.919,02

281010460814918715 - NGPr 0301 449052 674.958,44

291012678214867505 - SETraN 0324 444042 192.739,92

552012312615088238 - ProdEPa 0661 449052 120.504,00

552012372215087669 - ProdEPa 0661 449040 200.000,00

832010412615088238 - EGPa 0301 339140 207.303,84

971010342115028831 - SEaP 0301 449051 91.020,58

ToTal 16.963.124,32

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, 4 de maio 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 1543, de 6 de Maio 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$ 2.366.883,32 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$ 2.366.883,32 (dois Milhões, Trezen-

tos e Sessenta e Seis Mil, oitocentos e oitenta e Três reais e Trinta e dois 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 493.430,03

211010612815028832 - SEGUP 0101 449052 200.000,00

211010618115028838 - SEGUP 0101 449052 160.000,00

901011030115078874 - fES 0101 334181 575.000,00

901011030215078289 - fES 0103 449051 623.453,29

971010312212978339 - SEaP 0101 339048 315.000,00

ToTal 2.366.883,32

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

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071010481114997659 - SEdoP 0101 449051 493.430,03

211010612615088238 - SEGUP 0101 449052 300.000,00

211010618115028264 - SEGUP 0101 449052 60.000,00

901011030215077582 - fES 0103 444042 623.453,29

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 575.000,00

971010333112978311 - SEaP 0101 339046 315.000,00

ToTal 2.366.883,32

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 653411

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 701/2021-ccG de 6 de Maio 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. 2021/449321,
r E S o l V E:
exonerar diMiTrY cHaVES NEGrÃo do cargo em comissão de assistente 
de centro de Saúde, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública, a contar de 29 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 702/2021-ccG de 6 de Maio 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. 2021/449321,
r E S o l V E:
nomear aNa cEcÍlia PErEira coSTa para exercer o cargo em comissão 
de assistente de centro de Saúde, código GEP-daS-011.1, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 3 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 dE Maio dE 2021.
iraN aTaÍdE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 703/2021-ccG de 6 de Maio 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 ofício nº. 041/2021,
r E S o l V E:
i. exonerar GlEidSoN dE SoUSa do carMo do cargo em comissão de 
chefe de divisão de Endemias de centro regional, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear diViNo dE SoUSa ESPiNdUla para exercer o cargo em co-
missão de chefe de divisão de Endemias de centro regional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 704/2021-ccG de 6 de Maio 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 Memorando nº. 093/2021-Hrc, 
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, KlENard aTTilio raNiEri do cargo em comissão 
de diretor de Hospital regional, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear EliZETE carValHo da VEiGa para exercer o cargo em comis-
são de diretor de Hospital regional, código GEP-daS-011.4, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 705/2021-ccG de 6 de Maio de 2021
cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/450437,
r E S o l V E:
i. exonerar lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ do cargo em comissão de 
Gerente de recursos Humanos, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Turismo, a contar de 26 de abril de 2021.
ii. nomear fErNaNdo coSTa dE QUEiroZ para exercer o cargo em co-
missão de Gerente de recursos Humanos, código GEP-daS-011.3, com lo-
tação na Secretaria de Estado de Turismo, a contar de 26 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 706/2021-ccG de 6 de Maio 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 2021/468749,
r E S o l V E:
nomear Eraldo alVES arraES para exercer o cargo em comissão de 
assessor fazendário, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de 
Estado da fazenda, a contar de 22 de abril de 2021. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 707/2021-ccG de 6 de Maio 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 o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar aNa PaUla VilaS BÔaS SoUZa, assessor Especial i, na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública – SESPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata do iteM da Portaria Nº. 694/2021-ccG, datada de 5 
de Maio de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 
34.574, de 6 de Maio de 2021.
onde se lê: II. nomear JÉSSICA POLINE SILVA AMORIM...
Leia-se: II. nomear JÉSSICA POLINE SILVA AMORIM CARNEIRO...
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 653417



10  diário oficial Nº 34.576 Sexta-feira, 07 DE MAIO DE 2021

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 279/2021-crG, de 06 de Maio 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. 2021/476291, de 05/05/2021.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora daNiEla aTHaYdE dE oliVEira, id. funcional 
nº. 5947961/1, ocupante do cargo de assessor, lotada na coordenadoria 
de Planejamento, para substituir à servidora NaZaraci MacEdo NaTiVi-
dadE, id. funcional nº. 13935/1, no cargo em comissão de coordenador 
de Núcleo, durante o impedimento da titular, no período de 17/05/2021 a 
15/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 06 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 653153

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 271/2021-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 processo nº 2021/477167,  de 05/05/2021;
rESolVE:
i – coNcEdEr ao servidor JoSÉ Maria da coSTa E cUNHa JUNior, ma-
trícula funcional nº35408/1, cPf 308.022.291-15, cargo auxiliar adminis-
trativo, lotado no Núcleo de representação do Governo do Estado do Pará 
no distrito federal, Suprimento de fundos no valor de r$ 1.350,00 (um 
mil, trezentos e cinquenta reais), para atender despesas de pequeno vulto, 
no Núcleo de representação do Governo do Estado do Pará no distrito fe-
deral , o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza da despesa Valor (r$)

0412212978314 0101 339030 1.350,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
60 (sessenta) 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.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria, 06 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 653193

diÁria
.

Portaria Nº 270/2021-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° 2021/474291, de 5 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de PraiNHa/Pa, no período de 05 a 08/05/2021.

Servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 272/2021-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° 2021/474418, de 5 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de aBaETETUBa/Pa, no período de 05 a 06/05/2021.

Servidor objetivo

PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo, matrícula funcional nº 
57188838/ 3, cPf 715.722.442-91, cargo Mestre de cerimônia, 

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, 6 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 273/2021-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° 2021/475956 de 5 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/roNdoN do Pará/MaraBá/Pa, no dia 07/05/2021.

Servidor objetivo

adENilSoN frEiTaS GodiNHo, matrícula funcional nº 
5896481/1, cPf 513.895.762-72, cargo coordenador de área, 

lotado no centro regional de Governo do Sudeste do Pará.

Participar de agenda institucional e acompanhar o 
diretor da 4ª UrE de Marabá, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 274/2021-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° 2021/474566, de 5 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaNTa iSaBEl do Pará/Pa, no período de 05 a 06/05/2021.

Servidor objetivo

adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo Mestre de cerimô-

nia, 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, 6 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 275/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/474356, de 5 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 10 a 14/05/2021.

Servidor objetivo

ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula 
funcional nº 3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

 
 

dar apoio logístico, no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 276/2021-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° 2021/465792, de 3 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municí-
pios de MaracaNÃ, MaraPaNiM e cUrUÇá/Pa, no período de 30/04 a 
02/05/2021.

Servidor objetivo
 flaVio BraNdÃo da SilVa, cPf 393.820.012-04, matrícula  

funcional  nº 5945655/ 1, ocupante do cargo de assistente ope-
racional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas 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, 6 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 277/2021-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° 2021/474448, de 5 de maio 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 aBaETETUBa/Pa, no período de 05/05 a 06/05/2021.

Servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado 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 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, 6 de maio de 2021.
lUciaNa BiTTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 278/2021-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° 2021/473066, de 4 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTa iZaBEl/Pa, no dia 04/05/2021.

Servidor objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 de maio de 2021.
lUciaNa BiTTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 653188

FÉrias
.

Portaria N°. 268/2021- crG, de 06 de Maio 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 que  dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abai-
xo relacionados, referente ao mês de JUNHo de 2021.

id. fUNcioNal SErVidor PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo GoZo

19453/1 aGaMor doS SaNToS NEVES 03/04/2020 a 
02/04/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5596564/2 alESSaNdra Elidia SoUZa E SilVa 03/04/2020 a 
02/04/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

57193885/1 alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior 10/03/2019 a 
09/03/2020

16/06/2021 a 
30/06/2021

6314090/7 aNTÔNio SÉrGio MoNTEiro dE oliVEira 01/03/2020 a 
28/02/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5948823/1 aNTÔNio riBEiro dE aViZ 03/05/2020 a 
02/05/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

5918089/2 aUGUSTo cESar coElHo coSTa 19/03/2020 a 
18/03/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5947858/1 BarBara BEZErra fErrEira 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5946549/1 clEciUS NaSciMENTo GalENo 07/02/2020 a 
06/02/2021

21/06/2021 a 
20/07/2021

5946822/1 darlYaNa corrEia liMa 15/02/2020 a 
14/02/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

5948177/1 dEUSENY BarBoSa SaNToS 02/04/2020 a 
01/04/2021

03/05/2021 a 
01/06/2021

3085066/3 dENNiS loPES SErrUYa 30/01/2020 a 
29/01/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5897617/3 dircEU daNiEl alVES rEiS 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

3082792/4 dUlciNEZ MarQUES MoNTEiro 02/05/2020 a 
01/05/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5917403/2 EdEr dE SoUSa caMara 17/05/2020 a 
16/05/2021

07/06/2021 a 
06/07/2021

54180080/4 EiNa Maria TorrES caMPoS 26/03/2019 a 
25/03/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

5898593/1 EliEGE caSTro dE oliVEira 01/04/2020 a 
31/03/2021

07/06/2021 a 
06/07/2021

5947234/1 faBio aMoriM doS SaNToS 15/03/2020 a 
14/03/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5946421/1 fErNaNda lUiZa oliVEira dE MiraNda 
da SilVa

01/02/2020 a 
31/01/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

3252884/1 fraNciSco dUarTE oliVEira 04/02/2020 a 
03/02/2021

07/06/2021 a 
06/07/2021

5946828/1 GErSoN aNTÔNio dE aNdradE raiol 18/02/2020 a 
17/02/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

80015621/1 GlENio da SilVa araUJo 01/04/2020 a 
31/03/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5946310/1 iVaN fEliPE daNTaS Paro 30/01/2020 a 
29/01/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5946823/1 iZaBEl criSTiNa doS SaNToS MoraES 15/02/2020 a 
14/02/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

3157318/1 JorGE afoNSo loBaTo BaHia 21/06/2020 a 
20/06/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

5037158/3 JoÃo carloS diaS fEio 01/03/2020 a 
28/02/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

84743/1 JoÃo fErNaNdo fErrEira NaSciMENTo 01/05/2019 a 
30/04/2020

28/06/2021 a 
27/07/2021

7003582/1 JoHN lENoN MoraES dE oliVEira 19/03/2020 a 
18/03/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

19658/1 JoSÉ diVaN SaNToS da PENHa 01/02/2020 a 
31/01/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5946492/1 lEoNardo araÚJo GillET MacHado 07/02/2020 a 
06/02/2021

21/06/2021 a 
20/07/2021

5898930/2 Marcia alEiXo dE oliVEira 28/05/2020 a 
27/05/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

57189643/2 Marcio alfrEdo rodriGUES dE oliVEira 19/03/2020 a 
18/03/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

5188393/2 Maria BaPTiSTa lEiTÃo 21/11/2019 a 
20/11/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

57224023/4 Maria EdiNilZa MoUra SaNToS 06/05/2020 a 
05/05/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

3206432/1 Maria raiMUNda BriTo GoMES JaNaU 11/06/2020 a 
10/06/2021

14/06/2021 a 
13/07/2021

5904823/1 Maria SUElY fErNaNdES MoraES 30/04/2020 a 
29/04/2021

07/06/2021 a 
06/07/2021

3263819/1 MariaNa dE JESUS GoNÇalVES MoNTEiro 17/06/2020 a 
16/06/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

36293/2 Mario cHaVES da TriNdadE 30/06/2020 a 
29/06/2021

30/06/2021 a 
29/07/2021

6403566/1 Mario ViNiciUS SaNTiaGo dE araUJo 28/05/2020 a 
27/05/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5954831/1 MarTa da SilVa MarTiNS 13/04/2020 a 
12/04/2021

07/06/2021 a 
06/07/2021

57217918/2 MaTEUS NEriS VaScoNcEloS 12/09/2019 a 
11/09/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

7003584/1 MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa 19/03/2020 a 
18/03/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

5947329 PaTricia dE MoraES MElo 01/02/2020 a 
31/01/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021
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36676/1 PaUlo aTaidE GoMES dE liMa 02/05/2020 a 
01/05/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

2194/1 raiMUNdo dE fáTiMa riBEiro coSTa 01/01/2020 a 
31/12/2020

14/06/2021 a 
13/07/2021

5952612/1 raiMUNdo lEaNdro MoNTEiro da coSTa 02/01/2020 a 
01/01/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

3239942/1 raiMUNdo orlaNdo SoUZa E SilVa 01/04/2020 a 
31/03/2021

21/06/2021 a 
20/07/2021

5924298/2 raPHaEl SoUZa rocHa 28/02/2020 a 
27/02/2021

30/06/2021 a 
29/07/2021

5946831/2 roGÉrio cUNHa 01/03/2020 a 
28/02/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5415837/1 roNaldo dE PiNa PENNa 08/05/2019 a 
07/05/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

4000073/4 roSaNa Maria dE BriTo MoNTEiro SilVa 17/04/2020 a 
16/04/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

5948391/1 SaMaNTHa MaTHEUS liNS E SilVa 30/04/2020 a 
29/04/2021

08/06/2021 a 
07/07/2021

5947235/1 SaMUEl carValHo VEloSo 12/03/2020 a 
11/03/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

73504028/3 SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS 07/02/2020 a 
06/02/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

54181543/2 SilVia rEGiNa dE oliVEira SoUSa BiTTEN-
coUrT PErEira

03/03/2020 a 
02/03/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

5929155/3 TaYaNE MariZa NaSciMENTo raMoS 01/09/2019 a 
31/08/2020

07/06/2021 a 
06/07/2021

36170/1 ValdoMira PEiXoTo PaNToJa 03/04/2020 a 
02/04/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5534291/1 ValNiSE doS SaNToS PiNHEiro 15/02/2020 a 
14/02/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

5946824/1 WiViaNE dE caSTro NaSciMENTo 15/02/2020 a 
14/02/2021

15/06/2021 a 
14/07/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 06 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 653157

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 269/2021-crG, de 06 de Maio 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. 2021/481142, de 06/05/2021;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 06/05/2021, o gozo 
de férias da servidora JENNifEr BiaNca dE oliVEira SENa, id. funcional 
nº. 5951823/1, concedido por meio da Portaria nº. 198/2021-crG, publi-
cada no doE Nº. 34.548, de 12/04/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 06 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 653176

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 037/2021 – cMG, de 06 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e; 
rESolVE:
art. 1º – rEVoGar os termos da Portaria n° 161/2019 – cMG, de 
29/04/2019, publicada no doE nº 33.863, de 30/04/2019, que nomeou a 
servidora KElVa TaYara VilHENa dE aMoriM, para a função de aGENTE 
PÚBlico dE coNTrolE com atuação na coordenadoria de controle inter-
no desta casa Militar da Governadoria.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a contar do dia 05 de março de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 06 dE Maio dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 653291

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 036/2021 – cMG, de 05 de Maio de 2021
o SUBcHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exer-
cício de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no art. 58, inciso iii e art. 
67 da lei federal 8.666/93 – licitações e contratos administrativos, bem 
como o previsto no decreto Estadual nº 870/2013 e na Portaria conjunta 
nº 658/2014-SEad/aGE;
coNSidEraNdo que a execução dos contratos administrativos, no âmbito 
deste Órgão, deverá obrigatoriamente ser acompanhada por servidor de-
signado como fiscal do contrato, de acordo com o disposto no caput, §§ 1º 
e 2° do art. 67 da lei federal no 8.666/93;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor roBSoN fErNaNdES fUrTado, cPf nº 
817.953.272-00, Mf 4219922 como fiScal do Processo nº 001/2021, ce-
lebrado entre a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará e BrENo 
rafaEl daS cHaGaS BarBoSa mediante o Processo administrativo nº 
2020/228714 e cotação Eletrônica nº 001/2021 - cMG, para aquisição de 
05 (cinco) aparelhos eletrônicos portáteis tipo TaBlET.
art. 2º - dESiGNar o servidor MarcElo caValcaNTE MElo aMaral, cPf 
nº 025.301.442-57, Mf nº 6403414, como SUPlENTE de fiscal do proces-
so em referência.
Art. 3º - Os servidores desempenharão as atribuições de fiscal e suplente 
concomitantemente com as outras atividades de seus cargos ou funções.
art. 4º - São atribuições do (a) fiscal do Processo e do (a) Suplente (no 
impedimento do titular):
I. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii. fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii. registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iV. confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V. controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi. apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
Vii. remeter à Gestão de contratos/cMG, o Termo de recebimento e Exa-
me de Material, incluindo relatório fotográfico do bem adquirido, após o 
recebimento e a devida conferência e verificação se o objeto adquirido 
encontra-se de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe-
rência, contendo a Nota fiscal ou fatura, acompanhada de comprovantes 
de realização da despesa e documentos de regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciária da empresa contratada, objeto do contrato, no prazo de 02 
(dois) dias após a lavratura do Termo de recebimento e Exame de Material, 
devidamente atestada pelo fiscal do Processo, à Gestão de contratos/cMG 
para fins de adoção medidas para a liquidação e pagamento da despesa.
art. 5º - fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as 
atribuições de fiscal e deverão ser informadas à Gestão de contratos/cMG, 
em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vista 
ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 05 dE Maio dE 2021.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES – cEl QoPM rG 13827
Subchefe da casa Militar da Governadoria do Estado
*republicado por ter saído com incorreção no doe nº 34.574, de 
06/05/2021.

Protocolo: 652955
Portaria Nº 039/2021 – cMG, de 06 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual nº 1.359, publicado no 
Diário Oficial do Estado de 1º de setembro de 2015, que regulamenta o 
acesso à informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial o 
artigo 61;
coNSidEraNdo o disposto na iN aGE n° 001/2015, de 03 de setembro de 
2015, que dispõe sobre a definição de procedimentos a serem observados 
para a designação de autoridade de Gerenciamento no âmbito dos Órgãos/
Entidades do Poder Executivo Estadual.
rESolVE:
art. 1° - dESiGNar a 1º TEN QoPM rG 38893 rENaTa dE JESUS caNUTo 
PiMENTEl, Matrícula funcional nº 4220536/1, ocupante do cargo de as-
sessor de Gabinete, para exercer, com zelo e transparência, no âmbito da 
casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, as atribuições, responsa-
bilidades e competências de autoridade de Gerenciamento, observando-se, 
tempestivamente, aos preceitos legais e constitucionais, em especial aos 
procedimentos estabelecidos no decreto Estadual n° 1.359/2015 e demais 
exigências normativas aplicáveis.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se a PorTaria Nº 135/2020 – cMG, de 28 de fevereiro de 2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 06 dE Maio dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 653338
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Portaria Nº 038/2021 – cMG, de 06 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e;
coNSidEraNdo o disposto na PorTaria Nº 086, de 11 de dezembro de 
2000, da auditoria Geral do Estado, que regulamenta a operacionalidade 
do Módulo aUdicoN do SiafEM/Pa, instituído pelo decreto nº 1.783/96, 
para fins de instrução e organização dos processos de prestação de contas 
da administração Pública direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que a Portaria em referência define o Agente Público de 
controle – aPc como o responsável pelo registro das conformidades diárias 
no SiafEM/Pa, em cada órgão do Estado;
coNSidEraNdo que o agente Público de controle está consolidado pelo 
Decreto Estadual nº 5.218, de 26 de março de 2002, que o define como 
auxiliar dos órgãos componentes do Sistema de controle interno, cujo 
órgão central é a auditoria Geral do Estado – aGE/Pa;
CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de nomeação da servidora que 
compõe a coordenadoria de controle interno da casa Militar da Governa-
doria do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º – Nomear para a função de aGENTE PÚBlico dE coNTrolE a 
servidora abaixo relacionada, pertencente à coordenadoria de controle in-
terno da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará:

NoME alaNa criSTiaN araÚJo dUarTE
carGo assessora administrativa ii

NoMEaÇÃo doE nº 33.964, de 29 aGo 2019
cPf 006.418.572-92
Mf 06402709/1

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 06 dE Maio dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 653359
Portaria Nº 040/2021 – cMG, de 06 de Maio de 2021
 o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no art. 58, inciso iii e art. 
67 da lei federal 8.666/93 – licitações e contratos administrativos, bem 
como o previsto no decreto Estadual nº 870/2013 e na Portaria conjunta 
nº 658/2014-SEad/aGE;
coNSidEraNdo que a execução dos contratos administrativos, no âmbito 
deste Órgão, deverá obrigatoriamente ser acompanhada por servidor de-
signado como fiscal do contrato, de acordo com o disposto no caput, §§ 1º 
e 2° do art. 67 da lei federal no 8.666/93;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor WENdEll MaTHEUS dUTra liMa, cPf nº 
012.820.072-38, Mf 4219891/1, como fiScal do Processo nº 005/2021, 
celebrado entre a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará e NP 
caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNolÓGicaS lTda mediante o Processo 
administrativo nº 2021/345518 e inexigibilidade nº. 001/2021–cPl/cMG, 
para aquisição da ferramenta banco de preços.
Art. 2º - O servidor desempenhará as atribuições de fiscal concomitante-
mente com as outras atividades de seus cargos ou funções.
art. 3º - São atribuições do (a) fiscal do Processo:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii.fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii. registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iV. confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V. controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
Vi. apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
Vii. remeter à Gestão de contratos/cMG, o Termo de recebimento e Exa-
me de Material, incluindo relatório fotográfico do bem adquirido, após o 
recebimento e a devida conferência e verificação se o objeto adquirido 
encontra-se de acordo com as especificações contidas no Termo de Refe-
rência, contendo a Nota fiscal ou fatura, acompanhada de comprovantes 
de realização da despesa e documentos de regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciária da empresa contratada, objeto do contrato, no prazo de 02 
(dois) dias após a lavratura do Termo de recebimento e Exame de Material, 
devidamente atestada pelo fiscal do Processo, à Gestão de contratos/cMG 
para fins de adoção medidas para a liquidação e pagamento da despesa.
art. 4º - fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as 
atribuições de fiscal e deverão ser informadas à Gestão de contratos/cMG, 
em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vista 
ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 06 dE Maio dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 653368

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo 007/2021 - cmg pa
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
contratada: NP caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNolÓGicaS lTda;
cNPJ: 07.797.967/0001-95;
Endereço: rua dr. Brasílio Vicente de castro, 111, 10º andar, campo com-
prido, curitiba – Paraná, cEP 81.200-526.
Modalidade: Processo de inexigibilidade nº 001/2021 – cPl/cMG, relativo 
ao Processo nº 005/2021 - cMG, PaE nº 2021/345518;
objeto: aquisição da ferramenta de pesquisa BaNco dE PrEÇoS, com as 
especificações descritas no correspondente processo de contratação, para 
atender as necessidades da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará.
Valor Global: r$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais).
dotação orçamentária:

Natureza da despesa 33.90.39.01 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / assinaturas de Periódicos e 
anuidades

fonte do recurso 0101000000 (Tesouro do Estado)
funcional Progra-

mática 04.122.1297.8407 – operacionalização das ações administrativas

Vigência do contrato: 12 meses contados a partir da sua publicação.
data da assinatura: 05/05/2021
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 653324

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 038/2021 – sF/cMG, 
de 06 de Maio de 2021

Suprido: 1º TEN QoPM rG 34573 fabricio Pereira corrêa, cPf nº 
948.376.512-91; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Presta-
ção de contas: 15 (quinze) dias;  Valor: r$ 7.000,00; Elemento de des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: osmar Vieira da costa 
Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 653276
 eXtrato de Portaria Nº 039/2021 – sF/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
Suprido: Eline Maria Botelho coutinho, cPf nº 527.990.342-68, asses-
sor administrativo iV; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30.96 – r$ 4.000,00 – Material de consumo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: osmar Vieira da costa 
Júnior, cEl QoPM

Protocolo: 653278
 eXtrato de Portaria Nº 040/2021 – sF/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
Suprido: iolene leandro Tavares, cPf nº 283.264.742-15, assessor ad-
ministrativo ii; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000,00; Elemento de despe-
sa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica);); fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: osmar Vieira da costa 
Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 653279

.

.

diÁria
.

 eXtrato de Portaria Nº 308/2021 – di/cMG, 
de 06 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santarém/Pa; Pe-
ríodo: 05 a 08/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 
(pousada); Servidor: cB PM Thiago Eugênio Nunes de alencar, cPf nº 
923.710.942-34; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653272
 eXtrato de Portaria Nº 309/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: abaetetuba/Pa; Pe-
ríodo: 04 a 06/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 
(pousada); Servidores: 1° SGT PM Manoel Jacinaldo alves cota, cPf nº 
429.740.972-00, cB PM José Maria da Silva Junior, cPf nº 912.790.032-00 
e Sd PM Nelson William ribeiro fontenele, cPf nº 049.811.213-69; orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653273
 eXtrato de Portaria Nº 300/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Prainha/Pa; Período: 
05 a 08/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); 
Servidores: caP QoPM Hugo Bernard leite da Silva, cPf nº 738.163.882-
72, 1° SGT PM Geraldo Miranda Santos, cPf nº 391.991.502-04, cB PM 
osmar da conceição Moraes de Sousa Junior, cPf nº 779.681.742-87, cB 
PM antonivaldo rodrigues alcantara, cPf nº 888.140.762-00; ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653260
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 eXtrato de Portaria Nº 301/2021 – di/cMG, 
de 06 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/
Pa; Período: 30/04 a 01/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimenta-
ção) 1,0 (pousada); Servidor: caP QoPM Heitor lobato Marques, cPf nº 
935.398.432-72; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653261
 eXtrato de Portaria Nº 302/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: ipixuna do Pará/
Pa; Período: 04 a 05/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 
1,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM Giovani ferreira de Souza, cPf nº 
425.630.892-04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653262
eXtrato de Portaria Nº 303/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Prainha/Pa; Período: 
05 a 08/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); 
Servidora: cB PM Shirlene oliveira de Brito, cPf nº 010.795.132-05; orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653265
 eXtrato de Portaria Nº 304/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Prainha/Pa; Período: 05 a 08/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: carlos Henrique oliveira 
alcantara, cPf nº 108.719.852-68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 653266
 eXtrato de Portaria Nº 305/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santarém/Pa; Pe-
ríodo: 06 a 08/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 
(pousada); Servidores: caP QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, cPf 
nº 835.439.372-00, cB PM raimundo Hélio Pereira de lima, cPf nº 
952.401.012-72, cB PM rafael de Jesus Barreto, cPf nº 851.125.692-04 
e cB PM rosenildo Gonçalves alves, cPf nº 821.641.852-34; ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653268
 eXtrato de Portaria Nº 306/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém/Pa; destino: Santarém/Pa; Período: 05 a 08/05/2021; Quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidor: SUB TEN PM r/r 
Humberto dias da Silva, cPf nº 223.639.712-72; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653269
eXtrato de Portaria Nº 307/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Santarém/Pa; Perío-
do: 04 a 08/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidor: 1° TEN QoPM fabricio Pereira corrêa, cPf nº 948.376.512-
91; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653270
 eXtrato de Portaria Nº 299/2021 – di/cMG, 

de 06 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Brasília/df; Período: 
04 a 05/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); 
Servidores: caP QoPM Khistian Batista castro, cPf nº 749.574.572-04 e 
caP QoPM rubens alan da costa Barros, cPf nº 687.849.882-15; ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 653258

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria Nº 224/2021-PGe.G., de 06 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias à servidora, Maria adelina faciola 
Pessoa de oliveira, id. funcional nº 05946833/02, no período de 18.05 a 
16.06.2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 653101

Portaria Nº 225/2021-PGe.G., de 06 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias à Procuradora do Estado, Tatilla Brito 
Pamplona, identidade funcional nº 54196707/1, no período de 30.06 a 
29.07.2021, referente ao período aquisitivo 2019/2020, devendo respon-
der pelo cargo em comissão de coordenador da consultoria Jurídica, a 
Procuradora do Estado, luiza rosa Mesquita, id. funcional nº 5939061/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 653115

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 046/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 06 de maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria No 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020, e
coNSidEraNdo o Prot. 2020/594607
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores ESTHEr BEaTriZ SilVa caSTaNEira, Matrícula 
5112451-1, cPf 170.751.812-20 e rENaN BriTo GoMES JaNaÚ, Matrícu-
la, 5921564-2, cPf 007.972.522-82, para atuarem respectivamente como 
fiscal e Suplente do contrato 009/2021-SEac – ref. rdc Eletrônico SrP 
Edital 021/2020 – firmado com a Empresa – C. A. DA SILVA & CIA LTDA, – 
cNPJ 07.675.303/0001-53, cujo objetivo é prestação de serviços eventuais 
de manutenção e conservação predial, conforme especificações – anexo I 
do contrato, com vigência de 12 (doze) meses contados  a partir da assi-
natura do contrato.
os efeitos desta Portaria, entram em vigor a partir da data de assinatura 
do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 06 de maio de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JUNior
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 653354

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato nº. 009/2021-seac
Exercício: 2021
Processo: 2020/594607-SEac
contrato: 009/2021-SEac – rEf: rdc ElETrÔNico SrP Edital n.º 
021/2020 e seus anexos, constante do processo administrativo nº 
25873/2019.
objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para a PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS EVENTUaiS dE MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo PrEdial, coN-
forME ESPEcificaÇÕES – aNEXo i do coNTraTo, com vigência de 12 
(doze) meses, contados a partir da assinatura do presente.
Valor anual Total Estimado: r$ 290.425,32 (duzentos e noventa mil e qua-
trocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).
fundamentação: lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei n° 12.462/2011 
e no decreto nº 7.581/2011.
data da assinatura: 06/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Natureza: 339039 - 16 / manutenção e conservação de bens imoveis servi-
ço de reparo, conservação, revisao e adaptação de bens imoveis
Pi: 4120008408c
ação: 267344
Pi: 4120007676c
ação: 267345
contratada: c a da SilVa & cia lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
07.675.303/0001-53.
Endereço: rua Goncalves ferreira, nº. 28, bairro Telegrafo Sem fio, cEP: 
66113-220, Belém/Pa.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 653103
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 073 de 06 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a admissão de servidor , publicada no d.o.E nº 
34.571 de 03 de maio de 2021, a pedido, conforme Protocolo 2021/433470.
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
aTo: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 024/2021
Belém Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: dUlcilENE PaNToJa riBEiro
carGo do SErVidor:TÉcNico EM GESTÃo Social (SErViÇo Social)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 653133

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 071 de 06 de Maio 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:
dESiGNar a servidora PaTrÍcia dE liMa fErrEira, matrícula: 
55588559/2, ocupante do cargo de Merendeira, para responder pelo cargo 
de aSSESSor TÉcNico, no período de 03/05/2021 a 01/06/2021, em 
virtude de a titular, JoSEfa lUcia dE JESUS liMa SEaBra, matrícula nº 
5384729/1 encontrar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 653117

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 072 de 06 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a admissão de servidor , publicada no d.o.E nº 
34.571 de 03 de maio de 2021, a pedido, conforme Protocolo 2021/482185.
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
aTo: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 018/2021
Belém Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: PaloMa oliVEira VaNETTa TEiXEira
carGo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo Social (PSicoloGia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 653129

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

PorTaria N° 0061-GS/SEPlad, dE 04 dE Maio dE 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, a 
servidora abaixo discriminada:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

SilVio faro da SilVa 57231603/1 Motorista SESPa 22/04/2021 2021/421524

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 045 de 
maio de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 652968

Portaria Nº 111, de 6 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
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 Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 1513, de 29/04/2021, 1540, de 04/05/2021 e 1541, de 
04/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma 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 111, de 6 de Maio de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
faSPM

outras despesas 
correntes 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 300.000,00

despesas ordinárias
 0301 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 300.000,00

SEaP
investimentos 91.020,58 0,00 0,00 0,00 91.020,58

obras e instalações
 0301 91.020,58 0,00 0,00 0,00 91.020,58

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr
investimentos 674.958,44 0,00 0,00 0,00 674.958,44

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 674.958,44 0,00 0,00 0,00 674.958,44
SEdaP

investimentos 14.896.597,54 0,00 0,00 0,00 14.896.597,54
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0301 14.896.597,54 0,00 0,00 0,00 14.896.597,54

GESTÃo
EGPa

outras despesas 
correntes 207.303,84 0,00 0,00 0,00 207.303,84

despesas ordinárias
 0301 207.303,84 0,00 0,00 0,00 207.303,84

ProdEPa
investimentos 320.504,00 0,00 0,00 0,00 320.504,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0661 120.504,00 0,00 0,00 0,00 120.504,00
outras despesa de 

investimentos
 0661 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

NGTM
investimentos 15.042,00 0,00 0,00 0,00 15.042,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 15.042,00 0,00 0,00 0,00 15.042,00
SEdoP

investimentos 1.116.883,32 0,00 0,00 0,00 1.116.883,32
obras e instalações

 0101 493.430,03 0,00 0,00 0,00 493.430,03
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 623.453,29 0,00 0,00 0,00 623.453,29

SETraN
investimentos 308.456,82 0,00 0,00 0,00 308.456,82

obras e instalações
 0130 115.716,90 0,00 0,00 0,00 115.716,90
 0324 192.739,92 0,00 0,00 0,00 192.739,92
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PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 575.000,00 0,00 0,00 0,00 575.000,00

despesas ordinárias
 0101 575.000,00 0,00 0,00 0,00 575.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEEl
outras despesas 

correntes 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

despesas ordinárias
 0301 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fUNTElPa
investimentos 1.065.818,96 0,00 0,00 0,00 1.065.818,96

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 1.065.818,96 0,00 0,00 0,00 1.065.818,96

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
15.571.555,98 0,00 0,00 0,00 15.571.555,98

NGPr
 0301 674.958,44 0,00 0,00 0,00 674.958,44

SEdaP
 0301 14.896.597,54 0,00 0,00 0,00 14.896.597,54

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

508.472,03 0,00 0,00 0,00 508.472,03

NGTM
 0101 15.042,00 0,00 0,00 0,00 15.042,00

SEdoP
 0101 493.430,03 0,00 0,00 0,00 493.430,03

Esporte e lazer 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
SEEl

 0301 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
Governança 

Pública 1.593.626,80 0,00 0,00 0,00 1.593.626,80

EGPa
 0301 207.303,84 0,00 0,00 0,00 207.303,84

fUNTElPa
 0301 1.065.818,96 0,00 0,00 0,00 1.065.818,96

ProdEPa
 0661 320.504,00 0,00 0,00 0,00 320.504,00

infraestrutura e 
logística 308.456,82 0,00 0,00 0,00 308.456,82

SETraN
 0130 115.716,90 0,00 0,00 0,00 115.716,90
 0324 192.739,92 0,00 0,00 0,00 192.739,92

Saúde 1.198.453,29 0,00 0,00 0,00 1.198.453,29
fES
 0101 575.000,00 0,00 0,00 0,00 575.000,00

SEdoP
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 623.453,29 0,00 0,00 0,00 623.453,29
Segurança Pública 241.020,58 150.000,00 0,00 0,00 391.020,58

faSPM
 0301 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 300.000,00

SEaP
 0301 91.020,58 0,00 0,00 0,00 91.020,58

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         1.083.472,03 0,00 0,00 0,00 1.083.472,03

0103 - fES - recursos 
ordinários 623.453,29 0,00 0,00 0,00 623.453,29

0130 - oPEracoES dE 
crEdiTo iNTErNaS                               115.716,90 0,00 0,00 0,00 115.716,90

0301 - recursos ordinários 17.665.699,36 150.000,00 0,00 0,00 17.815.699,36
0324 - royaltie Mineral 192.739,92 0,00 0,00 0,00 192.739,92

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
320.504,00 0,00 0,00 0,00 320.504,00

ToTal 20.001.585,50 150.000,00 0,00 0,00 20.151.585,50

Protocolo: 653412

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria N.º 056 de 06 de Maio de 2021
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado do ESTado do Pará, 
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, conferidas pelo decreto Governamental de 24 de Janeiro de 
2019, publicada no Diário Oficial de 25 de Janeiro de 2019.
Considerando que o formato de publicação do Diário Oficial do Estado é 
no modelo a4;
considerando a deliberação da diretoria da autarquia, para reajustamen-
to econômico; realinhamento dos preços, baseado no indicador do Índice 
Nacional de Preço ao consumidor amplo (iPca) dos anos de 2019 e 2020, 
considerando inclusive os índices inflacionários e o equilíbrio das contas 
desta autarquia;
resolve:
Art. 1º - fixar os novos valores de cobrança, conforme tabela constante no 
anexo i e ii desta portaria.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
aNeXo  i – administração Pública direta do estado;

Padrão de Publicação Unidade de Medida área de impressão cliente Valor

a4 1cm x 9,13 cm 9,13 cm² administração Publica 
direta do Estado r$ 6,40

aNeXo ii – outros;  Particulares

Padrão de Publicação Unidade de Medida área de impressão cliente Valor

a4 1cm x 9,13 cm 9,13 cm² outros;
Particulares r$ 80,00

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra
Presidente

Protocolo: 653171

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

errata, da Portaria Nº 066 de 04 de maio de 2021
onde se ler: Portaria 066 de 04 de abril de 2021
Leia-se Portaria 066 de 04 de maio de 2021
Bernardo albuquerque de almeida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 653214

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 243 de 06 de Maio de 2021.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/473535 (PaE), de 04/05/2021.
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rESolVE:
i – aUToriZar ao servidor Edinaldo Souza e Silva, matrícula nº 
57216801/1, da Secretaria de Educação do Estado Pará – SEdUc, ocu-
pante do cargo de Motorista, a viajar ao município de Paragominas/Pa, 
no período de a 08/05/2021 a 15/05/2021, com o objetivo de conduzir o 
caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 7 e ½ (sete e 
meia) diárias ao servidor citado acima, conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 653020
Portaria Nº 144 de 06 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/478192 (PaE), de 05/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar douglas Vieira de Souto, matrícula nº 4219227/1, servidor 
da Polícia Militar do Estado do Pará, a viajar ao município de Santarém/Pa, 
no período de 09/05/2021 a 15/05/2021, a fim de acompanhar o serviço 
de atendimento de beneficiários sobre processos de aposentadoria, pensão 
e outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ (seis e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 653026
Portaria Nº 245 de 06 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/476427 (PaE), de 05/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor avanildo William costa Siqueira, matrícula nº 
5949127/2, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Paragominas/Pa, no período de 09/05/2021 a 15/05/2021, com 
o objetivo de realizar atendimento de beneficiários sobre processos de apo-
sentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ (seis e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 653040
Portaria Nº 246 de 06 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/476343 (PaE), de 05/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Evanisson da Silva costa Júnior, matrícula nº 
5951786/1, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Paragominas/Pa, no período de 09/05/2021 a 15/05/2021, 
com o objetivo de realizar o serviço de atendimento de beneficiários so-
bre processos de aposentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade 
Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ (seis e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de maio de 2021.
 ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 653374
Portaria Nº 247 de 06 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/481346 (PaE), de 06/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 5950242/2, 
ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao município de 
Paragominas/PA, no período de 08/05/2021 a 10/05/2021, a fim de orga-
nizar a infraestrutura da Unidade Móvel-caminhão do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 653394

Portaria Nº 248 de 06 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processonº 2021/484331 (PaE), de 06/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Paula Karolina Gonçalves Gaia, matrícula nº 
5942895/2, ocupante da função de assistente administrativo, a viajar ao 
município de Santarém/Pa, no período de 09/05/2021 a 15/05/2021, com 
o objetivo de realizar atendimento de beneficiários sobre processos de apo-
sentadoria, pensão e outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ (seis e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 653399
Portaria Nº 249 de 06 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/484418 (PaE), de 06/05/2021.
rESolVE:
 i – aUToriZar a servidora aurelene da conceição da cruz Martins, ma-
trícula nº 5951745/1, ocupante da função de assistente administrati-
vo, a viajar ao município de Santarém/Pa, no período de 09/05/2021 a 
15/05/2021, com o objetivo de realizar o serviço de atendimento de bene-
ficiários sobre processos de aposentadoria, pensão e outros, no Caminhão 
– Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ (seis e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 06 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 653403

oUtras MatÉrias
.

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePreV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo 
exceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da re-
pública;
rESolVE:
• Tornar público o BOLETIM PREVIDÊNCIARIO DE PRODUTIVIDADE refe-
rente aos meses de Janeiro, fevereiro, Março e abril de 2021.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará il-
ton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva, visando assegurar a 
transparência das suas ações, bem como demonstrar o árduo trabalho que 
vem sendo desenvolvido nesta autarquia, torna público o presente boletim 
de produtividade demonstrando quantitativos de produção e de concessão 
de benefícios do primeiro quadrimestre do ano de 2021.
a tabela abaixo demonstra o quantitativo de atendimento em todas as 
unidades de atendimento ao público.

EVolUÇÃo MÊS a MÊS doS aTENdiMENToS No EXErcÍcio dE 2021
UNidadE JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

SEdE 1797 1272 1789 1013 5871
UNidadE MÓVEl - 513 1952 923 3388

METrÓPolE 741 401 995 549 2686
PáTio BElÉM 524 365 148 369 1406
GrÃo Pará 173 118 141 186 618

TErMiNal HidroViário 141 49 20 114 324
rEQUEriMENTo VirTUal 285 84 103 214 686

ToTal 3661 2802 5148 3368 14979

a partir das informações acima se infere que a unidade móvel, foi extre-
mamente importante para aproximar dinamizar os atendimentos e tornar 
este instituto ainda mais acessível aos servidores e militares do Estado.

EVolUÇÃo MÊS a MÊS dE coNcESSÕES No EXErcÍcio 2021
TiPo dE ProcESSo JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal
aPoSENTadoria 99 110 114 130 453

PENSÃo 26 56 50 114 246
MiliTar 67 46 72 68 253
ToTal 192 212 236 312 952

Quando analisadas as concessões de benefícios realizadas nos primeiros 
quatro meses do presente ano, verificamos que houve aumento exponen-
cial no número de servidores, militares e beneficiários que passaram para 
a inatividade e tiveram sua pensão concedida, situação extremamente im-
portante especialmente no difícil momento pandêmico em que vivemos, 
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representando incremento acumulado de 62,5% se comparado ao início 
do ano.
ademais, os dados apresentados demonstram todo o esforço que tem sido 
realizado para salvaguardar o direito dos dependentes dos servidores fa-
lecidos durante a pandemia de Covid-19, com aumento significativo espe-
cialmente das concessões de pensão por morte.
abaixo demonstraremos a produção individualizada por setor e por tipo 
de processo analisado, onde podemos observar igualmente o crescimento 
no volume.

EVolUÇÃo MÊS a MÊS daS aNáliSES No EXErcÍcio 2021 - ccaH
TiPo dE ProcESSo JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

aBoNo_dE_PErMaNENcia 123 131 124 60 438
aPoSENTadoria 361 387 417 437 1602

aUXilio_fUNEral 22 21 25 20 88
JUdicial 109 143 160 113 525
PENSao 125 194 200 288 807

rEVErSao_dE_aPoSENTadoria 0 0 0 0 0
rEViSao 31 33 18 25 107

rEcUrSo_adMiNiSTraTiVo 0 0 2 0 2
oUTroS 11 45 30 57 143

ToTal dE aNáliSES 782 954 976 1000 3712
 

EVolUÇÃo MÊS a MÊS daS aNáliSES No EXErcÍcio dE 2021 - Grc
TiPo dE ProcESSo JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

aBoNo dE PErMENENcia 92 15 52 15 174
aPoSENTadoria 168 307 528 466 1469

aPoSENTadoriaS coNcEdidaS TcE 2 0 1 0 3
cErTidÃo dE TEMPo dE coNTriBUiÇÃo 79 139 111 64 393

dEc_dE_TEMPo_dE_coNTriBUicao 1 0 1 0 2
JUdicial 22 42 44 27 135

PENSao_Por_MorTE 3 11 18 29 61
rEGUlariZacao_fUNcioNal 1 1 0 0 2

rEViSao 2 0 0 0 2
oUTroS 1 3 5 3 12

ToTal dE aNáliSES 371 518 760 604 2253
EVolUÇÃo MÊS a MÊS daS aNáliSES No EXErcÍcio dE 2021 - Gdil

TiPo dE ProcESSo JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal
diliGENcia 22 27 17 13 79

iNSPEcao_EXTraordiNaria 0 0 0 0 0
iNSPEcao_ordiNaria 1 0 0 0 1

rEGiSTro_dEf_coM_rESSalVa 1 1 0 1 3
rEGiSTro_dEfErido 116 175 169 108 568

rEGiSTro_iNdEfErido 0 1 0 0 1
oUTroS 26 8 3 4 41

ToTal dE aNáliSES 166 212 189 126 693

a partir das informações apresentadas, infere-se que apesar do cenário 
atípico da pandemia de coVid-19 e a adoção de medidas de segurança 
estabelecidas pelo decreto Estadual nº 800, a produtividade e consequen-
temente a concessão de benefícios aumentaram exponencialmente, sendo 
fruto do alto desempenho da gestão e dos servidores que atualmente com-
põe o corpo deste instituto.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 653289

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 064/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElTErra E a EScola dE GoVEr-
NaNÇa 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: 05/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Jociclelio castro Macedo – Prefeito do 
Município de BElTErra/Pa.

Protocolo: 652943

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 065/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa crUZ dE arari E a EScola 
dE GoVErNaNÇa 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: 06/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Nicolau Euripedes Beltrão Pamplona – 
Prefeito do Município de SaNTa crUZ dE arari/Pa.

Protocolo: 653251

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº.  059 de 06 de Maio de 2021.
Processo: 2021/482608
Assunto: Regularizar e retificar período de férias
Nome: aUGUSTo cESar UcHoa SaNToS / matrícula nº. 184845/1 – as-
sistente Técnico XXVii.
Período anterior: 01/07 a 30/07/2021 – aquisitivo: 01/01/2020 a 
31/12/2020.
Período de retificação: 02/06 a 01/07/2021.

Protocolo: 653198

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo do iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002344, de 05 de maio 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: alEX PaUliNo do NaSciMENTo.
cPf: 022.104.883-97.
Marca/ModElo: i/cHEV crUZE lTZ NB aT.
cHaSSi: 8aGBN69S0Kr126789.
Portaria Nº 2021330002336, de 05 de maio 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: aNdrEa SoarES PEiXoTo.
cPf: 381.029.272-91.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f36K8044720.
Portaria Nº 2021330002338, de 05 de maio 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: aNdrEW rafaEl coSTa TaVarES.
cPf: 038.107.162-60.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a.
cHaSSi: 9BGEa76B0MB131741.
Portaria Nº 2021330002339, de 05 de maio 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: aNToNio MoNTEiro foNTES.
cPf: 211.051.622-49.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB143173.
Portaria Nº 2021330002340, de 05 de maio 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: BENEdiTa lidUiNa alMEida dE JESUS.
cPf: 014.323.622-91.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XlK268462.
Portaria Nº 2021330002345, de 05 de maio 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: EdiBErTo MaSaHarU KiSHi.
cPf: 049.740.422-20.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX cdSrXa4fd.
cHaSSi: 8aJBa3cd5G1566275.
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Portaria Nº 2021330002346, de 05 de maio 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: EdiSoN da SilVa rEiS.
cPf: 625.323.162-68.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT.
cHaSSi: 9BrB29BT7l2260203.
Portaria Nº 2021330002347, de 05 de maio 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: faBricio PicHara dE oliVEira BENETTi.
cPf: 618.647.142-04.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd XlS15 aT.
cHaSSi: 9BrBc3f3Xl8070235.
Portaria Nº 2021330002337, de 05 de maio 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: iSaac MENaEM dE SoUSa BoHadaNa.
cPf: 055.737.342-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla XEi20flEX.
cHaSSi: 9BrBd3HE0K0395579.
Portaria Nº 2021330002341, de 05 de maio 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: JoSE BErNardo rUfiNo dE MaTToS.
cPf: 208.338.222-68.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE lNGTd aT d.
cHaSSi: 988611126MK390069.
Portaria Nº 2021330002335, de 05 de maio 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: MarcoliNo SalGado PiNTo.
cPf: 024.460.902-06.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla aPrEMiUMH.
cHaSSi: 9BrBY3BE0l4004292.
Portaria Nº 2021330002348, de 05 de maio 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: MilToN SilVa riBEiro.
cPf: 168.150.332-87.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15KB139828.
Portaria Nº 2021330002343, de 05 de maio 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: roSElENa Maria GoUVEa do aMaral loBaTo.
cPf: 117.695.722-87.
Marca/ModElo: i/ToYoTa HilUX SWdMda4Jd.
cHaSSi: 8aJBa3fS4K0268616.
Portaria Nº 2021330002342, de 05 de maio 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: VicENTE PErEira dE SoUSa.
cPf: 086.566.222-34.
Marca/ModElo: VW/foX coNNEcT SB.
cHaSSi: 9BWaB45Z4K4007077.

Protocolo: 653007
Portaria Nº 798 de 06 de Maio de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar as servidoras, fraNcEMárcia fErrEira dE carVa-
lHo, Matrícula funcional: 03249557-01 - auxiliar de administração e So-
Nia criSTiNa MarQUES da SilVa, Matrícula funcional: 03245888-01 - 
assistente administrativo, ambas lotadas na cEcoMT - caraJáS, para atu-
arem como fiscal Titular e fiscal Substituto respectivamente, do contrato 
nº 28/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e o Sr. HÉlio WaNdErlEY roSa.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 653069

adMissÃo de serVidor
.

editaL de iNtiMaÇÃo.
editaL iNtiMaÇÃo de aiNF – cerat - aBaetetUBa

o ilmo. Sr. aNaNiSio GoMES dE aNdradE – coordenador Execu-
tivo regional de administração Tributária e Não Tributária de abaetetuba,
desta Secretaria de Estado da fazenda
faZ SaBEr a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer
outro meio tomarem conhecimento que foi julgado auto de infração e No-
tificação Fiscal, pela 1ª Câmara Permanente de Julgamento do Tribunal 
administrativo de recursos fazendários (Tarf), prolatada na sessão reali-
zada em 23/10/202, relativa ao Processo de aiNf Nº 132015510000800-0, 
que negou provimento ao recurso nº 13.471 de ofício, nos termos do art. 
13, lei Estadual nº 6.182/98.
raZÃo Social ; roBErTo aBrEU SilVEira
cPf/cNPJ : 340.670.007-15
aiNf’ : 132015510000800-0
ENdErEÇo : rod. Transcameta – Km 40 – Zona rural- BaiÃo/Pa
aNaNiSio GoMES dE aNdradE
coordENador - cEraT - aBaETETUBa

Protocolo: 652935
editaL de iNtiMaÇÃo.

editaL iNtiMaÇÃo de aiNF – cerat - aBaetetUBa
o ilmo. Sr. aNaNiSio GoMES dE aNdradE – coordenador Execu-
tivo regional de administração Tributária e Não Tributária de abaetetuba,
desta Secretaria de Estado da fazenda
faZ SaBEr a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer
outro meio tomarem conhecimento que foi julgado auto de infração e No-
tificação Fiscal, pela Julgadoria de primeira Instância, tendo como resultado, 
JUlGo iMProcEdENTE, o crédito tributário do aiNf 062015510003935-3, 
em análise, para com fundamento nos arts. 13, 14, 24, 27, caput e pará-
grafo único, 28, 29, § 2º e 30, § 3º da lei Estadual nº 6.1482/98. recor-
rer de ofício ao Egrégio Tribunal administrativo de recursos fazendários 
(Tarf), para reexame desta decisão contraria à fazenda Publica.
raZÃo Social ; orioN rodoS MarÍTiMa E PorTUária lTda
iNSc. ESTadUal : 15.402.784-7
aiNf’ : 062015510003935-3
ENdErEÇo : avenida Eduardo angelim,31, Vila dos cabanos - Barcarena-Pa
aNaNiSio GoMES dE aNdradE
coordENador – cEraT – aBaETETUBa

Protocolo: 652907

.

.

errata
.

Portaria Nº 766, de 03.05.2021, publicada no doe nº 34.572, de 
04.05.2021
onde se lê: e deverão se aplicados em até 30(trinta) dias a contar da data 
do recebimento.
Leia-se: e deverão se aplicados em até 15(quinze) dias a contar da data 
do recebimento.
ordenador: anídio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício

Protocolo: 653335
errata

de ordem
Portaria No 141 de 21/01/2021, PUBLicada No doe Nº 34.468 
de 22/01/2021.
SErVidor: alessandro alexandria loja
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 03/03/2021 a 01/04/2021
Leia-se: PErÍodo aQUiSiTiVo 05/03/2021 a 03/04/2021.

Protocolo: 653392

.

.

coNtrato
.

contrato: 032/2021/seFa.
Objeto: Contratação de instituição financeira credenciada junto ao Banco 
central do Brasil e habilitada para emitir boleto de cobrança bancária para 
o recolhimento de valores referentes a multas de infração que compõe o 
sistema de registro Nacional de infrações de Trânsito - rENaiNf.
Valor Total: r$ 1.320,00
data da assinatura: 03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.39.
fonte de recurso: 0176
Contratada: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, instituição financeira com 
sede na cidade Belém/Pa, situado na av. Senador lemos, 321, Bairro Uma-
rizal, cNPJ/Mf nº 04.913711/0001-08.
ordenador de despesa: anidio Moutinho

Protocolo: 653022
coNtrato: 022/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico SEfa n° 002/2021
Manifestação Jurídica: Manifestação nº 124/2021
objeto: prestação e serviço de controle de pragas, com fornecimento de 
material e mao de obra qualificada, abrangendo dedetização, desinsetiza-
ção, desratização, controle e manejo de pombos e morcegos nas unidades 
administrativas desta Secretaria da fazenda de Estado do Pará
data da assinatura: 04/05/2021
Vigência: 04/05/2021 a 03/05/2021.
Valor Total anual: r$ 97.739,39
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Valor Trimestral: r$ 24.434,85.
orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte de recurso: 0101- recursos ordinários
contratada: XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES aMBiENTaiS lTda, inscritano 
cNPJ/Mf nº 23.259.429/0001-01
estabelecida na rod. Ernesto acyoli Qd:29-a  lt 03, Bairro aparecida, cEP: 
68371-441, cidade: altamira/Pará
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 653281

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 062/2020/SEfa.
data da assinatura: 23 /04/2021.
Justificativa: Com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93 e na  manifes-
tação Jurídica n°176/2021 desta Secretaria, o presente termo aditivo tem 
por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período 60 (sessenta) 
dias, com início em 26 de abril de 2021 e término em 24 de junho de 2021.
Vigência:. 26/04/2021 a 24/05/2021
orçamento: 17101.04. 122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.37 – fonte de recursos: 0101 – recursos 
ordinários
Valor Total 02 meses : r$ 660.000,00
contratado: coNEcTa SErViÇoS coMÉrcio E coNSErVaÇÃo lTda-EPP, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 05.620.382/0001-70
Endereço: rodovia Mario covas, alameda Karina, nº 20, Bairro do coquei-
ro, cEP 66650-000, ananindeua/Pa
ordenador, em exercício: anidio Moutinho da conceição

Protocolo: 653186

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 004/2021/seFa
coNtrato N.º 031/2021/seFa

ModaLidade de LicitaÇÃo: PreGÃo eLetrôNico N° 
008/2021/seFa.

Processo adMiNistratiVo Nº 2021/70710
Partes: secretaria de estado da FaZeNda e e. dias de 

oLiVeira Ltda.
oBJETo do coNTraTo: aquisição e instalação de painéis cegos (fechados) 
com espessura de 50 mm confeccionados em aglomerado beneficiado na 
parte interna (quadro) e painel fixo, prensado de fibra de alta densidade 
e conectores confeccionados em tubo de aço SaE 1020, com acabamento 
em pintura epóxi e tratamento anticorrosivo, pré furação para passagem 
de fios, conforme especificações e exigências descritas neste anexo, para 
serem utilizados no novo layout das estações de trabalho dos ambientes 
que serão reformulados em fase de implantação na Secretaria de Estado 
da fazenda.
oBJETo do aPoSTilaMENTo:  corrigir a dotação orçamentária do contra-
to, da seguinte forma:
oNde se LÊ:
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
fonte de recursos: 0144 - Taxas de Serviços fazendários
Leia-se:
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará
fonte de recursos: 0376 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Estado do Pará.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 06/05/2021.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 653029
aPostiLaMeNto N.º 005/2021/seFa

coNtrato N.º 032/2021/seFa
ModaLidade de LicitaÇÃo: disPeNsa de LicitaÇÃo/ 

cotaÇÃo eLetrôNica
Processo adMiNistratiVo eLetrôNico 

N.º 2021/426411/Pae
Partes: secretaria de estado da FaZeNda e a

BaNco do estado do ParÁ s/a
oBJETO DO CONTRATO: Contratação de instituição financeira credenciada 
junto ao Banco central do Brasil e habilitada para emitir boleto de cobrança 
bancária para o recolhimento de valores referentes a multas de infração que 
compõe o sistema de registro Nacional de infrações de Trânsito - rENaiNf.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Fazer Retificação do número do processo 
administrativo, da seguinte forma:
oNde se LÊ:
Processo administrativo Eletrônico nº 2020/426411
Leia-se:
Processo administrativo Eletrônico nº 2021/426411
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 06/05/2021
dirETora dE adMiNiSTraÇÃo: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 653037

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 804, 06 de Maio 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 nº 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o Processo. nº 2021/475612-cGPE-
BENEfÍcio(ValoriZaÇÃo E aSSiSTÊNcia). rESolVE:
coNcEdEr a servidora, ciNTia Maria dE oliVEira raiol rodriGUES, 
Técnico de administração e finanças, mat. nº57234537/1, portadora 
do cPf nº 458.310.842-72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 
2.000,00 ( Dois Mil Reais ), o qual deverá observar a classificação orça-
mentária: 17101.04.123.1508.8251- coVid Pará 33.90.30 - MaTErial 
dE coNSUMo: r$ 2.000,00(dois Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101-rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas excepcional 
dad- cGPE- BENEfÍcioS, não subordinada ao processo normal de aplica-
ção, referente ao mês de Maio do exercício corrente, e deverão ser aplica-
dos em até 15(quinze) dias a contar da data do recebimento, conforme, Vi 
art.5º do decreto nº 619/2020.
a prestação de contas deverá ser até o 5º dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício 

Protocolo: 653275
Portaria Nº 805, 06 de Maiode 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 nº2021/464139-cEraT-
aBaETETUBa. rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETH Maria PiNHEiro ViaNa, cargo da-
tilógrafa, Matricula nº5208955/1, portadora do cPf nº 397.185.902-00, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.500,00 (dois Mil e Quinhentos 
Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 1.600,00 (Mil e Seiscentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 900,00 (Novecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT - aBa-
ETETUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de Maio do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em Exercício.
Portaria Nº 806, 06 de Maio 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, conside-
rando o processo nº 2021/479190 - cEraT-caPaNEMa. rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria do Socorro da SilVa TEiXEira, car-
go assistente administrativo, Matricula nº1813/1, portadora do cPf nº 
17536766220, Suprimento
de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (Mil e Setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-caPa-
NEMa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de Maio 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: 653306

.

.

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 760 de 03 de maio de 2021 autorizar 17 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE alBErTo BarroS MoHaNa, nº 0324914001, aSSiST.
TÉcNico, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividade administrativa no serviço 
itinerante em altamira, no período de 10.05.2021 à 27.05.2021, no trecho 
Belém - altamira - Belém.
Portaria Nº 761 de 03 de maio de 2021 autorizar 11 e 1/2  diárias a 
servidora alfrEdiNa dE MiraNda TEiXEira, nº 0003316201, aSSiSTEN-
TE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MEr-
cadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desenvolver atividade administrativa 
no serviço itinerante em altamira, no período de 10.05.2021 à 21.05.2021, 
no trecho Belém - altamira - Belém.
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Portaria Nº 762 de 03 de maio de 2021 aUToriZar 17 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS SidNEY carValHo dE oliVEira, nº 0600768602, 
TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica, coord. EXEc. dE coNTrolE MErca-
doria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS, objetivo de desenvolver 
atividade administrativa no serviço itinerante em altamira, no período de 
10.05.2021 à 27.05.2021, no trecho Belém - altamira - Belém.
Portaria Nº 763 de 03 de maio de 2021 autorizar 11 e 1/2  diárias 
ao servidor cElSo caSTro GoMES, nº 0048963801, ProfESSor ad-4, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSi-
To, objetivo de desenvolver atividade administrativa no serviço itinerante 
em altamira, no período de 10.05.2021 à 21.05.2021, no trecho Belém 
- altamira - Belém.
Portaria Nº 764 de 03 de maio de 2021 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor raiMUNdo afoNSo MoUra liMa, nº 0512836601, fiScal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSi-
TO, objetivo de realizar fiscalização itinerante em Altamira, no período de 
10.05.2021 à 24.05.2021, no trecho Belém - altamira - Belém.
Portaria Nº 765 de 03 de maio de 2021 autorizar 17 e 1/2  diá-
rias ao servidor roMUlo rodriGUES MoTa, nº 0591478101, aUdiTor-a, 
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de participar de operação de fiscalização no município de Altamira, 
no período de 10.05.2021 à 27.05.2021, no trecho conceição do araguaia 
- altamira - conceição do araguaia.
Portaria Nº 794 de 06 de maio de 2021 autorizar 1/2  diária ao ser-
vidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, MoToriSTa, coordE-
NaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, objetivo 
de conduzir técnico para realizar instalação de equipamento de informati-
ca, no período de 05.05.2021, no trecho Marabá - Parauapebas - Marabá.
Portaria Nº 796 de 06 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor GildEMar HENriQUE da foNSEca, nº 0570360301, MoTo-
riSTa, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE al-
TAMIRA, objetivo de conduzir veículo oficial para acompanhar o servidor 
no deslocamento para o município de Uruará, no período de 06.05.2021 à 
08.05.2021, no trecho altamira - Uruará - altamira.
Portaria Nº 797 de 06 de maio de 2021 aUToriZar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor ailSoN cordEiro calilo, nº 0505272602, TÉcNico, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE alTaMira, 
objetivo de realizar entrega de diversas oS e Nfs aos contribuintes do 
município de Uruará, no período de 06.05.2021 à 08.05.2021, no trecho 
altamira - Uruará - altamira.

Protocolo: 653034

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo- cerat tUcUrUÍ
o  coordenador  regional de administração Tributária e Não Tributária de 
Tucuruí, no uso de suas atribuições . faZ SaBEr ao sujeito passivo J. J. 
da SilVa ProdUToS VETEriNárioS E aGroPEcUárioS lTda - inscrição 
Estadual nº 15.145.346-2 , que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 
072010510000711-4, foi declarado iMProcEdENTE o rEcUrSo dE ofÍ-
cio nº 17210,  nos termos do art. 30 da lei Estadual nº 6.182/98.
 Tucuruí, 06 de maio de 2021
 roMUlo roldÃo BraNdÃo dE SoUSa
 coordenador fazendário – cerat Tucuruí

Protocolo: 653033

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000521 de 06/05/2021 - 
Proc n.º 042021730001150/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: robson carvalho da Silveira – cPf: 685.542.812-68
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ TUrBo Tipo: Pas/automóvel
PorTariaS dE iSENÇÃo dE iPVa – caT
Portaria n.º202104001874, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002881/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: Edde Paulo Pinheiro de la roque Junior – cPf: 661.330.502-25
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY EX cVT/Pas/automovel/93HGM6670GZ205022
Portaria n.º202104001876, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002893/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: izolino de oliveira – cPf: 260.586.931-87
Marca/Tipo/chassi
i/cHEV crUZE PrE NB aT/Pas/automovel/8aGBP69S0lr107425
Portaria n.º202104001878, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002815/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: adenacy Jose da Silva – cPf: 144.977.602-78
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dMU130572
Portaria n.º202104001880, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002826/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: francisco de assis Barbosa – cPf: 226.970.552-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS HGT 1.8 aT/Pas/automovel/8aP359a73MU134987

Portaria n.º202104001882, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002832/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: reginaldo Silva ferreira – cPf: 043.660.002-10
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT9K2216394
Portaria n.º202104001884, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002115/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 Teixeira lima – cPf: 047.122.422-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0MB230330
Portaria n.º202104001886, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002840/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: danielle Pegado da Paiixão – cPf: 710.416.132-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019B2176595
Portaria n.º202104001888, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002771/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: francisco de assis Souza da Silva – cPf: 352.044.942-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3400588
Portaria n.º202104001890, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000638/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: fernando Vasconcelos campos – cPf: 644.359.542-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB192705
Portaria n.º202104001892, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000625/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: Breno luis Pires – cPf: 872.482.632-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l af5/Pas/automovel/9BWdl45U4KT113288
Portaria n.º202104001894, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001800/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 Silva de abreu – cPf: 206.359.902-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE/Pas/automovel/9Bd17122lE5908364
Portaria n.º202104001896, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 132021730000635/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: Sebastião aguiar de oliveira – cPf: 121.045.402-59
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT48V0JG369105
Portaria n.º202104001898, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002787/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: Benedito corrêa Pimentel – cPf: 038.807.702-63
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo driVE 1.0/Pas/automovel/9Bd358a4NJYH70503
Portaria n.º202104001900, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002799/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: alexandre Sauli oliveira de lima – cPf: 715.550.212-04
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U3MT012376
Portaria n.º202104001902, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001802/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: Umberto alves de Jesus – cPf: 298.284.492-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18M lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920JB243339
Portaria n.º202104001904, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002793/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: leandro da Silva Pereira – cPf: 833.186.072-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG236381
Portaria n.º202104001906, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002845/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 Elmar rodrigues Seabra – cPf: 101.758.062-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75Z0dB298441
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Portaria n.º202104001908, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002857/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: Peri augusto carneiro Santos – cPf: 041.978.362-87
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SEl 1.5 Sd c/Pas/automovel/9BfZH54S9K8270721
Portaria n.º202104001910, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002824/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: francisco Edilberto Mesquita Bastos – cPf: 000.467.362-04
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT Palio aTTracT 1.4/Pas/automovel/8aP19627MG4165720
Portaria n.º202104001912, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002831/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: daniel de Souza lima – cPf: 237.788.302-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mf/Pas/automovel/9BWal5BZ9MP064562
Portaria n.º202104001914, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002838/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: Jurandir Pereira Miranda – cPf: 095.143.502-78
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG143518
Portaria n.º202104001916, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 32021730001937/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 Wilson rodrigues de oliveira – cPf: 283.029.583-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3333464
Portaria n.º202104001918, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 102021730000849/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: Emerson calado Garcia – cPf: 897.760.462-15
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lT/Pas/automovel/9BGJB69X0cB289388
Portaria n.º202104001920, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002680/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: ronmonik fonseca damasceno – cPf: 919.047.572-00
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS S drcT cVT/Pas/automovel/94dfcaP15KB142382
Portaria n.º202104001922, de 06/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001869/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: francisco Emilio Sampaio – cPf: 176.164.923-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd374154f5062705

Protocolo: 653164
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna pública a data de julgamentos dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
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. castelo Bran-
co e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 12/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18209, aiNf nº 
092019510000192-5, contribuinte aTacadÃo S.a, insc. Estadual nº. 15.346.354-6.
Em 12/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18211, aiNf nº 
092019510000192-5, contribuinte aTacadÃo S.a., insc. Estadual nº. 
15.346.354-6.
Em 12/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18221, aiNf nº 
102015510003556-1, contribuinte rEal Pará diSTriBUidora EirEli, 
insc. Estadual nº. 15.353.028-6.
Em 12/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18159, aiNf nº 
032018510000115-2, contribuinte JESUS riBEiro & SilVa lTda, insc. 
Estadual nº. 15.208.444-4.
Em 12/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17249, aiNf 
nº 032016510010817-3, contribuinte ESco SUPPlY caraJáS coMÉr-
cio E iNdÚSTria dE PEÇaS E EQUiPaMENToS lTda, insc. Estadual nº. 
15.308.104-0..
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17510, aiNf nº 
072013510005616-8 , contribuinte diPara diSTriBUidora ParaENSE 
dE aUTo PEcaS lTda, insc. Estadual nº. 15109105-6
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17528, aiNf nº 
072013510000208-4 , contribuinte diPara diSTriBUidora ParaENSE 
dE aUTo PEcaS lTda, insc. Estadual nº. 15109105-6 ,advogado: carloS 
EdUardo TEiXEira, oaB/Pa-12088,
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18270, aiNf nº 
092018510000363-7 , contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15408684-3 ,advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,

Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18074, aiNf nº 
092017510000679-5 , contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15211589-7 ,advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18058, aiNf nº 
092017510000666-3 , contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15211589-7 ,advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18072, aiNf nº 
092017510000678-7 , contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15211589-7 ,advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18068, aiNf nº 
092017510000673-6 , contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15408684-3 ,advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18066, aiNf nº 
092017510000672-8 , contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15408684-3 ,advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18060, aiNf nº 
092017510000667-1 , contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15408685-1 ,advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,
Em 13/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18062, aiNf nº 
092017510000668-0 , contribuinte PaUliSTa coMErcio dE aliMENToS 
EirEli, insc. Estadual nº. 15408685-1 ,advogado: ElMaNo MarTiNS fEr-
rEira, oaB/Pa-8097,

Protocolo: 653121

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 103/2021
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, 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 iii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)

ENoQUE MElo da coSTa 72° av. antônio lemos, nº 1491 - Nova Brasília – Santa izabel 
do Pará/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 07 de maio de 2021

Protocolo: 653107

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 320 de 04 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/445653.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 03.05.2021, os efeitos na Portaria coletiva nº 622 
de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que prorro-
gou a cessão a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
GaSPar ViaNNa, da servidora Maria daS dorES NUNES dE araUJo, 
matrícula nº 5120080/2, cargo TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotada no 
cENTro dE SaÚdE – JÚlia SEffEr.
Portaria N° 326 de 04 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/80172.
r E S o l V E:
rEVoGar, os efeitos da PorTaria Nº 900 de 16/11/2020, publicada no 
doE nº 34.411 de 18/11/2020, que cedeu ao HoSPiTal oPHir loYola, 
a servidora aNa PaUla dE aZEVEdo BaNHoS raPoSo, matrícula nº 
57227685/1, cargo MÉdico, lotada na UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo – 
dEMÉTrio MEdrado.
Portaria N° 327 de 05 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/470274.
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r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 17.04.2021, os efeitos na Portaria coletiva nº 622 
de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que prorrogou 
a cessão a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar 
ViaNNa, da servidora Maria do Socorro da SilVa oliVEira, matrícula nº 
5077206/1, cargo aUXiliar dE SErViÇoS dE coMUNicaÇÃo.
Portaria N° 328 de 05 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
E coNSidEraNdo o teor do processo nº 2020/829784.
r E S o l V E:
cEdEr, a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaS-
Par ViaNNa, o servidor MarcElo doS SaNToS BEZErra, matrícula nº 
57231693/1, cargo TÉcNico dE ENfErMaGEM, lotado na UNidadE ES-
PEcial – aBriGo JoÃo PaUlo ii, pelo período de 04 (quatro) anos, com 
ônus para o órgão de destino.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
05.05.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 653009
iNcLUir

Na Portaria N° 283 de 06/04/2021 PUBLicada No doe 34.546 
de 09/04/2021 QUE cEdEU a SErVidora EricKa do Socorro dE 
liMa BarBoSa, MaTrÍcUla N° 57176321/1, a contar de 23.04.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
05.05.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 653011
Portaria N° 0325 de 04 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/466857.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora WalESKa GoMES da SilVa raiol, matrícula nº 
57190995/1, lotada no 2º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – SaNTa iZaBEl 
do Pará, para responder pelo cargo comissionado de cHEfE da diViSÃo 
TÉcNica / daS-3, no período de 03.05.2021 a 01.06.2021, em substitui-
ção a titular adriaNa dE SoUSa liSBoa, matrícula nº 5946604/1, que se 
encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
04.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 653303

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: SÔNia MarGarETH da coNcEiÇÃo MoraES
cargo do Servidor: aSSiSTENTE Social
Vigência: 06.05.2021/01.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 653347

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 023 de 28 de aBriL 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. 2021/183703.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o ser-
vidor BrUNo dE frEiTaS TUriEl, matrícula nº. 55587796/1, cargo de Mé-
dico, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º centro regional 
de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao 
Triênio de 19.03.2010 a 18.03.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.06.2021 a 30.06.2021 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: 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 652894

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 602 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 10611;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora VaNESSa dE SoUZa GUiMaraES, id. funcional 
nº 57190485/1, ocupante do cargo de farmacêutico Bioquímico, lo tada no 
laboratório central, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, 
no período de 02 de abril de 2021 a 28 de setembro de 2021.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 02 de abril de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº  604 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 10892:
rESolVE:
coNcEdEr a servidora ValNEZ SilVa dE liMa, id. funcional nº 
57225183/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lo tada no 10º 
crS/alTaMira, 180 (cento e oitenta) dias de licença à maternidade, no 
período de 27 de fevereiro de 2021 a 25 de agosto de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 27 de fevereiro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 653228

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo ao cont.36,2021 - Processo 2021/335165-  
Protocolo: 652644– doe 34.574- 06/05/2021.
onde se lê: “processo 2021/9592”
Leia- se: “processo 2021/335165”

Protocolo: 652965

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 01/2021- ted nº 06/2021- 
Processo nº 2021/270938
ParTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa e a Secretaria de 
Estado de comunicação – SEcoM
OBJETO DO CONTRATO: repasse de recursos financeiros da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública – SESPa para a Secretaria de Estado de co-
municação – SEcoM objetivando a realização, elaboração e execução de 
campanhas de conscientização sobre Transtorno do Espectro autista pro-
movidas pela coordenação Estadual de Políticas para o autismo (cEPa) a 
ocorrer nos 144 Municípios do Estado do Pará no período de abril 2021.
oBJETo do aPoSTilaMENTo inclusão do elemento de despesa 339039 no 
TEd nº 06/2021;
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 65, §8.º da lei federal Nº 8.666/1993.
daTa do aPoSTilaMENTo: 06/05/2021
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 652992

.

.

FÉrias
.

Portaria coLetiVa N.º 468 de 06 de Maio de 2021.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/ 03.04.96,
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta SESPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de JUNHo 2021.

MatricULa serVidores eXercicio Periodo de GoZo
5905179-2 aclEo aNGElo rodriGUES da PoSSa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57193946-1 adairSoN da SilVa TiaGo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57190361-1 adElSoN PErEira doS SaNToS 2020/2020 01/06/2021 a 20/06/2021

98914-1 adEMar da SilVa GoMES 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
57194808-1 adriaNa EliaS dE alMEida 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190007-1 adriaNa PiMENTEl VEraS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

5288649-1 aEcio coElHo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
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57197519-1 aGaTHa BrENda caSTro SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54193694-2 aGoSTiNHo SoarES BElo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
55587710-1 alaN JEaN TElES MarTiNS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
55587710-3 alaN JEaN TElES MarTiNS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5118000-1 alBa Socorro doS SaNToS araNHa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57193941-1 alcilENE SaNToS dE SoUZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5913107-1 alciNEidE do Socorro SoUSa E SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57190381-1 aldENor MoraES MiralHa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57206357-1 aldilENE SoarES doS rEiS VErGoliNo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5180740-1 alEXaNdrE aNToNio fUrTado loBaTo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57194327-1 alEXaNdrE da SilVa corrEa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
724629-1 alfrEdo JESUS do coUTo filHo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

54190695-1 aliNE criSTiNa BarBoSa da SilVa 2019/2020 21/06/2021 a 20/07/2021
54181683-2 aMElia BEliSa MoUTiNHo da PoNTE 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57193983-1 aNa alicE GoMES da SilVa coSTa 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
2009420-1 aNa cElia SoUZa roSaS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5886368-2 aNa clara crUZ cordoVil 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
5116864-1 aNa claUdia corrEa dE SoUZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
55589897-3 aNa claUdia dE MaToS Maia 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
55589897-4 aNa claUdia dE MaToS Maia 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
729892-1 aNa criSTiNa rodriGUES NEVES 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

54190141-1 aNa lETicia dE MoraES NUNES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
729531-1 aNa lUcia cordEiro doS SaNToS 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5181135-1 aNa lUcia liMa doS SaNToS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5091500-1 aNa Maria BaTiSTa MarTiNS 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
57196040-1 aNa Maria da crUZ cordEiro 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5096014-1 aNa Maria GoMES dE frEiTaS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
77666-2 aNa Maria SaNToS riBEiro 18/03/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

5234018-2 aNa PaUla NoGUEira dE SoUZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5108721-2 aNa TErcia dE aMoriM loPES da coSTa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190034-1 aNdrE doS SaNToS caBral 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57195624-1 aNdrEa coSTa PErEira fiUZa dE MEllo 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
57191016-3 aNdrEa da SilVa GoNcalVES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5650038-2 aNdrEa raBElo da coSTa Maia 2020/2020 10/06/2021 a 29/06/2021
54180502-3 aNdrEia Maria rocHa da SilVa rodriGUES 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
57234547-1 aNdrEia PiNHEiro da SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57194352-1 aNdrEZa PiNHEiro daMaScENo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5296528-3 aNGElica dE cariTaS foNSEca SaNToS 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
729191-1 aNGElica SEBaSTiaNa araUJo frEiTaS 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

54191839-1 aNildo SoUSa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5446775-5 aNNE MarGarETH BarBoSa dE caMPoS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5952129-1 aNNiElY daYaNa aMaral fErrEira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57190531-1 aNToNia dENiZE cardoSo daMaScENo 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
5182735-1 aNToNia SoUSa SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5176409-1 aNToNia ValdirENE SaNToS PEdroZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5946581-1 aNToNiNo aKio KaGUEYaMa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5149215-6 aNToNio carloS dE oliVEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5118212-1 aNToNio lUiS rodriGUES dE araGao 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
109363-2 aNToNio NoNaTo da crUZ PiNTo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57193795-1 aNToNio rENaTo PiNTo NETo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
729140-1 aNToNio UrBaNo da SilVa MoNTEiro 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
5892306-1 aNToNio WaGNEr oliVEira dE oliVEira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5265983-2 arialdo Joao SaNcHES dE oliVEira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
189987-1 ariSToliNa MarQUES GoUVEa dE araUJo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

57192585-1 arlENE lUcia carloTiNo SaNToS GoN-
calVES 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021

104094-1 arMENio cardoSo da coSTa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57195458-1 arMiNda Socorro BaTiSTa do coUTo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
723100-1 arNaldo JoSE fErNaNdES HENriQUES 2020/2021 13/06/2021 a 12/07/2021
5913468-1 arTUr EMilio GodoT dE carValHo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
76880-1 BarBara aNToNia PiEdadE 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
84719-1 BENEdiTa olEGaria raiol 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
120472-1 BErNardiNo JoSE da SilVa 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021

57225580-1 BiaNca SolaNGE daMaScENo cardoSo 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
54191218-1 BrUNo roGErio MoUra doS SaNToS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57233243-1 BrUNo SilVa dE liMa 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021
54184794-2 cariNa rEZENdE GaSPar 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5892854-3 carla aNdrEa doS SaNToS BriTo fErrEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

54182360-2 carla NaZarE da coSTa MaGalHaES 
alENcar 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

54192931-1 carla rEGiNa oSMariNa caMara 2019/2020 17/06/2021 a 16/07/2021
54194145-1 carloS alBErTo da SilVa coSTa 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
105694-1 carloS alBErTo fErrEira Vidal 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
94749-1 carloS aUGUSTo dE SoUZa araUJo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

57234452-1 carloS EdUardo loBaTo rEGo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197344-1 carloS rENaTo daMaScENo doS SaNToS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
726753-1 carloS SaNdro dE SENa E SilVa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57197315-1 carMEM SilVia da SilVa aUZiEr 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
727644-1 caTariNa EdNa Maria corNElio SilVa 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
5303800-3 caTia adElia fErrEira BarroS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57193978-1 cEcilia da SilVa alMEida dE oliVEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
116327-5 cEcilia dE NaZarE doS SaNToS cardoSo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

57197605-1 cElia aGUiar NUNES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
720909-1 cElia Maria dE araUJo caBral 2020/2021 29/06/2021 a 28/07/2021

54189006-1 cElSo adriaNo SoUZa da coNcEicao 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54189006-2 cElSo adriaNo SoUZa da coNcEicao 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5900450-1 cElY aliNNE loPES SoUSa dE oliVEira 2020/2021 25/06/2021 a 24/07/2021
54190760-1 cEZar roBErTo PiNTo da SilVa TorrES 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
57192492-1 ciNara d aVila dE NoVoa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54186995-2 ciNTHYa caValcaNTE coElHo BoTElHo 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
57197809-1 ciNTia da SilVa diaS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57191092-1 claUdio JoSE dE araUJo rocHa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
55589408-3 claUdNira caSTro cYSNE 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57198237-1 clEBEr PaNToJa dE fiGUEirEdo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5919989-3 clEBia KaariNa NaSciMENTo doS SaNToS 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
5876354-2 clEdiNa MEirE BarBoSa MorEira PirES 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
57206339-1 clEidE da coSTa SaNTaNa 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021

57194908-1 crHiSTiaNE do Socorro PErEira MoN-
TEiro 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

55587709-1 crYSTiaNE SEaBra dE fariaS MarTiNS 2020/2021 01/06/2021 a 20/06/2021
54192905-1 daiSY Maria aMaral coSTa SilVa 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
5325021-2 dalVa fraNcES coSTa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197831-1 daNiEl JardiM doS SaNToS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57195035-1 daNiEl PEiXoTo da SilVa 2020/2021 02/06/2021 a 01/07/2021
5887330-2 daNiEla riKEr fraNco 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57195128-1 daNiEllE criSTiNa riBEiro dE oliVEira 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
5897660-1 daNiEllE diaS BarroS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

5897337-1 daNiEllE NaZarE SalGado MaMEdE 
PaNToJa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

5897280-1 daNilo WaldaNo doS SaNToS SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54188641-2 daNUSa ENY falcao BaTiSTa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190696-1 darTE JoSE PErEira dE carValHo JUNior 2019/2020 11/06/2021 a 30/06/2021

84840-1 daVi daS cHaGaS SoarES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190035-1 daYSE daNiEllE dE oliVEira SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54182991-2 dEBora KEila NaSciMENTo dE alMEida 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
57188470-2 dENilSoN dE araUJo GaMa 20/05/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57196503-2 dENiSE HElENa riBEiro rodriGUES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
115274-1 dENYSE fErNaNda dE NoroNHa rodriGUES 2020/2021 25/06/2021 a 24/07/2021

54183531-3 diaNa da coSTa loBaTo 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
54189246-2 dilENE BorGES da SilVa coSTa 2020/2021 17/06/2021 a 16/07/2021

99376-1 diMarildE diaS fErrEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5900607-1 diocElia Maria GEMaQUE liMa 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
57191329-1 dioNE SEaBra dE carValHo 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
5952180-1 dJUllY aNa caroliNa VErBENo SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
6061079-2 dora doS SaNToS SoarES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54187311-2 doralEa doS SaNToS SoarES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5830001-2 EdErSoN lUiS loBaTo BorGES 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
96784-1 EdilBErTo PErEira daS NEVES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

57193990-1 EdilENE Maria NErY QUiNTaS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57194376-1 EdilENE NEVES MarTiNS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5176808-1 EdiNaldo SilVa do roSario 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197314-1 EdiNEa dE NaZarE cardoSo MoNTEiro 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57207917-1 EdiNEi MoNTEiro dE BriTo 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
5913106-1 EdiolEa da SilVa MElo 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
54190717-1 EdMar roBTSoN Maia loBaTo 2020/2021 14/06/2021 a 03/07/2021
726524-1 EdNa Maria EVaNGEliSTa dE araUJo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57194284-1 EdSoN lUiS cardoSo QUarESMa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57224791-1 EdUardo SoUZa NoVaES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57173283-1 EdVaN laUriNHo BarBoSa 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021

57193940-1 ElaiNE criSTiNa BarroS liMa da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
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57224797-1 ElcioNE SoUZa oliVEira E SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57206643-1 EldEci alMEida dE araUJo 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021
57194512-1 ElEN criSTiaN doS SaNToS MoNTEiro 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54188887-1 ElENild dE GoES coSTa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5145910-3 EliaNa do Socorro BoTElHo dE SoUZa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5446538-2 EliaNa do Socorro cordEiro doS SaNToS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
107786-1 EliaNa lUcia dE alMEida E SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5897471-1 EliaNi dE faTiMa fErrEira XaViEr 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
722022-1 EliaNi do Socorro dE SoUZa aZEVEdo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57197567-1 EliaZiB dE caSTro NEVES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57196650-2 EliElMa SaNToS da MoTa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57207806-1 EliENE da coSTa fariaS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57194287-1 EliETE fariaS doS SaNToS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
55585773-1 EliSaNGEla lUZia da coSTa liMa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

57208008-1 EliSSaNdra do Socorro cardoSo aSSUN-
cao BarroS 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021

54190706-1 EliZaBETH criSTiNa fraNco frEirE 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
57207345-1 EliZaNGEla dE SoUSa GoNcalVES lEal 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5883130-3 ElKE Maria NoGUEira dE aBrEU 2019/2020 20/06/2021 a 19/07/2021
5900747-1 EloENE da coSTa BaGaTa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5115434-1 ElTEr fErNaNdES Baia 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5107768-1 EMilio alEXaNdrE fraNcES filHo 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
57193895-1 ENilSoN SErGio dE carValHo raBElo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57190515-1 EriKa BarroS alVES cordEiro 2019/2020 16/06/2021 a 15/07/2021
5951905-1 EriKa PaTricia PErEira cardoSo 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
54194883-2 EriKa VaNESSa oliVEira JorGE 2020/2021 17/06/2021 a 16/07/2021
2057875-2 EUridicE da coSTa GUiMaraES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57193750-1 EVa NETo GalENo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
726931-1 EVErToN ESTEVao doS SaNToS ViaNa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5879400-3 EVila fErNaNda laMEira dE MElo SodrE 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57195822-1 faBia VEloSo MoNTEiro 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
57208594-1 faBio TaVarES BoUlHoSa 2019/2020 19/06/2021 a 18/07/2021
55585506-1 faBiola NaVarro cordEiro daMaScENo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
114960-1 faTiMa dE NaZarE doS SaNToS fErrEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

54181653-2 fErNaNda da SilVa SoarES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5888863-1 fErNaNda SoUZa dE BarroS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5132649-1 firMo PiNHEiro da SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57191175-1 flaVia fErNaNdES fErrEira 2019/2020 17/06/2021 a 16/07/2021
57232478-1 flaVia liMa da PaZ 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
57195058-1 flaViaNa iSaiaS BarBoSa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57196779-1 fraNcENi SilVa MarQUES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

54193844-1 fraNciSca daS cHaGaS doMiNGUES 
rESPlaNdES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

57224794-1 fraNciSca roSalia fariaS fErrEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
118036-1 fraNciSco BriTo frEiTaS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5092531-1 fraNciSco ValBErTo PaES rodriGUES 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
57206587-1 GEorGE fErNaNdo BElEM BEZErra 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54194088-1 GEorGETT ViEGaS PriNcE 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54190020-1 GEorGETTE do Socorro NEGrao MacEdo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57224801-1 GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57198241-1 GErSilENE da coSTa E SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57205577-1 GilciclEia diaS dE alMEida 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54194786-1 GiZaNE BrElaZ liMa MarTiNS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57191785-2 GlEicY liMa dE SoUSa 2020/2020 01/06/2021 a 20/06/2021
57234532-1 GrEicE EMaNUElE ViEira PiNHEiro 2019/2020 07/06/2021 a 06/07/2021
5925050-3 GUilHErME NEVES dE MESQUiTa 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
54189207-2 HElaN Maria dUarTE do rEGo BarroS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54192302-1 HElENa TEiXEira GoNcalVES 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
57210122-2 HEloiSa PorTal da SilVa da coSTa 2020/2021 12/06/2021 a 11/07/2021
5946836-1 HErica PriScila da NoBrEGa SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
723312-1 HUMBErTo cordEiro dE oliVEira 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
724394-1 idalGiNo doS SaNToS caBral 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57207915-3 iGlEa THaiaNa SilVa foNTiNEllES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57216489-2 ilMa criSTiNa da SilVa NaSciMENTo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
724203-1 iNEZ UcHoa liMa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
3156184-1 iolaNda dE faTiMa MENdES da SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5146810-3 iolaNda Maria MoraES ViEira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
104159-1 iracilda PaNToJa da SilVa 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
5898358-1 iriS frEirE fErNaNdES BarBoSa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

57207859-1 iriS KlEBEr MorEira MaGalHaES 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021

5897421-1 irlaNa SiQUEira dE SoUZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54187901-2 irolEida EdiTH foNSEca aMoriM 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
55585627-1 iVaNa SUEli PErEira loPES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
118397-2 iVo daS NEVES SilVa 2020/2021 02/06/2021 a 01/07/2021
5160898-1 iZaBEl criSTiNa da SilVa MiraNda 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54189016-1 iZaBEl criSTiNa diNiZ doS SaNToS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57213681-2 iZaBEl criSTiNa doS SaNToS rEiS 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021
57192763-2 iZaBEl criSTiNa MESQUiTa dE SoUSa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
722537-1 iZaBEl PErEira dE caMPoS 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5156106-2 JacYlEia alVES dE SoUZa 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
5940380-1 JaiaNE roSaME oliVEira dE SoUSa fraNco 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
73503943-1 JaNdErSoN dE SoUSa Gaia 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57194944-1 JaNE criSTiNa da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
113255-2 JaNElEiNE NoBrEGa MEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
729230-1 JaNETTE NaSciMENTo caMPoS 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5571731-4 JaNNi lUci oliVEira SoarES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5533309-3 JEaNE rodriGUES MiraNda SErrao 2020/2021 02/06/2021 a 01/07/2021
5895735-1 JEfErSoN dE oliVEira BriTo 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
54185128-2 JEffErSoN BElTrao SoUZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5847729-2 JErUSa dE SoUZa PErEira BriTo 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
5897583-1 JHoNaTaS BiSPo da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57194339-1 JHoNaTaS KiTTSoN PirES da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5913370-1 JHoNNY do NaSciMENTo loPES 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
5176425-1 Joao BaTiSTa riBEiro da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5118808-1 Joao Maria PoNTES alMEida 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5122325-1 JoaQUiM dE JESUS SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5606462-1 JoaQUiNa PiNHEiro PaNToJa dE oliVEira 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
54181721-2 JoEl MoraES 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021

54190088-1 JoElMa fErNaNda caMPoS BEZErra dE 
oliVEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

57173747-2 JoilMa alVES caSTro lUdWiG 2020/2021 16/06/2021 a 15/07/2021
57208617-1 JordaNa dE alMEida doS SaNToS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
270717-2 JorGE alUiSio coElHo coSTa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5177162-1 JorGE liMa da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54186079-4 JorGE lUiS MarTiNS dE oliVEira 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
57197790-1 JorGE lUiZ dE SoUZa GoMES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57206880-1 JoSE aNToNio dE aNdradE 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021
57194328-1 JoSE dE riBaMar carNEiro dUTra 2020/2021 02/06/2021 a 01/07/2021

82180-2 JoSE EGNo coSTa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
57189255-1 JoSE EliaS dE alMEida NETo 2019/2020 01/06/2021 a 20/06/2021
5444420-3 JoSE GUilHErME farES GadElHa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57194199-1 JoSE lUiS BalBi loPES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197604-1 JoSE Maria GoNcalVES PiNHEiro 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57190618-1 JoSE MaUro coElHo foNSEca 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021
54193807-1 JoSE oliMPio BaraHUNa da SilVa 2019/2020 21/06/2021 a 20/07/2021
721220-1 JoSE raiMUNdo HolaNda dE MElo coSTa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57191245-1 JoSE roBErTo PoNTES dE oliVEira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57190758-1 JoSEaNE ZaNElla 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57206335-1 JoSEfa SoarES da SilVa 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021
57194900-1 JoSiaNE carValHo florENZaNo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5595339-2 JoSiaNY da coSTa Garcia alBiM 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57193914-1 JoSYENNE Maria dE SoUSa SilVa PorTal 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57195742-2 JUciaNE coNcEicao ViaNa dE oliVEira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57234159-1 JUlia MENdES carValHo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
725722-1 JUliao diaS da coSTa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
724807-1 JUVENal doS SaNToS SoUZa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5913096-1 KaroliNE dE PaUla SaNToS dE SoUZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57194201-2 KaTia criSTiNa dE liMa fUrTado 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5636442-4 KaTia criSTiNa doS SaNToS PErES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57207316-1 KEila MicHEllE PiMENTEl dE MoraES 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
55587977-2 KElBY PoMPEU da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5867207-2 KElEN HElENiSE BicHo da SilVa 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
5816432-2 laUaNY dE NaZarE da SilVa BriTo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54189335-1 laUdoMiro SoarES dE aMoriM JUNior 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5466512-2 laUra dUTra da SilVa 2020/2021 23/06/2021 a 22/07/2021
5939063-1 lEda criSTiaN oliVEira do NaSciMENTo 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
5897654-1 lEila coSTa SoarES SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57230369-1 lEiliaNE corrEa loPES 2019/2020 22/06/2021 a 21/07/2021

5898404-1 lidiaNE Maria GUiMaraES dE SoUSa 
MacEdo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
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5897287-1 liEGE BriTo da SilVa PErEZ 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5857350-4 liENE do Socorro caMara XiMENES 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
5947292-1 liGia caroliNE oliVEira carNEiro 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197518-1 liZ dE SoUZa corrEa 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
54189980-1 liZaNdra alVES BraGa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
55589810-1 lUaNa coElHo rodriGUES MoraES coSTa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57194221-1 lUciaNa fErrEira doS SaNToS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190006-1 lUciaNE SHirlEY SilVa liSBoa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190132-1 lUciclEidE SolaNGE foNSEca SaNTiaGo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5761476-2 lUcidalVa dE oliVEira GadElHa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57191272-1 lUciETE PiMENTEl oliVEira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57205633-1 lUciMar crUZ da SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5430070-4 lUiS alBErTo oliVEira GUiMaraES 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
729647-1 lUiS carloS aNdradE cardoSo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57234463-1 lUiS carloS da SilVa NUNES 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
722600-2 lUiZ flaVio riBEiro carNEiro 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

54192924-1 lUZiENE alVES do NaSciMENTo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
84816-1 lUZiNal aNToNio dE JESUS oliVEira 2020/2021 04/06/2021 a 03/07/2021

55590008-2 MaNaSSES TEiXEira doS rEiS 2019/2020 02/06/2021 a 01/07/2021
55586193-1 MaNoEl doMiNGoS riBEiro 2020/2021 08/06/2021 a 07/07/2021
5895002-1 MaNoEl iriNEU riBEiro 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57210035-1 MaNoEl laUdEliNo ValENTE coSTa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57206499-1 MarccUS alYrio cUNHa NoroNHa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57231693-1 MarcElo doS SaNToS BEZErra 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5804795-3 MarcElo doS SaNToS rodriGUES 2019/2020 17/06/2021 a 16/07/2021
57207925-1 Marcia caSTro MacEdo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57197528-1 Marcia da SilVa MoraiS 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
5118158-1 Marcia do Socorro SilVa dE alMEida 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57234128-1 Marcia JaNaiNa caSTro da SilVa 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021
57202970-1 Marcia QUarESMa riBEiro dE carValHo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
728985-1 Marcia rEGiNa fErrEira doS SaNToS 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021

57207228-1 Marcia roBErTa da PaiXao 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
55585623-1 Marcia roBErTa NEVES da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54189838-1 Marcio filGUEira JardiM 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5799880-1 Marcio JoSE aNdradE da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
55586284-1 MarcoS ViNNiciUS cordoVil fElGUEiraS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57234556-1 MarcUS ViNiciUS MoUrao 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57206931-1 Maria aParEcida alVES dE SoUZa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
6080456-2 Maria cElESTE PiNHEiro raiol 2018/2019 01/06/2021 a 20/06/2021
54193780-2 Maria clEa dE alENcar UcHoa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
720178-1 Maria clEia MacHado dE SoUZa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5884993-2 Maria da coNcEicao alcaNTara SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
6402927-1 Maria da coNcEicao fErrEira da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
100080-1 Maria da SaUdE doS SaNToS caBral 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
724270-1 Maria daS GracaS coNcEicao 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
3224384-2 Maria daS GracaS doS SaNToS alMEida 2019/2020 21/06/2021 a 20/07/2021
5687527-2 Maria dE faTiMa MacEdo MarQUES 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
57194050-1 Maria dE faTiMa SilVa SaNToS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

81400-1 Maria dE NaZarE carValHo GaMa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
726265-1 Maria do liVraMENTo MENEZES dE aViZ 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021

5134412-1 Maria do roSario dE faTiMa arraiS 
GoNcalVES 2020/2021 17/06/2021 a 16/07/2021

57206735-1 Maria do Socorro cardoSo SoUZa 2018/2019 15/06/2021 a 14/07/2021
115584-1 Maria doralicE QUadroS Mafra 2020/2021 10/06/2021 a 09/07/2021

57197830-1 Maria EdilEUda dE SoUZa PErEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5273269-2 Maria EliSa BaPTiSTa frEiTaS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190160-1 Maria EMilia frEirE GoNcalVES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5562643-3 Maria EUNicE dE SoUZa fErrEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197801-1 Maria GorETE coNdE liMa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
3156290-2 Maria GorETE doS SaNToS SoUZa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57234161-1 Maria GorETE doS SaNToS VUlcao 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
722464-1 Maria GracY liMa da SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

54191235-1 Maria iNES do aMaral ViEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5053722-2 Maria iracEMa MoNTEiro doS rEiS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
114820-1 Maria iZaBEl dE VaScoNcEloS foNSEca 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5094925-2 Maria JocilENE BarBoSa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5619807-1 Maria JoViNa oliVEira da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
87734-1 Maria lEila SilVa doS SaNToS 2020/2021 10/06/2021 a 09/07/2021

57215401-3 Maria lEiliaNE alVES MoraES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
115525-1 Maria lUiZa SaNToS dE SoUZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

724238-1 Maria MadalENa dE MoUra 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
415480-3 Maria MarlENE GoMES caSciaNi 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
727350-1 Maria MarTiNS da SilVa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57206398-1 MariNa aNdrEZa alBUQUErQUE rodriGUES 
BESSa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

57198103-1 MariZa cUNHa dE caSTro 2020/2021 18/06/2021 a 17/07/2021
54194705-1 MarlUcia da coNcEicao dE oliVEira SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54190537-1 MaUricio dE JESUS BENTES NaSciMENTo 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
5909530-3 MicHEl fErrEira SaraiVa 2020/2021 03/06/2021 a 02/07/2021
57194781-1 MiKElY TaiS corrEia corrEia 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
106097-1 MilToN BarrETo cardoSo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
724211-1 MilZa dE faTiMa da coSTa MESQUiTa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5535573-1 MiriaN BarBoSa PaES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5896278-1 MiriaN corrEa doS SaNToS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5556775-2 MoNica dE NaZarE fErNaNdES BEZErra 2019/2020 07/06/2021 a 06/07/2021
57210153-1 NaNcY rEGiNa da SilVa caSSiaNo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

85049-1 NaTaliNa aNToNia dE oliVEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5898428-1 NaTHalia SarMENTo ViEira GoMES 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
88226-1 NaZarE ValdENicE doS SaNToS alVES 2020/2021 08/06/2021 a 07/07/2021

5915679-2 NEila SilNa corrEa liMa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57234210-2 NElia Maria fariaS da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5888134-2 NEUra liBia carValHo PiNTo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57194212-1 NilToN cEZar da rocHa PiNHEiro 2020/2021 17/06/2021 a 16/07/2021
54189988-1 NorMa SiMoNE SaNToS da coSTa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5176700-1 odilio dENiS doS aNJoS BraBo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57193956-1 olGariNa loPES SaNTaNa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57195056-1 oNEidE do Socorro carloS da SilVa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

6211-1 oTaVio SaMPaio MElo JUNior 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5955498-1 PaTricia doS SaNToS coSTa 2020/2021 16/06/2021 a 15/07/2021
5888864-1 PaTricia liMa dE alMEida 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197863-1 PaTricia rEiS dE liMa 2020/2021 17/06/2021 a 16/07/2021
5657571-2 PaUla ciNTia MacHado SaMPaio 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190713-1 PEdro NaZarENo BarBoSa JUNior 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
57198236-1 PEdro odiVal MiraNda dE oliVEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57196916-1 rafaElla BoNfiM BarroS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54188888-1 raiMUNdo liMa rEiS SoUSa JUNior 2020/2021 10/06/2021 a 09/07/2021
5832160-2 raQUEl TErUMi iTo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57195010-1 rEGia aMaraNTE MoNTEiro dE frEiTaS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197794-1 rEGiaNE MicHEllE PiNTo frEiTaS 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
57194316-1 rEiNaldo GoMES do SacraMENTo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5808219-2 ricardo JoSE coNdUrU coNcEicao 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54192786-1 riSElE da SilVa rocHa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5619866-2 riTa dE caSSia alVES caNdido 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
54190410-1 roBErTa Maria SilVa da SilVa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5136938-1 roGEria dE oliVEira MoraES do carMo 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
57232486-1 roMUlo fariaS rodriGUES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57174607-2 roSa HElENa riBEiro caSTro 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
5466105-2 roSaNGEla Maria da SilVa riBEiro 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5899903-2 roSE daNiN fErraro 2020/2021 04/06/2021 a 03/07/2021
54182331-2 roSE KaTHiE faial alMEida 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
729426-1 roSEMarY SaNToS loBaTo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57194291-1 roSiaNE do Socorro PErEira TEiXEira 
dE SoUSa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

54194485-3 roZiMar dE JESUS daNTaS 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
5416396-2 rUi SErGio dE oliVEira MacHado 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5896101-1 SaBriNi carValHo da SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5134463-1 SaNdra HElENa MaGalHaES alMEida 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
87653-1 SaNdra raiol dE oliVEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

5167280-1 SaNdra SUElY BraNdao SoarES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
55589965-1 SElMa EliZa GoNcalVES fErrEira 2020/2021 11/06/2021 a 30/06/2021
57206364-1 SElMa fariaS VirGoliNo 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54196039-1 SElMa HEdiNair doS SaNToS alVES 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
720062-1 SElMa lUZia da coSTa rodriGUES 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

54188881-1 SErGio aUGUSTo araUJo araGao 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5522471-2 SHErlEY fErrEira dE alMEida 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54189543-1 SHEYla criSTiNa PErEira da SilVa 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
54194057-1 SidNEY doS SaNToS PalHETa 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
57193477-1 SilVio cESar oliVEira BarroS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57231603-1 SilVio faro da SilVa 2018/2019 01/06/2021 a 30/06/2021
5522293-2 SiMoNE dE faTiMa da SilVa aBrEU BarrETo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
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57200282-1 SiMoNE do Socorro fErNaNdES MarQUES 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
57191218-1 SiMoNE MaGalHaES dE JESUS crUZ 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5529247-2 SirlEY Garcia dE PaUla 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190731-1 SolaNGE rodriGUES caXiaS 2020/2020 14/06/2021 a 03/07/2021
5947339-1 SoNia aNdrESa dE alBUQUErQUE BaTiSTa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
54191481-1 SUEllEN SilVa dE oliVEira Valcacio 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
115533-2 SUElY Maria MacHado PErEira 2020/2021 18/06/2021 a 17/07/2021

54189124-2 TaTiaNa carValHo dE MoNTalVao 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5706971-3 TErEZa rEGiNa ViGGiaNo BarrETo 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
57197205-1 THaiS dE oliVEira PiNTo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5181763-1 ValMir PErEira alMEida 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57197861-1 VaNia PaTricia riBEiro aMaral 2020/2021 16/06/2021 a 15/07/2021
5118069-1 VEra criSTiNa da rocHa frEiTaS 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5888350-2 VEra lUcE caNTo BErTaGNoli 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5562112-1 VEra lUcia fUrTado daNTaS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5187753-1 VEroNica SErafiNa SaNToS SoUSa 2020/2021 02/06/2021 a 01/07/2021
5896733-1 VilMa dE NaZarE SoUZa SaNToS 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
5274648-3 ViNGrEN dE fariaS fErrEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
105600-1 WalNira laMEla aBUd 2020/2021 16/06/2021 a 15/07/2021

54190294-1 YdElYSE BETHaNia iUNES ValE 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
54190214-2 ZilaNda rEiS da SilVa 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06.05.2021
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 652897
Portaria N° 608 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2021/474056;
 rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 05.05.2021, o perí-
odo de gozo das férias da servidora KaMila do Socorro aBrEU aNdra-
dE, identidade funcional nº 5896272/1, ocupante do cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, lotada na diretoria administrativa e financeira, conce-
didas através da Portaria coletiva nº 383/05.04.2021, publicada no doE 
nº 34.542 de 06.04.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria  dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 06.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 652925

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores BiPartite.
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.

coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do estado 
do ParÁ.

resolução Nº 26, de 03 de maio de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
 - considerando a Portaria de consolidação No 2, de 28 de setembro de 
2017, Seção iii – das Políticas voltadas para à Saúde de Segmentos Popu-
lacionais, artigo 4o, inciso Vi, anexo Xiii, que aprova a Politica Nacional 
da Pessoa com Deficiência.
- considerando a Portaria de consolidação No 6/GM/MS, de 28 de setem-
bro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as redes do 
Sistema Único de Saúde e que institui a rede de cuidados à Pessoa com 
Deficiência, por meio da criação, temporária ou permanente; progressiva, 
regressiva, ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito do Sistema 
único de Saúde.
- Considerando que a Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa com Defici-
ência/MS está realocando a Oficina Ortopédica Itinerante, que está locali-
zada no Endereço: rua Vera cruz, nº 139-199 - Bairro: Pedrinhas, cidade 
de Porto Velho/ ro.
- considerando que a Secretaria Estadual de Saúde do Pará, por meio do 
Oficio GABS/SESPA nº 1.131/2021, manifestou interesse ao Ministério da 
Saúde em receber o referido serviço, declarando ter capacidade social, téc-
nica e condições necessárias para o desenvolvimento do referido projeto, 
o qual assumirá a responsabilidade pela sua execução posterior ao período 
de financiamento pelo PRONAS/PCD (Programa Nacional de Apoio à Aten-
ção da Saúde da Pessoa com Deficiência).
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, es-
tabelece: “ao Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, 
pleitos urgentes e relevantes que não possam ser pactuados pela plená-
ria, devendo o assunto, ser submetido à pactuação na reunião ordinária 
subsequente”.

resolve:
art. 1o – aprovar “ad referendum” o pleito de realocação e condução de 
uma Oficina Ortopédica Itinerante, hoje alocada na cidade de Porto Velho/
ro (rua Vera cruz, nº 139-199 - Bairro: Pedrinhas) para centro integrado 
de inclusão e reabilitação – ciir (cEr iV), localizado em Belém, inscrito 
sob o cNES: 9493492; com o objetivo de compor a rede de atenção à 
Pessoa com Deficiência do Estado do Pará.
art. 2o – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 03 de maio de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

sistema Único de saúde
Gabinete do secretário estadual de saúde do Pará.

comissão intergestores Bipartite do sistema Único de saúde do 
Pará – ciB-sUs-Pa

Portaria Nº 444, de 04 de maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Publica, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas na constituição Estadual e na legislação vigente do Sistema 
Único de Saúde e,
- considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011 que regulamenta a lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
- considerando o regimento interno da comissão intergestores Bipartite 
– ciB/Pa, aprovado pela resolução ciB/Pa nº. 152 de 13 de setembro de 
2018, em especial, o artigo 3º - § 2º, que estabelece que os representan-
tes, titulares e suplentes, das Secretarias Municipais serão indicados me-
diante oficio do Presidente do COSEMS/PA, encaminhado ao (à) Secretário 
(a) de Estado de Saúde Pública.
- considerando o ofício coSEMS/Pa Nº 021/2021 que indica os novos re-
presentantes do conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado do 
Pará para comporem a comissão intergestores Bipartite – ciB/Pa.
resolve:
art. 1 º - Nomear os representantes, titulares e suplentes, do segmento 
coSEMS/Pa (conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 
Pará), abaixo relacionados, para comporem a comissão intergestores Bi-
partite do Sistema Único de Saúde do Pará – ciB-SUS-Pa.
Titular: charles cezar Tocantins de Souza – Secretário Municipal de Saúde 
de Tucurui;
Suplente: Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá
Titular: Mauricio cezar Soares Bezerra – Secretário Municipal de Saúde 
de Belém;
Suplente: regina Hilda ferreira Brito – diretora da SMS de Belém;
Titular: Jucineide alves Barbosa – Secretária Municipal de Saúde de Breves;
Suplente: leonardo Macedo lobato - Secretária Municipal de Saúde de chaves;
Titular: roseli aparecida de almeida Braga – Secretária Municipal de Saúde 
de Vitória do Xingu;
Suplente: anne Patrícia Silva Silveira - Secretária Municipal de Saúde de 
Medicilândia;
Titular: Michel leandro costa Garcia – Secretário Municipal de Saúde de Moju;
Suplente: Eugênia Janis chagas Teles – Secretária Municipal de Saúde de Barcarena;
Titular: Mario ribeiro da Silva Júnior - Secretário Municipal de Saúde de 
Bragança;
Suplente: Elayne Nazaré de Sousa – Secretária Municipal de Saúde de ourém;
Titular: Vania Maria azevedo Portela – Secretária Municipal de Saúde de 
Santarém;
Suplente: francelli rustick Baú – Secretária Municipal de Saúde de Trairão;
Titular: dayane da Silva lima – Secretária Municipal de Saúde de ananindeua;
Suplente: fabricio lobão Pereira – Secretária Municipal de Saúde de Bujaru;
Titular: flávio dos Santos Garajau – Secretária Municipal de Saúde de São 
Miguel do Guamá;
Suplente: Maria Suely ramos dos Santos – Secretária Municipal de Saúde de acará;
Titular: Marileide do Nascimento daniels – Secretária Municipal de Saúde 
de castanhal;
Suplente: arthur da Silva Medeiros de farias - Secretário Municipal de 
Saúde de capitão Poço;
Titular: – cleidson ferreira chaves - Secretário Municipal de Saúde de Pau d´arco;
Suplente João lucimar Borges - Secretário Municipal de Saúde de redenção.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
romulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 652944
Portaria Nº 610 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/10115.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora EliaNa da cUNHa fiGUEirEdo, ocu-
pante do cargo de Técnico de Enfermagem, id. funcional nº 54184178/2, 
lo tada no Hospital regional - Salinópolis, a contar de 31/10/2020, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
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Portaria Nº 597 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/457922.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora GEaNE ciNTia dE lEao MiraNda, 
ocupante do cargo de Técnico em radiologia, id. funcional nº 57191725/2, 
lo tada na Unidade de referência Especializada - Santarém, a contar de 
28/04/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 600 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/447879.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor JoSE riBaMar NEVES ViEira JU-
Nior, ocupante do cargo de agente de Vigilância Sanitária, id. funcio-
nal nº 86703/1, lo tado na Unidade de referência Especializada - aidS, a 
contar de 13/04/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 611 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2020/705927.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor lUiZ carloS fraNca da SilVa, ocu-
pante do cargo de Técnico de Enfermagem, id. funcional nº 57234085/1, 
lo tado no Hospital regional - Salinópolis, a contar de 12/08/2020, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 598 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora loUYSE carla SilVa cardoSo, que se deu na data de 03 de 
abril de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 
5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora loU-
YSE carla SilVa cardoSo, id. funcional nº 5948098/1, ocupante do 
cargo de chefe de centro de Saúde, lo tada no departamento de desenvol-
vimento da rede assistencial, no período de 03 de abril de 2021 a 10 de 
abril de 2021, conforme certidão de casamento Matrícula n° 066852 01 55 
2021 3 00001 280 0000280 01.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 03 de abril de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 599 de 06 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação dos Registros Civis de Nascimento de filhos 
gêmeos sob matrícula nº 066852-01-55-2021-1-00286-004-0315637-64 
e matrícula nº 066852-01-55-2021-1-00286-005-0315638-62.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor GUilHErME NEVES dE MESQUiTa, id. funcional nº 
5925050/3, ocupante do cargo de diretor de desenvolvimento e auditoria 
dos Serviços de Saúde, lo tado na diretoria de desenvolvimento e auditoria 
dos Serviços de Saúde, 10 (dez) dias de licença à Paternidade, no período 
de 02 de abril de 2021 a 11 de abril de 2021.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 02 de abril de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 653223

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 300 de diária de 05/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão fazer busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do municí-
pio de São domingos do capim nos dias 06 e 07/05/2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 06/05/2021 a 07/05/2021. Nº de diárias: 2 meias diárias.
Servidor: BENEdiTo JoSÉ dE liMa da SilVa
cPf: 233.862.232-49
Mat: 5705304
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 653136
Portaria Nº 299 de diária de 05/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya e 
Zica Vírus in loco e, através de rede de conversas com os profissionais, fazer 
avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos dos municípios.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 06/05/2021 a 07/05/2021. Nº de diárias: 2 meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza | cPf: 174.421.502-25 | Matrícula: 
0498827 | cargo: agente de Saúde Pública
Henrique ferreira da Silva Junior | cPf: 594.309.072-04 | Matrícula: 
5903315 | cargo: Enfermeiro
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 653135
Portaria Nº 303 de diária de 05/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão fazer busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do municí-
pio de Magalhães Barata no dia 14/05/2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Magalhães Barata – Pa, Brasil.
Período: 14/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: cicEro alVES fErrEira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 653397
Portaria Nº 305 de diária de 05/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão fazer busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do municí-
pio de Maracanã 18 e 19/05/2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Maracanã – Pa, Brasil.
Período: 18/05/2021 a 19/05/2021. Nº de diárias: 2 meias diárias.
Servidor: EdMilSoN alVES caValcaNTE filHo
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 653404
Portaria Nº 304 de diária de 05/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya e 
Zica Vírus in loco e, através de rede de conversas com os profissionais, fazer 
avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos dos municípios.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Maracanã – Pa, Brasil.
Período: 18/05/2021 a 19/05/2021. Nº de diárias: 2 meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza | cPf: 174.421.502-25 | Matrícula: 
0498827 | cargo: agente de Saúde Pública
Henrique ferreira da Silva Junior | cPf: 594.309.072-04 | Matrícula: 
5903315 | cargo: Enfermeiro
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 653401
Portaria Nº 306 de diária de 05/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya e 
Zica Vírus in loco e, através de rede de conversas com os profissionais, fazer 
avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos dos municípios.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
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destino: Marapanim – Pa, Brasil.
Período: 25/05/2021 a 26/05/2021.. Nº de diárias: 2 meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza | cPf: 174.421.502-25 | Matrícula: 
0498827 | cargo: agente de Saúde Pública
Henrique ferreira da Silva Junior | cPf: 594.309.072-04 | Matrícula: 
5903315 | cargo: Enfermeiro
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 653407
Portaria Nº 301 de diária de 05/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa de casos suspeitos de dengue, chikungunya e 
Zica Vírus in loco e, através de rede de conversas com os profissionais, fazer 
avaliação da rede assistencial e dados epidemiológicos dos municípios.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Magalhães Barata – Pa, Brasil.
Período: 13/05/2021 a 14/05/2021. Nº de diárias: 2 meias diárias.
Servidores: Paulo Elias Vale de Souza | cPf: 174.421.502-25 | Matrícula: 
0498827 | cargo: agente de Saúde Pública
Henrique ferreira da Silva Junior | cPf: 594.309.072-04 | Matrícula: 
5903315 | cargo: Enfermeiro
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 653388
Portaria Nº 302 de diária de 05/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir os servidores que irão fazer busca ativa de casos de 
dengue, avaliar a rede assistencial e, os dados epidemiológicos do municí-
pio de Magalhães Barata no dia 13/05/2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Magalhães Barata – Pa, Brasil.
Período: 13/05/2021. 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: 653390

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 157 de 04 de Maio de 2021.
o diretor do 5º centro regional de Saúde/SESPa, no uso das atribuições 
que são conferidas por lei;
considerando necessidades institucionais no âmbito desta 5ºcentro re-
gional de Saúde/SESPa, quanto a alimentação e/ou gerenciamento do 
Sistema e-Jurisdicionados do TcE; considerando todos os ditames legais 
que tratam do tema Prestação de contas de Gestão de recursos Públi-
cos Estaduais anual, dentre outras, as resoluções TcE Nºs18.974/2017, 
18.975/2017, 18.919/2017 E 18.968/2017;
considerando, em especial, a resolução TcE Nº18.974/2017, que estabe-
lece procedimentos para operacionalização do Sistema e-Jurisdicionados, 
inclusive quanto ao cadastramento de Usuários/administradores e dispo-
nibilização de Senhas às Unidades Jurisdicionadas, bem como, em seus 
artigos 5º, 10 e 11, a necessidade de ato formal de designação, delegando 
responsabilidades ao servidor para que o mesmo possa exercer atribuições 
no referido Sistema.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor a seguir para exercer atribuições de administrador 
no Sistema e-Jurisdicionados do TcE.

NoME cPf E-Mail carGo ViNcUlo PErfil
HErcUlES lUiZ 
NaSciMENTo 

MoUra
300.961.112-91 Hercules.moura@yahoo.com.br diretor 

5ºcrS comissionado administrador

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HErcUlES lUiZ NaSciMENTo MoUra
diretor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 652950

errata
.

errata
errata da Portaria de diÁrias Nº 156/2021, PUBLicaÇÃo Nº 
651460, PUBLicada No doe Nº 34.572, de 04 de Maio de 2021.
oNde se LÊ: PErÍodo: 29 a 30/04/2021
Leia-se: PErÍodo: 04/05/2021
ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra

Protocolo: 653322

diÁria
.

Portaria Nº 159 de 06/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: lEVar VEÍcUlo oficial fiaT doBlo, Placa QEc-6E63, Para 
MaNUTENÇÃo Na oficiNa ProSPEra.

PErÍodo: 06/05/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 653077

Portaria Nº 160 de 06/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS coM oS GESTorES 
MUNiciPaiS coM a fiNalidadE dE aPrESENTaÇÃo do dirETor do 
5ºcrS/SESPa E coNHEciMENTo daS NEcESSidadES locaiS.
PErÍodo: 11 a 13/05/2021
QUaNTidadE: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa E ParaGoMiNaS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal
Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 653232

Portaria Nº 161 de 06/05/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar rEUNiÕES adMi-
NiSTraTiVaS coM oS GESTorES MUNiciPaiS coM a fiNalidadE dE 
aPrESENTaÇÃo do dirETor do 5ºcrS/SESPa E coNHEciMENTo daS 
NEcESSidadES locaiS.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40.
PErÍodo: 11 a 13/05/2021
QUaNTidadE: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa E ParaGoMiNaS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal
Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 653240

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 158 de 06  de Maio de 2021.
o diretor (a) do centro regional de Saúde, desta SESPa, usando de 
suas atribuições que foram conferidas pela PorTaria N° 617/2021-
ccG/19.04.2021. decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.558- 20 de Abril de 2021.
rESolVE:
i - TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 151 de 19/04/2021, publicada no 
doE nº 34.560 de 22/04/2021, a qual designa a servidora JociaNE coSTa 
liMa, matrícula nº 5955655-1, lotada no 5º centro regional de Saúde, 
para responder pelo SETor dE rEcUrSoS HUMaNoS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 652991

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata  da errata – diÁria
Portaria N° 38 de 16 de Março de 2021– diÁria
NoME: ÂNdrEa WilMa da PoNTE fErrEira - MaTrÍcUla: 5955648/1
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo
12/04/2021 a 22/04/2021
Leia-se: PErÍodo
26/04/2021 a 06/05/2021
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
errata da errata – diÁria
Portaria N° 39 de 16 de Março de 2021– diÁria
NoME: riTa dE caSSia PaMPloNa BElTrÃo - MaTrÍcUla: 50822501
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo
12/04/2021 a 22/04/2021
Leia-se: PErÍodo
26/04/2021 a 06/05/2021
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior

Protocolo: 653396
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 062 de 05 de Maio de 2021
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de Feverei-
ro de 2021. e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, 
inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; coNSidEraNdo os termos da 
cláusula oitava, subitem 8.2.2 do contrato nº 033/2021 celebrado com 
com a empresa caNTÃo ViGilÂNcia E SEGUraNÇa lTda e os autos do 
Processo n° 2021/9592.
r E S o l V E: designar o servidor orlaNdo dE SoUSa fErNaNdES, 
Matrícula nº 57195390-1, lotado no 8º crS/SESPa, para acompanhar e 
fiscalizar o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de des-
pesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, 
para fins de pagamento, no âmbito do 8ºCRS/SESPA, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da dirEÇÃo do 8ºcrS/SESPa
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 653082

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 064 de 05 de Maio de 2021
objetivo: realizar fiscalização e inspeção sanitária para comprovação 
de irregularidade de produto na empresa M. dos Santos Belo indústria e 
comèrcio de água Mineral Eireli.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
5,5 diárias de 10 à 15/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 653204
Portaria Nº 063 de 05 de Maio de 2021
objetivo: dar apoio administrativo à técnica que irá acompanhar e monito-
rar os programas de vigilância em Saúde do Município conforme solicitado 
pelo secretário de saúde a direção do 8ºcrS/SESPa.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): Jéssica azevedo Gomes, 5,5 diárias de 10 à 15/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 653201

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº103 de 22 de abril 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar atualização dos dados nos Sistemas da Vigilância em 
Saúde ambiental e a real realidade dos municípios.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Terra Santa/ Pa – Brasil
Período: 24/05/2021 a 28/05/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Everton Estevão dos Santos Viana
cPf: 149.069.612-15
Matrícula. 726981/1
cargo: agente da ViSa.
alessandro Bentes dos Santos
cPf: 796.459.502-44
Matrícula: 5901795/1.
cargo: Técnico em Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 652978
Portaria Nº102 de 03 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir a equipe ao município de rurópolis, que irão fiscalizar, 
avaliar estrutura, e os serviços oferecidos, nas farmácias.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis /Pa – Brasil
Período: 13/05/2021 a 14/05/2021 N° de diárias: 1,5 diárias (uma diária e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 652926

Portaria Nº101 de 03 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: fiscalizar, avaliar estrutura, e os serviços oferecidos, nas farmá-
cias do município de rurópolis.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis / Pa – Brasil
Período: 13/05/2021 à 14/05/2021 N° de diária: 1,5 (uma diária e meia)
Servidores:
Mario da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Mat.: 111546/1
cargo: agente de Vigilância Sanitária
Valdiza Marinho rocha
cPf: 947.324.262-04
Mat. 73504254-1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 652924

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 025, de 06 de maio de 2021
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.
MiGUEl corrEia loBaTo filHo/ Motorista/ 0498874 Sia-
PE/140.802.652-04
Nome do servidor  / cargo  /Matrícula/cPf
Total da despesa r$ 3.250.00
908338 3390-39 0103000000  r$ 3.250.00
doTaÇÃo /ElEMENTo da dESPESa / foNTE / ValorES
irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa/Marabá
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 652952

diÁria
.

Portaria Nº 18 de 06 de Maio de 2021.
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994. Que 
disciplina a Concessão de diárias em Missão Oficial do Estado e Obtendo 
Capacitação Profissional.
objetivo: Participar do Monitoramento e assessoramento dos referidos 
programas que cada servidor é responsável como também realizar vistoria 
Técnica nas unidades de Saúde e nas farmácias especializadas conforme 
plano de trabalho.
destino: MaraBa/ Parauapebas/ canaã dos carajás/ Eldorados dos cara-
jás/e curionópolis
Período: 10 a 14/05/2021
N° de diárias: (4,5 diárias e meias)

Servidor Matricula cPf cargo
  Sara iaghi Salame carvalho 5751756/2   Enfermeira

  ariela Pereira Gonçalves 5957296/1    farmacêutica
  rosangela Viana dos Santos 5942525/2  chefe da divisão Técnica

  Taciana Miranda ribeiro da Silva 57206550/1,   agente de artes Pratica
  Marcilene Viera dos Santos   518230/1    agente de Saúde
  raimundo alves cavalcante   1087137   Motorista

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 653182

Portaria Nº 17 de 05 de Maio de 2021.
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994. Que 
disciplina a Concessão de diárias em Missão Oficial do Estado e Obtendo 
Capacitação Profissional.
objetivo: acompanhar Equipe da central Estadual de regulação/ Nível 
central  que irão fazer visita Técnica ao hospital regional de conceição 
do araguaia
destino: MaraBa//conceição do araguaia Período: 05 a 07/05/2021
N° de diárias: (2,5 diárias e meias)

Servidor Matricula cPf cargo
  irlandia da Silva Galvão   5946003/3 516.230.052.72  diretora
  antônio Vicente da Silva   498856 212.512.314.20  Motorista

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 652971
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 012 de 06 de Maio de 2021
institui e regulamenta a Gerência de atenção ao Trabalhador - GaT do 12º 
centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará - SESPa.
a diretora do 12º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, através da PorTaria Nº 537/17.01.2019, publicada 
no doE Nº 33.784/18.01.2019, e considerando:
• Constituição Federal 1988 no título VII – Da Ordem Social, Capítulo II 
– da Seguridade Social, Seção ii – da saúde, art. 196 que “a Saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante Políticas Sociais e 
Econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”;
• Lei Federal 8080/90 Art. 6º, Parágrafo 3º, Inciso I a VIII que define a “A 
Saúde do Trabalhador” e atribui as competências da União, Estado e Muni-
cípio na execução das ações da Saúde do Trabalhador;
• Portaria 8142/90 que dispõe sobre o controle social e a participação do 
trabalhador na gestão do SUS;
• Resolução Nº330 do Conselho Nacional de Saúde de 04 de Novembro de 
2003 que aplica a Norma operacional Básica de recursos Humanos (NoB/
rH-SUS) como Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde, a qual inclui Princípios e diretrizes da Política de Saúde ocupacional 
para o Trabalhador do SUS;
• Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão na Saúde/2003 
que também dispõe sobre a valorização do trabalho e do Trabalhador;
• Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004);
• Politica Nacional de Atenção á Saúde Integral do Homem (2005);
• Politica Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde Portaria/
MS Nº 1996 de 20 de agosto de 2007;
• PORTARIA Nº 1823 do MS de 23/08/2012 que institui a Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;
• O Protocolo Nº 008/2011 que estabelece as Diretrizes da Política Nacional de 
Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS e a necessidade de descentralizar 
e regionalizar ações e diretrizes desta Política na estrutura da SESPa.
rESolVE:
art. 1º - instituir por meio da divisão de recursos Humanos e divisão 
Técnica deste 12º centro regional de Saúde, a Gerência de atenção ao 
Trabalhador – GAT desta Regional com a finalidade de:
• Planejar, desenvolver e coordenar projetos e ações voltados à atenção e 
valorização do trabalho e do trabalhador do 12º centro regional de Saúde 
na sua integralidade, visando à proteção e promoção da saúde deste traba-
lhador com o implemento da qualidade de vida e da valorização do mesmo 
nos seus ambientes e processos de trabalho, através de parceria intra e in-
terinstitucional, assim como, em consonância com as diretrizes da Política 
Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador - PNPST, Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora – PNPSTT, Política Nacional de 
Humanização – PNH e de acordo com as premissas do SUS”.
Parágrafo 1º. a GaT do 12º centro regional de Saúde integra as atribuições 
da Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, esta
desenvolvida a nível estadual pela diretoria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde da SESPa;
Parágrafo 2º. a equipe da GaT do 12ºcrS deverá contar com o suporte 
técnico das equipes da GaT/dGTES e do centro de referência Estadual 
de Saúde do Trabalhador/cErEST-Pa/NiVEl cENTral, como também, do 
cErEST regional do araguaia.
Parágrafo 3º. a GaT do 12º centro regional de Saúde será operacionali-
zada por equipe multiprofissional constituída pelos seguintes servidores:
• Nayara Cristina Ramos (Coordenadora);
• Edilene Maria dos Santos Brito(Assistente de Coordenação);
• Alessandra Coelho de Freitas Nunes (Assistente Social)
• Edimar Pereira da Silva (Agente de Saúde Pública);
• Mayra de Melo Carvalho (Psicóloga);
• Nalva Gomes de S. Silva (Enfermeira);
• Olivia Cristina Dias Ferreira (Enfermeira);
• Salvador Corrêa Bento (Microscopista);
• Valmici Lima Rocha Alencar (Agente de Vigilância Sanitária).
Parágrafo 4º. No que concerne à estrutura física da GaT, é imprescindível 
um espaço adequado para a realização de suas atividades, especialmente 
no que se refere ao acolhimento Psicossocial do servidor, o qual requer um 
ambiente acolhedor e que garanta o sigilo das informações.
Parágrafo 5º. Para sua operacionalização, a GaT do 12ºcrS terá dotação 
orçamentaria garantida no Plano de ação anual e Plurianual do 12º centro 
regional de Saúde, com recursos previstos na área de Educação Perma-
nente em Saúde, Humanização e Vigilância em Saúde.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE E PUBliQUE-SE.
GaBiNETE da dirETora do 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, em 06 
de Maio de 2021.
andréa ribeiro cunha câmara
diretora do 12°crS/SESPa
Port. 537/17.01.2019

Protocolo: 653062

diÁria
.

Portaria Nº 228 de 06 de Maio de 2021.
Nome: antonio luíz Pereira lima
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504820.
cPf: 108.006.202-59.
Nome: Edeuvaldo ciriano da Silva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504714.
cPf: 279.619.662-34.
Nome: lourival costa Serra.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 0504375.
cPf: 268.256.943-91.
Período: 10 a 14.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Pau d’arco
objetivo: realizar avaliação das áreas de implantação do projeto de enco-
leramento. Município de Pau d’arco.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 653150
Portaria Nº 227 de 06 de Maio de 2021.
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo: agente de arte Práticas.
Matrícula/Siape: 5425212-2.
cPf: 265.935.642-49
Período: 10 a 14.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santa Maria das Barreiras
objetivo Medidas adotadas pela agencia reguladora aNViSa, na super-
visão de ira (infecção relacionada à Saúde) SNGPc ( Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Produtos controlados e BPa (Boletim de Produção 
ambulatorial).
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 653140
Portaria Nº 226 de 06 de Maio de 2021
Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: daiana ferreira Sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Período: 19 a 21.05.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: agua azul do Norte
objetivo: realizar monitoramento do centro de atenção Psicossocial 
(caPS) E matriciamento da Saúde Mental nas UBS no município de agua 
azul do Norte
ordenado de despesa: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 652977
Portaria Nº 225 de 06 de Maio de 2021
Nome: antônia rosileide Mariano de Souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: daiana ferreira Sobrinho.
cargo: Psicóloga.
Matrícula/Siape: 5897798-1.
cPf: 822.238.662-04.
Nome: Handressa Karen araújo Silva.
cargo: chefe da dT.
Matrícula: 5948103-1.
cPf: 003.216.412-21.
Período: 10 a 14.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia
objetivo: realizar monitoramento do Prontuário Eletrônico do cidadão 
(PEc) e vistoria técnica nas Estratégias de Saúde da família no município 
de Santana do araguaia
ordenado de despesa: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 652996
Portaria Nº 224 de 06 de Maio de 2021.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Edmir Vieira Tavares.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 082.847.092-87.
Nome: Milton Pereira lira
cargo: agente de Saúde publica.
Matrícula/Siape: 504211
cPf: 150.580.411-15.
Período: 10 a 14.05.2021
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Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção, Pau d’arco, floresta do araguaia e rio Maria
objetivo: Supervisionar as ações de controle de animais Peçonhentos nos 
municípios de redenção, Pau d’arco, floresta do araguaia e rio Maria
ordenado de despesa: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 652901
Portaria Nº 229 de 06 de Maio de 2021.
Nome: Edilene Maria caldas dos Santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/ Siape: 0094420-014.
cPf: 249.131.032-53.
Período: 10 a 14.05.2021
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: Técnica em gestão Publica
Matrícula/Siape: 5146453-6
cPf: 282.418.512-00
Período: 10 a 14.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção, rio Maria e agua azul
objetivo: tratar de assuntos de interesse do 12º tratar de assuntos de 
interesse do 12ºcrS.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 653305
Portaria Nº 230 de 06 de Maio de 2021.
Nome; alex Nicolella
cargo: fisioterapeuta
Matrícula/Siape: 57194918-1
cPf: 145.451.508-29
Nome: leonardo fagundes lima.
cargo: Médico.
Matrícula/Siape: N/c
cPf: 744.422.602-49
Nome: alauanda ribeiro da Silva
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57205066-2
cPf: 636.372.782-00
Período: 06 a 08.05.2021
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia)
origem: redenção
destino: conceição do araguaia-Pa
objetivo: acompanhar Equipe do Secretario adjunto em Supervisão nos Hos-
pitais regionais Publico do araguaia e regional de conceição do araguaia.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 653364

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 068/2021 (irP)
Processo: 2020/284.473
objeto: fornecimento de coNTraSTES radiolÓGicoS E acESSÓrioS 
da HEModiNÂMica.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
alKo do BraSil iNdÚSTria E coMErcio lTda: r$ 3.504,00
callMEd coMErcio dE MEdicaMENToS E rEPrESENTaÇÃo lTda: r$ 
2.821.600,00
Valor Total da licitação: r$ 2.825.104,00
Belém, 08 de setembro de 2020
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 653119
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 029/2021
Processo: 2019/554839
Objeto: Aquisição de peças gaseificadas, compatíveis com aceleradores 
lineares da marca Siemens, tipo “Mevatron M” e “Mevatron 6700.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
iNViTa SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo lTda
Valor Total da licitação: r$ 272.899,96
Belém, 22 de abril de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 653163

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 265/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/402955;

rESolVE:
i – autorizar o afastamento da servidora Maria dE NaZarE aMaral 
GoNÇalVES, ocupante da função Técnico de Enfermagem, matricula nº 
5916378/1, a contar de 04/04/2021, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de VEra lUcia aMaral GoNÇalVES doS SaN-
ToS (irmã) sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 653123
oUtras MatÉrias
TErMo dE rErraTificaÇÃo ao 2º TErMo adiTiVo do coNTraTo adMi-
NiSTraTiVo N.º046/2020-Hol
cláUSUla PriMEira – da rETificaÇÃo:
Através do presente termo firmamos RETIFICAÇÃO do 1º Termo Aditivo do 
contrato administrativo nº 100/2019-Hol, alterando a data de vigência 
conforme exposto abaixo:
onde se lê:
anexo i
...

8 iMPErMEaBiliZaÇÃo    27.095,40
8.1 Impermeabilização de lajes e calhas (Igolflex+Sika1) m² 141,00 92,16 12.994,56
8.2 Manta asfáltica c/ filme de aluminio m² 140,00 73,66 10.312,40
8.3 reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) m² 106,00 35,74 3.788,44

Leia-se:
anexo i
...

7 coBErTUra    56.341,19
7.1 ESTrUTUra     

7.1.1 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada m² 205,00 73,98 15.165,90

7.1.2 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. Apa-
relhada m² 105,00 52,17 5.477,85

7.2 TElHaMENTo     
7.2.1 Cobertura em telha de fibrocimento e=8mm m² 157,00 56,88 8.930,16
7.2.2 cobertura telha plan m² 205,00 55,58 11.393,90
7.3 calHaS E cUMEEiraS     

7.3.1 calha em chapa galvanizada m 157,00 45,84 7.196,88
7.3.2 cumeeira de barro m 187,50 20,62 3.866,25
7.3.3 Cumeeira de fibrocimento e=6mm m 87,50 49,26 4.310,25

9 ESQUadriaS    45.479,80
9.1 MadEira     

9.1.1 caixilho em madeira de lei m² 51,00 288,10 14.693,10
9.1.3 Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. Simples m² 70,00 439,81 30.786,70

JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 651094
Portaria Nº 232/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/261554 de 
08/03/2021.
rESolVE:
i-rEMaNEJar a partir de 08/03/2021, por necessidade de serviço, o ser-
vidor PaUlo cESar fErNaNdES dE fariaS, Técnico em administração e 
finanças (Economista), matrícula n° 57189273/7, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol, da diretoria de administração e finanças para o 
departamento de atividades operacionais – dao deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 08/03/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 653008
Portaria Nº 233/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/261506 de 
08/03/2021.
rESolVE:
I- MOVER a partir de 08/03/2021, para fins de regulariz ação, a servido-
ra SaNdra Maria PirES MacEdo, Técnico em administração e finan-
ças (administração), matrícula n° 5958975/1, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo do Hol, da divisão de farmácia para a divisão de farmácia 
(central de abastecimento de Material Técnico Hospitalar – caMTEc) deste 
Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 08/03/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 653032
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errata
No eXtrato PUBLicado No diÁrio oFiciaL de Nº 34.542, 06 de 
aBriL de 2021 que Contrata mediante Processo Seletivo Simplificado, no 
regime das leis complementares no 007/1991 e no 77/2011, autorizado 
através do processo no 2021/256694 de 05 de março de 2021, PorTaria 
Nº 178/2021 – GaB/dG/Hol.
oNde se LÊ:
1 - Contratar mediante Processo Seletivo Simplificado, no regime das Leis 
complementares no 007/1991 e no 77/2011, autorizado através do pro-
cesso no 2021/256694 de 05 de março de 2021.
2 - Nome do Servidor: aNa aNGElica dE araUJo MEdEiroS
em substituição a ElZa Maria rodriGUES ViaNa
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 07/04/2021
Término Vínculo: 06/04/2022
Leia se:
1 - contratar em caráter Emergencial em virtude da Pandemia do coVid 
- 19, mediante Processo Seletivo Simplificado, no regime das Leis Comple-
mentares no 007/1991 e no 77/2011, autorizado através do processo no 
2021/256694 de 05 de março de 2021.
2 - Nome do Servidor: aNa aNGElica dE araUJo MEdEiroS
em substituição a ElZa Maria rodriGUES ViaNa
cargo do Servidor: MÉdico
lotação: UNidadE dE aTENdiMENTo iMEdiaTo – Uai
data de admissão: 05/05/2021
Término Vínculo: 04/11/2021

Protocolo: 653235

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 321/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/247559
rESolVE:
dESiGNaro servidor MarcElo araÚJo MiraNda, matrícula nº 5854075-1/2, 
lotado na Gerência de Estrutura física funcional e Patrimônio; para exercer o 
encargo de Fiscal do Contrato nº 054/2021, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA 
caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e a empresa BMa
-BraSil MarcaS aTacadiSTa EirEli - ME, cNPJ nº 284.338/0001-83, para 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial - acESSÓrio Para GaSoTEraPia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 26 de abril de 2021
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 653166
Portaria Nº 322/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2020/538506
rESolVE:
dESiGNaro servidor lUiZ GUilHErME SoUZa da SilVa, matrícula nº 
5949536/1, coordenador do almoxarifado, telefone: (91) 4009-2230 ou 
e-mail luiz.silva@santacasa.pa.gov.b; para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 053/2021, firmados pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERI-
cÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e a empresa PrEMiUM HoSPiTa-
lar EirEli - ME, cNPJ nº 325.768/0001-91, para aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial dE HiGiENE E liMPEZa - aBSorVENTES E fraldaS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de abril de 2021
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 653169
Portaria Nº 318/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/235023
rESolVE:
dESiGNaro servidor carloS JoSÉ QUEiroZ JUNior, matrícula nº 
5957140, coordenador da ciNf, telefone: (91) 4009-2282 / 91 9176-8080, 
E-mail: junior@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 052/2021, firmados pela fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSE-
ricÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e a empresa GrUPo NordESTE 
rEfriGEraÇÃo lTda, cNPJ nº 08.374.804/0001-62, para aQUiSiÇÃo E 
iNSTalaÇÃo dE aParElHoS dE ar coNdicioNado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de abril de 2021
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 653159

Portaria Nº 319/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/236260
rESolVE:
dESiGNaro servidor carloS JoSÉ QUEiroZ JUNior, matrícula nº 
5957140, coordenador da ciNf, telefone: (91) 4009-2282 / 91 9176-8080, 
E-mail: junior@santacasa.pa.gov.br; para exercer o encargo de fiscal do 
Contrato nº 051/2021, firmados pela fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEri-
cÓrdia do ESTado do Pará - fScMP e a empresa ParafrioS rEfriGE-
raÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda - EPP, cNPJ nº 11.489.784/0001-80, 
para aQUiSiÇÃo E iNSTalaÇÃo dE aParElHoS dE ar coNdicioNado
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 22 de abril de 2021
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 653160
Portaria Nº 320/2021/caPe/FscMP
o Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, de 
30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/247559
rESolVE:
dESiGNaro servidor MarcElo araÚJo MiraNda, matrícula nº 5854075-
1/2, lotado na Gerência de Estrutura física funcional e Patrimônio; para 
exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº 055/2021, firmados pela 
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fS-
cMP e a empresa aSclEPioS EQUiPaMENToS HoSPiTalarES, cNPJ nº 
068.320/0001-32, para aQUiSiÇÃo dE MaTErial - acESSÓrio Para Ga-
SoTEraPia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 26 de abril de 2021
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 653161
Portaria Nº 313/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela PorTaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora JaNaÍNa dE SoU-
Sa TaVarES, ocorrido em 26 de Março de 2021, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora JaNaÍNa dE SoUSa TaVarES, id funcional nº 57197883/1, 
Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de assistência farmacêuti-
ca, no período de 23/03/2021 a 02/04/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 139303 01 55 2021 4 00003 020 0000620 03.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 23/03/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 04 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 653366

adMissÃo de serVidor
.

Partes: Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e aQUiLes ra-
Nieri Neto, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/305164, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
data da admissão: 10/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 05/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 06 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 652983

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 324/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e 
as deliberações contidas nos autos do processo 2021/153505;
r E S o l V E:
coNcEdEr, à servidora TElMa PiNHEiro NoNaTo cHaVES, id.funcional 
nº 54189411/1, agente de artes Práticas , lotada na Gerência de clíni-
ca Médica , 30 (trinta) dias de licença Prêmio para serem usufruídos no 
período de 03/05/2021 a 01/06/2021, referente ao triênio 30/03/2014 a 
29/03/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 653370
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico srP N° 004/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público nova data da licitação em referência, no dia 19/05/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto futura e eventual “aQUiSi-
ÇÃo dE filMES drY, coMPaTÍVEiS coM aS iMPrESSoraS dESTa fScMP, 
Para rEaliZaÇÃo dE EXaMES radiolÓGicoS diGiTaiS”, objetivando 
abastecer a fundação Santa casa de Misericórdia - fScMP, de acordo com 
as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 06 de maio de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/fScMP

Protocolo: 653178
aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico srP N° 08/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
19/05/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote.
oBJETo: registro de Preços em ata, para futura e eventual compra de 
“aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - rEaGENTES iNSUMoS-
TÉCNICOS” para FSCMP, conforme especificações e quantidades constan-
tes do Termo de referência - anexo i deste Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.comprasnet.gov.br/)
Belém/Pa, 06 de maio de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 652962

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 060/2021
data: 05/05/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE aNáliSE E oUTorGa do PoÇo da fScMP.
Valor: r$ 11.100,00
PaE nº 2021/257475
fundamento legal: com base no artigo 25, i da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 118/2021/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 05/05/2021
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338; fontes de recursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339039;
coNTraTado: GEoPraG SolUÇÕES EM GEoloGia, SaNEaMENTo E 
MEio aMBiENTE lTda
cNPJ/Mf n.º 24.514.708/0001-29
Endereço: rua Karina, 28, coqueiro, Belém/Pa, cEP:66.650-100
Telefone: (91) 98340-8810
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 652895

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Número da dispensa: 060/2021
data: 05/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 652896

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 6
data de assinatura: 06/05/2021
Justificativa: Inclusão da Fonte de Recurso:
PaE Nº 2021/148095
contrato nº 047/2020/fScMP-PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 099/2019/
fScMP
contratado: cooPEraTiVa doS MÉdicoS aNESTESioloGiSTaS No ES-
Tado do Pará - cooPaNEST-Pa
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 653227

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 06/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e 
das fontes de recurso: 0149006653, 0269008054, 0269006962, 034900
8569, 0349008725, 0349008751, 7349008494 e 7349008545.
PaE Nº 2020/708486
contrato nº 215/2020/fScMP-PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 022/2020/fScMP
contratado: ProMEfarMa rEPrESENTaÇÃoES coMErciaiS lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 653231

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 325/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 06 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a certidão de casamento 068536 01 55 2021 2 00190 258 
0075740 12.
rESolVE,
i – conceder licença casamento (o) servidor (a) Viviane Pinto, matricula 
n° 5955485/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lotado (a) no (a), Gerên-
cia de Enfermagem, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, a contar de 23 a 30 de abril de 2021.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 06 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 653075
Portaria nº319/2021 – aJUr/GaBiNete/HeMoPa, de 04 de maio de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
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 que no art. 7º, inciso XXiii, da constituição federal são di-
reitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para 
as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
considerando as inspeções realizadas pela SEad através dos laudo Peri-
ciais  Nº 015/2001,004/2004 e 001/2006;
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;
rESolVE,
i- coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por 
cento) do vencimento base da servidora abaixo relacionada, ante a reali-
zação de atividades consideradas insalubres pela legislação vigente sobre 
a matéria na fundação HEMoPa.

NoME MaTrÍcUla carGo loTaÇÃo a coNTar

MarcEla riBEiro da SilVa 5959114/1
 

assistente
Social

Hemocentro regional de 
castanhal 11/03/2021

iii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 04 de maio de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 652900

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 323/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 05 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 73418.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Michelly Tatiana lima da Silva 
Batista, matricula n° 54180498/2, cargo de Enfermeiro, lotada (o) na (o), 
Gerência de Hemovigilância e Supervisão, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 12 de março a 25 
de abril de 2021, laudo Nº 73418.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 653056
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Portaria Nº 324/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 05 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 73419.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Wellington roberto Silva de 
Queiroz, matricula n° 5955487/2, cargo de Técnico Patologia clínica, lo-
tada (o) na (o), Gerência de Processamento de Sangue, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 20 
de março a 16 de abril de 2021, laudo Nº 73419.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 653059
Portaria Nº 320/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 05 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 73420.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) clovis almeida e Silva filho, 
matricula n° 57205250/1, cargo de agente de artes Práticas, lotada (o) na 
(o), Gerência de infraestrutura, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 05 a 13 de março de 2021, 
laudo Nº 73420.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 653051
Portaria Nº 321/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 05 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 73421.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Edison conceição corrêa, ma-
tricula n° 54189237/1, cargo de Motorista, lotada (o) na (o), Gerência 
de Transportes, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMoPa, a contar de 22 a 31 de março de 2021, laudo Nº 73421.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 653052
Portaria Nº 322/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 05 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 73417.
rESolVE,
i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria da conceição leão, 
matricula n° 5762812/3, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de Hematologia, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 11 a 19 de março de 2021, 
laudo Nº 73417.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 05 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 653053

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato 016/2019 
(reF. Proc. 2021/369816)
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ETiQUETaS HEMo lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 15.284.881/0001-97, com sede na rua rui Bar-
bosa,10 – fundos – ccx postal 27- centro – cEP: 44.460-000 – itaparicá - 
Ba, neste ato representada por seu representante legal, Salvador demos-
tenes Teles freire, rG nº 00660948-10 SSP/Ba e cPf nº 004.175.805-68, 
doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 016/2019 (aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo: ETiQUETaS Para 
UTiliZaÇÃo No SiSTEMa dE GErENciaMENTo dE BaNco dE SaNGUE 
(SBS WEB – iSBT 128) E SiSTEMa dE GErENciaMENTo laBoraTorial 
(laBMaSTEr/NEoViTa) nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à pror-
rogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou 
seja, de 10/04/2021 a 09/04/2022.
Valor: o valor global do presente aditivo é de r$ 130.896,80 (centro e 
trinta mil oitocentos e noventa e seis e oitenta reais).
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339030

fonte de recurso: 0269001022 e 0103006356
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 10 de abril de 2021.
aSSiNaTUraS: ,
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Salvador demostenes Teles freire-EMPrESa ETiQUETaS HEMo lTda-con-
tratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 653017

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 034/2021 – HeMoPa
oBJETo: contratação de empresa especializada em serviços de logística e 
transporte multimodal porta a porta de materiais perecíveis e frágeis de 
amostras, medicamentos, produtos hemoterápicos e insumos de urgência, 
(categorias b, material biológico isento, espécime humano de risco mínimo 
e produto biológico), insumos, equipamentos e mobiliários de acordo com 
as normas da oNU, oMS, iaTa, aNViSa, aNac e aNTT, e não perecíveis, 
com busca e entrega ponto a ponto, para atender as demandas da 
fundação HEMoPa sede e HEMorrEdE pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
compraspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 19/05/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302142782930000 e 1012212978338
fonte de recurso: 0261000000 , 0269001022, e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra

Protocolo: 653162

diÁria
.

Portaria Nº 327 de 06 de Maio  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 476751/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o ob-
jetivo de :
rEaliZar ViSiTa TÉcNica ao HoSPiTal rEGioNal dE iTaiTUBa/Pa , no 
período de 24 a 27/05/2021.
JoaQUiM aUGUSTo aQUiNo dE aZEVEdo, cPf: 519281672-68, Gerente/
cHr-SaN, MaT.: 57194725, 3,5 diarias e clEidSoNMar corrÊa coSTa, 
cPf: 387741782-53, Motorista/cHr-SaN, MaT.: 58833750, 3,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  06 de Maio de  2021  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 653039

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 282, de 06 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos reais), para pagamento de despesas 
miúdas durante o mês de Maio/2021, que não podem subordinar-se ao 
processo normal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: raUl dE PaUla MElo
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 55586305/ 1
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rG: 3232156
cPf: 710.718.902-63
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica….............r$ 1.500,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 653297

adMissÃo de serVidor
.

ato: 2357
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 03.05.2021
SErVidor: JacilENE ViEira dE oliVEira do NaSciMENTo
cPf: 021.058.012-77
carGo do SErVidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 03.11.2021
aTo: contratação em caráter emergencial para combate à Pandemia de 
coVid-19, segundo os moldes do Proc. 2021/273213, com base na lei 
complementar nº 131/2020, art1º i e ii & art 2º, §1º e §2º, autorizado 
em 12.03.2021.
ato: 2358
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 03.05.2021
SErVidor: Maria aUXiliadora GoMES dE SoUZa
cPf: 452.030.912-34
carGo do SErVidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 03.11.2021
aTo: contratação em caráter emergencial para combate à Pandemia de 
coVid-19, segundo os moldes do Proc. 2021/273213, com base na lei 
complementar nº 131/2020, art1º i e ii & art 2º, §1º e §2º, autorizado 
em 12.03.2021.
ato: 2359
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 03.05.2021
SErVidor: MarlY Maria PiNTo
cPf: 894.703.032-53
carGo do SErVidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 03.11.2021
aTo: contratação em caráter emergencial para combate à Pandemia de 
coVid-19, segundo os moldes do Proc. 2021/273213, com base na lei 
complementar nº 131/2020, art1º i e ii & art 2º, §1º e §2º, autorizado 
em 12.03.2021.
ato: 2360
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 03.05.2021
SErVidor: SaMaNTHa aNGElica caValcaNTE BiTTENcoUrT
cPf: 946.487.272-15
carGo do SErVidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 03.11.2021
aTo: contratação em caráter emergencial para combate à Pandemia de 
coVid-19, segundo os moldes do Proc. 2021/273213, com base na lei 
complementar nº 131/2020, art1º i e ii & art 2º, §1º e §2º, autorizado 
em 12.03.2021.

Protocolo: 652976

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: distrato
Término de vínculo: 03/05/2021
Tipo: diSTraTo a PEdido dE SErVidor
Servidor Temporário: allaN oliVEira dE lira
Órgão/cargo: fiSioTEraPEUTa/ fPEHcGV
ordenador: iVETE GadElHa VaZ
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente – fPEHcGV

Protocolo: 653113

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico srP Nº 94/FHcGV/2020
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de material de proteção e segurança individual, para 
reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV e da clínica 
de Hemodiálise Monteiro leite – cHMl.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1

aVENTal dEScarTáVEl - de uso único não estéril, 
composição TNT, 100% polipropileno, não libera fiapos, 
cor branca, adulto, manga longa, punho com elástico, 

fácil manuseio com fechamento nas costas com 
transpasse e amarração na cintura em tiras largas, 
colarinho alto, fechamento do colarinho em tiras 

finas, a atóxico, hipoalérgico, apirogênico,  gramatura 
40gr. Tamanho “M”, Pacote com 10 unidades. Medidas 

aproximadas:
• Comprimento total barra - ombro: 120 cm

• Comprimento entre ombro: 55 cm
• Comprimento de Manga: 55cm

• Largura (com transpasse): 125 cm .
• Comprimento Total das Tiras da cintura (a partir 

de): 160cm.
• Colarinho: 50cm

8.000 r$ 44,00
iMPErio iNdUSTria 

E coMErcio dE 
BaNdEiraS EirEli

2

aVENTal dEScarTáVEl -  de uso único não estéril, 
composição TNT, 100% polipropileno, não libera 

fiapos, cor branca, adulto, manga longa, punho com 
elástico, fácil manuseio com fechamento nas costas e 
amarração na cintura em tiras largas, colarinho alto, 
fechamento do colarinho em tiras finas, a atóxico, 

hipoalérgico, apirogênico,  gramatura 40gr. Tamanho 
“G”. Pacote com 10 unidades. Medidas aproximadas:

• Comprimento total barra - ombro: 135 cm
• Comprimento entre ombro: 60 cm

• Comprimento de Manga: 60cm
• Largura (com transpasse): 130 cm .

• Comprimento Total das Tiras da cintura ( a partir 
de):160cm

• Colarinho: 50cm

10.000 r$ 43,00
iMPErio iNdUSTria 

E coMErcio dE 
BaNdEiraS EirEli

3

aVENTal dEScarTáVEl - de uso único não estéril, 
composição TNT, 100% polipropileno, não libera fiapos, 
cor branca, adulto, manga longa com 70 cm de com-
primento aproximadamente, punho com elástico, fácil 
manuseio com fechamento nas costas e amarração 

na cintura em tiras largas, colarinho alto, fechamento 
do colarinho em tiras finas, a atóxico, hipoalérgico, 

apirogênico,  gramatura 40gr. Tamanho “GG”.  Pacote 
com 10 unidades. Medidas aproximadas:

• Comprimento total barra - ombro: 155 cm
• Comprimento entre ombro:  65 cm

• Comprimento de Manga: 65cm
• Largura (com transpasse): 135 cm .

• Comprimento Total das Tiras da cintura ( a partir 
de): .

• Colarinho: 50 cm

7.200 r$ 44,00
iMPErio iNdUSTria 

E coMErcio dE 
BaNdEiraS EirEli

4

aVENTal dEScarTáVEl - de uso único não estéril, 
composição TNT, 100% polipropileno, não libera fiapos, 
cor branca, adulto, manga longa, punho com elástico, 

fácil manuseio com fechamento nas costas com 
transpasse e amarração na cintura em tiras largas, 
colarinho alto, fechamento do colarinho em tiras 

finas, a atóxico, hipoalérgico, apirogênico,  gramatura 
80gr. Tamanho “M”, Pacote com 10 unidades. Medidas 

aproximadas:
• Comprimento total barra - ombro: 120 cm

• Comprimento entre ombro: 55 cm
• Comprimento de Manga: 55cm

• Largura (com transpasse): 125 cm .
• Comprimento Total das Tiras da cintura (a partir 

de): 160cm.
• Colarinho: 50cm

5.000 caNcElado No JUlGaMENTo

5

aVENTal dEScarTáVEl -  de uso único não estéril, 
composição TNT, 100% polipropileno, não libera 

fiapos, cor branca, adulto, manga longa, punho com 
elástico, fácil manuseio com fechamento nas costas e 
amarração na cintura em tiras largas, colarinho alto, 
fechamento do colarinho em tiras finas, a atóxico, 

hipoalérgico, apirogênico,  gramatura 80gr. Tamanho 
“G”. Pacote com 10 unidades. Medidas aproximadas:

• Comprimento total barra - ombro: 135 cm
• Comprimento entre ombro: 60 cm

• Comprimento de Manga: 60cm
• Largura (com transpasse): 130 cm .

• Comprimento Total das Tiras da cintura (a partir 
de):160cm

• Colarinho: 50cm

8.000 caNcElado No JUlGaMENTo
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6

aVENTal dEScarTáVEl - de uso único não estéril, 
composição TNT, 100% polipropileno, não libera fiapos, 
cor branca, adulto, manga longa com 70 cm de com-
primento aproximadamente, punho com elástico, fácil 
manuseio com fechamento nas costas e amarração 

na cindura em tiras largas, colarinho alto, fechamento 
do colarinho em tiras finas, a atóxico, hipoalérgico, 

apirogênico,  gramatura 80gr. Tamanho “GG”.  Pacote 
com 10 unidades. Medidas aproximadas:

• Comprimento total barra - ombro: 155 cm
• Comprimento entre ombro:  65 cm

• Comprimento de Manga: 65cm
• Largura (com transpasse): 135 cm .

• Comprimento Total das Tiras da cintura (a partir 
de): .

• Colarinho: 50 cm

3.200 caNcElado No JUlGaMENTo

7

aVENTal EM PVc: impermeável com colarinho alto, 
manga longa com 60 cm de comprimento aproxima-
damente, com vedação em punho, para uso com pro-
dutos químicos previstos no anexo i da Nr6 e possui a 
certificação de aprovação (CA) emitido pelo Ministério 
de Trabalho e Emprego, longo até o pé, gola de padre. 
Tam. “M” 130 cm (comprimento) x 130 cm (largura) 

aproximadamente. Medidas aproximadas:
• Comprimento total barra - ombro: 120 cm

•Comprimento entre ombro: 55 cm
•Manga:70cm

•Largura (com transpasse): 110 cm .
•Comprimento Total das Tiras da cintura (a partir de):

• Colarinho: 50 cm

300 caNcElado No JUlGaMENTo

8

aVENTal EM PVc: impermeável com colarinho alto, 
manga longa com 65 cm de comprimento aproxima-
damente, com vedação em punho, para uso com pro-
dutos químicos previstos no anexo i da Nr6 e possui a 
certificação de aprovação (CA) emitido pelo Ministério 
de Trabalho e Emprego, longo até o pé, gola de padre. 
Tam. “G” 135 cm (comprimento) x 135 cm (largura) 

aproximadamente. Medidas aproximadas:
• Comprimento total barra - ombro: 120 cm

• Comprimento entre ombro:  60 cm
• Comprimento de Manga: 70cm

• Largura (com transpasse): 110 cm .
• Comprimento Total das Tiras da cintura (a partir de):

• Colarinho: 50 cm

200 caNcElado No JUlGaMENTo

9

aVENTal laMiNado, dEScarTaVEl avental laminado 
descartável: avental de segurança impermeável, 
confeccionado em não tecido, 100% polipropile-
no laminado com uma camada de polietileno, na 

gramatura de 40 e 60 gr/m2, hipoalergênico, atóxico, 
mangas compridas, medindo aproximadamente 65 
cm de comprimento, punho  elástico ou malha, com 
acabamento em viés em  colarinho alto, com quatro 

tiras para amarrar, na cor branca,, no tamanho 
aproximadamente 1,50 cm de altura x 1,40 cm de 
largura,  em embalagem que garanta a integridade 

do produto, conter informações de lote de fabricação, 
p/ rastreabilidade e controle. apresentação deverá 

obedecer a legislação vigente, apresentar c.a. 33.640 
do ministério do trabalho, contra produtos químicos e 
laudo que comprove a eficiência tanto mecânica como 
a de penetração de líquidos e registro aNViSa. Pacotes 

co 10 unidades.Medidas aproximadas:
• Comprimento total barra - ombro: 150 cm

• Comprimento Manga: 65 cm
• Largura (com transpasse): 140 cm .

• Comprimento Total das Tiras da cintura (a partir de):
• Colarinho: 50 cm

5.000 caNcElado No JUlGaMENTo

10

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
branca  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 
20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 34 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

7 r$ 30,90
 

SaGaTi coMErcio dE 
EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

11

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
branca  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 
20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 36 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

8 r$ 30,90
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

12

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
branca  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 
20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 38 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

6 r$ 30,90
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

13

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
branca  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 
20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 39 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

6 r$ 30,90
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

14

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
branca  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 
20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 40 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

12 r$ 30,90
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

15

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
branca  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 
20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 41 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

12 r$ 30,90
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

16

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
branca  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 
20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 42 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

12 r$ 30,90
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

17

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
Preta  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 

20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 36 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

4 r$ 24,60
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

18

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
preta  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 

20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 38 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

3 r$ 24,60
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

19

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
preta  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 

20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 39 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

2 r$ 24,60
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

20

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
preta  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 

20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 40 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

7 r$ 24,60
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

21

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
preta  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 

20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 41 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

4 r$ 24,60
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

22

Bota de segurança: tipo impermeável; uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (PVc) injetado 
em uma só peça, sem biqueira, cano médio na cor 
preta  e de acordo com as normas aBNT NBr iSo 

20344:2008 E 20347: 2008 TaMaNHoS: Bota nº 42 
em borracha. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 

Emprego.

6 r$ 24,60
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

23

calçado privativo em termoplástico: unissex, leve, 
flexível, forma adaptada para absorção de impactos, 

anatômico, lavável, antiestático, antideslizante, 
desinfectado e autoclavável. apresentando resistência 
térmica, química e mecânica em conformidade com a 
Nr 32 E rdc 185. Possuí ca do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Na cor azul royal. Palmilha com as seguin-
tes características: anatômica, removível e anti odor. 
apresentando resistência térmica, química e mecânica 

na cor azul royal  Tamanhos: 33/34

8 caNcElado No JUlGaMENTo
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24

calçado privativo em termoplástico: unissex, leve, 
flexível, forma adaptada para absorção de impactos, 

anatômico, lavável, antiestático, antideslizante, 
desinfectado e autoclavável apresentando resistência 
térmica, química e mecânica em conformidade com a 
Nr 32 E rdc 185. Possuí ca do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Na cor azul royal. Palmilha com as seguin-
tes características: anatômica, removível e anti odor. 
apresentando resistência térmica, química e mecânica 

na cor azul royal  Tamanhos:41/42

10 caNcElado No JUlGaMENTo

25

calçado privativo em termoplástico: unissex, leve, 
flexível, forma adaptada para absorção de impactos, 

anatômico, lavável, antiestático, antideslizante, 
desinfectado e autoclavável apresentando resistência 
térmica, química e mecânica em conformidade com a 
Nr 32 E rdc 185. Possuí ca do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Na cor azul royal. Palmilha com as seguin-
tes características: anatômica, removível e anti odor. 
apresentando resistência térmica, química e mecânica 

na cor azul royal Tamanhos:35/36

20 caNcElado No JUlGaMENTo

26

calçado privativo em termoplástico: unissex, leve, 
flexível, forma adaptada para absorção de impactos, 

anatômico, lavável, antiestático, antideslizante, 
desinfectado e autoclavável. apresentando resistência 
térmica, química e mecânica em conformidade com a 
Nr 32 E rdc 185. Possuí ca do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Na cor azul royal. Palmilha com as seguin-
tes características: anatômica, removível e anti odor. 
apresentando resistência térmica, química e mecânica 

na cor azul royal Tamanhos:37/38

10 caNcElado No JUlGaMENTo

27

calçado privativo em termoplástico: unissex, leve, 
flexível, forma adaptada para absorção de impactos, 

anatômico, lavável, antiestático, antideslizante, 
desinfectado e autoclavável. apresentando resistência 
térmica, química e mecânica em conformidade com a 
Nr 32 E rdc 185. Possuí ca do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Na cor azul royal. Palmilha com as seguin-
tes características: anatômica, removível e anti-odor. 
apresentando resistência térmica, química e mecânica 

na cor azul royal. Tamanhos: 39/40

12 caNcElado No JUlGaMENTo

28

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 33

8 r$ 58,00
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

29

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 34

57 r$ 40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

30

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 35

123 r$ 40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

31

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 36

177 r$ 40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

32

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 37

167 r$40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

33

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 38

110 r$ 40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

34

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 39

55 r$ 40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

35

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 40

57 r$ 42,00
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

36

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 41

18 r$ 40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

37

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 42

30 r$ 40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

38

calçado privativo em termoplástico: calçado ocupacio-
nal de uso profissional tipo sapato, fechado na parte 
do calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

EVa na cor branca, solado de borracha antiderrapante, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico, com 
solução detergente e em piso de aço com solução de 

glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de 
energia na região do salto. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Tamanhos: 43

18 r$ 40,55
SaGaTi coMErcio dE 

EQUiPaMENToS dE 
SEGUraNÇa EirEli

39

cinta abdominal ergonômica: Unissex, tecido resisten-
te, transpirável, na cor preta. Todo o corpo do cinto 
em lycra legitima, pontilhada por víeis de poliéster, 

dispositivo anti deslizante constituído de 04 finíssimas 
tiras de látex que proporcionarão e manterão o cinto 
ao redor da região lombar / abdominal. Suspensório 
de elástico reguláveis e presos ao corpo por fivelas 

macho e fêmea faixas laterais duplas com elásticos de 
alto teor de borracha, proporcionando uma regulagem 
de compreensão mais macia. Estas faixas de elásticos 
com alto teor de borracha é presa ao corpo por velcro. 

TaMaNHoS: GG

50 caNcElado No JUlGaMENTo

40

cinta abdominal ergonômica: Unissex, tecido resisten-
te, transpirável, na cor preta. Todo o corpo do cinto 
em lycra legitima, pontilhada por víeis de poliéster, 

dispositivo anti deslizante constituído de 04 finíssimas 
tiras de látex que proporcionarão e manterão o cinto 
ao redor da região lombar / abdominal. Suspensório 
de elástico reguláveis e presos ao corpo por fivelas 

macho e fêmea faixas laterais duplas com elásticos de 
alto teor de borracha, proporcionando uma regulagem 
de compreensão mais macia. Estas faixas de elásticos 
com alto teor de borracha é presa ao corpo por velcro. 

TaMaNHoS: GraNdE

50 caNcElado No JUlGaMENTo
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cinta abdominal ergonômica: Unissex, tecido resisten-
te, transpirável, na cor preta. Todo o corpo do cinto 
em lycra legitima, pontilhada por víeis de poliéster, 

dispositivo anti deslizante constituído de 04 finíssimas 
tiras de látex que proporcionarão e manterão o cinto 
ao redor da região lombar / abdominal. Suspensório 
de elástico reguláveis e presos ao corpo por fivelas 

macho e fêmea faixas laterais duplas com elásticos de 
alto teor de borracha, proporcionando uma regulagem 
de compreensão mais macia. Estas faixas de elásticos 
com alto teor de borracha é presa ao corpo por velcro. 

TaMaNHoS: MÉdio

120 caNcElado No JUlGaMENTo

42

cinta abdominal ergonômica: Unissex, tecido resisten-
te, transpirável, na cor preta. Todo o corpo do cinto 
em lycra legitima, pontilhada por víeis de poliéster, 

dispositivo anti deslizante constituído de 04 finíssimas 
tiras de látex que proporcionarão e manterão o cinto 
ao redor da região lombar / abdominal. Suspensório 
de elástico reguláveis e presos ao corpo por fivelas 

macho e fêmea faixas laterais duplas com elásticos de 
alto teor de borracha, proporcionando uma regulagem 
de compreensão mais macia. Estas faixas de elásticos 
com alto teor de borracha é presa ao corpo por velcro. 

TaMaNHoS: PEQUENo

101 caNcElado No JUlGaMENTo

43

LUVA DE SEGURANÇA: confeccionada em fios de 
algodão e poliéster, tricotada em uma só peça com 

aplicação em PVc (bolinhas) em uma das faces, acaba-
mento em overloque, punho com elástico e modelo 
reversível. ausência de costuras e dobras proporcio-
nam um bom tato. Tamanho único, de cor branco e 

cinza (mesclada) com pigmento preto (bolinhas), 65% 
algodão e 35% poliéster. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego.

400 caNcElado No JUlGaMENTo

44

lUVa EM BorracHa tamanho 8’’ antiderrapante 
na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura 

no punho: punho c/ proteção tipo (Virola) que veda 
contra escorrimento de líquidos p/ o interior da luva, 

resistência: ácidos, sais, cáusticos, detergentes, 
álcoois, alcalinos, gorduras vegetais e animais, trata-
mento antibacteriano e fungicida. composição látex 

100% natural. (Tipo VolK ou Similar). Validade 3 anos 
a partir da data de fabricação. Possuí ca do Ministério 

do Trabalho e Emprego.

1.000 caNcElado No JUlGaMENTo

45

lUVa EM BorracHa: tamanho 7’’ com palma diaman-
tada antiderrapante: punho c/ proteção tipo (Virola) 

que veda contra escorrimento de líquidos p/ o interior 
da luva, resistência: ácidos, sais, cáusticos, detergen-
tes, álcoois, alcalinos, gorduras vegetais e animais, 
tratamento antibacteriano e fungicida. composição 

látex 100% natural. (Tipo VolK ou Similar). Validade 
3 anos a partir da data de fabricação. Possuí ca do 

Ministério do Trabalho e Emprego.

600 caNcElado No JUlGaMENTo

46

lUVa EM BorracHa: tamanho 6’’ cm com palma 
diamantada antiderrapante: punho c/ proteção tipo 
(Virola) que veda contra escorrimento de líquidos p/ 
o interior da luva, resistência: ácidos, sais, cáusticos, 

detergentes, álcoois, alcalinos, gorduras vegetais 
e animais, tratamento antibacteriano e fungicida. com-

posição látex 100% natural. (Tipo VolK ou Similar). 
Validade 3 anos a partir da data de fabricação.  Possuí 

ca do Ministério do Trabalho e Emprego.

200 caNcElado No JUlGaMENTo

47

ÓcUloS dE ProTEÇÃo Para SoBrEPor ÓcUloS dE 
GraU - com lente única de proteção em policarbonato, 

com tratamento anti-risco, anti embaçante, protetor 
nasal injetado do mesmo material e haste vazada 

tipo espátula. Possuí ca do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

1.200 caNcElado No JUlGaMENTo

48

Óculos p/ proteção dos olhos contra impactos de 
partículas volantes multidirecionais: incolor c/ lente de 
policarbonato, anti-embaçante, constituído de aço de 
plástico preto acoplado a lente, proteção lateral nos  

três pontos de encaixe, haste tipo espátula, articulado 
no arco através de rebite metálico c/ apoio de nariz 
do mesmo material da haste. obedecendo a norma 

aNSi Z. 87,1 /89. Possuí ca do Ministério do Trabalho 
e Emprego.

2.600 caNcElado No JUlGaMENTo

49

Protetor auditivo 15 dB: Protetor auditivo de segurança 
circum-auricular, tipo concha, confeccionado de mate-
rial plástico rígido na cor verde brilhante, montadas e 
conectadas com um plástico rígido, ajustável em duas 

posições perto de cada concha, presas no arco de
plástico rígido em duas posições. Em cada lado do 

protetor possui rebites para ajuste em torno da orelha, 
formada

internamente por uma fina camada de plástico rígido 
flexível e uma fina camada de espuma de não tecido 

selado. Possuí ca do Ministério do Trabalho e Emprego.

9 caNcElado No JUlGaMENTo

50

ProTETor facial dE SEGUraNÇa: constituída de 
boa coroa e carneira de plastico, com regulagem 

de tamanho, através de ajustes simples e visor de 
PETG iNcolor. Possuí ca do Ministério do Trabalho 

e Emprego.

600 caNcElado No JUlGaMENTo

51

rESPirador SEMi-facial - PUrificador dE ar dE 
SEGUraNÇa: com corpo moldado em material plástico 
rígido em elastômetro  sintético, de fácil higienização 
acompanhados de 02 pares de filtros para proteção 
contra: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e 
metilamina, formaldeído. Possuí ca do Ministério do 

Trabalho e Emprego.

200 caNcElado No JUlGaMENTo

52

rESPirador SEMi-facial EM coNcHa coM filTro: 
respirador, combina filtro p/ poeiras e nevoas tóxicas 
e filtros p/ vapores orgânicos em concentração ate o 

limite de tolerância atendendo a classe Pff – 1. possui 
válvula de exalação p/ conforto do usuário. ref  8013V 
– 3M ou similar. Possui filtro com tratamento eletros-

tático, que gera uma carga magnética que potencializa 
a retenção das partículas contaminantes. camadas 
internas e externas de não-tecido que protegem o 

filtro mantendo suas fibras no interior do respirador, 
aumentando a durabilidade e evitando que as fibras 

se soltem gerando desconforto. camadas de não 
tecido finas que facilitam a respiração, exigindo menor 

esforço do usuário. Suas tiras elásticas de borracha 
natural devem ser revestidas com um tecido, para 

proporcionar maior conforto. Possuí ca do Ministério 
do Trabalho e Emprego.

2.000 caNcElado No JUlGaMENTo

53

rESPirador SEMi-facial EM coNcHa SEM filTro: 
respirador sem manutenção, peça semi-facial em 

formato concha, indicado p/ proteção contra poeiras, 
fumos e nevoas tóxicas, classe Pff – 2. Não possui 

válvula de exalação p/ conforto do usuário. ref. 
8801 – 3M ou similar. o respirador possui tratamento 

eletrostático das micro fibras, o que garante uma 
proteção mais segura e eficaz. Possui uma concha 
interna de sustentação - composta de não-tecido 
moldado em fibras sintéticas e a parte externa do 

respirador composta por um não-tecido que protege o 
meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar. 
a este conjunto são incorporadas 2 tiras elásticas, de 
borracha natural, revestidas com tecido, uma tira de 
espuma (poliuretana) e um grampo de ajuste nasal 

(alumínio) necessários para manter o respirador firme 
e ajustado na face do usuário. Possuí ca do Ministério 

do Trabalho e Emprego.

8.000 r$ 14,73
MEdical SUTUrE co-
MErcio dE MaTErial 

HoSPiTalar lTda

54

ToUca: confeccionados em não-tecidos (TNT) 
hidrofóbico; - 100% polipropileno; - Tecido em alta 

permeabilidade que proporciona equilíbrio térmico as-
segurando conforto e proteção durante o uso da touca; 
- Media elasticidade fácil ajuste e excelente conforto; 

- Tamanho único ajustável a qualquer tamanha de 
cabeça; - Hipoalérgica e atóxica; Não estéril - Unissex. 

Embalagens apartir de 50 unidades.

9.000 r$ 16,83

PlENa diSTriBUi-
dora dE MaTEriaiS 

ElÉTricoS E 
HidráUlico

55

 MaScara cirÚrGica TriPla dEScarTáVEl:  de uso 
único, 100% polipropileno, com elástico ou com  ama-
ração em tiras, com clipe nasal, não estéril, isenta de 

fibra de vidro, cor branca, camadas em filtro. Atóxica e 
hipoalergênica; Embalagens a partir de 50 unidades.

17.000 r$ 18,23 HTM coNfEcÇÕES 
- EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 94/fHcGV/2020:
r$ 1.714.079,55 (Um milhão setecentos e quatorze mil setenta e nove 
reais e cinquenta e cinco centavos).
Belém/Pa, 06 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 652893

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 69/2021
Valor: r$ 4.677,30
objeto: aquisição eventual de BoUGiE NÃo VENTilado - (o bougie con-
siste de introdutor que, inserido na traquéia, ajuda a orientar a introdução 
da cânula traqueal e mostra-se extremamente útil nas situações de via aé-
rea difícil inesperada), para atender a necessidade de 12 (doze) meses no 
centro cirúrgico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 04/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programatica 10.302.1507.8288
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0103
Plano interno - Pi 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado: M. MoNTEiro MENdES lTda.
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Endereço: Travessa Quatorze de março, 236 (fundos) Telégrafo sem fio
Belém/Pa
cEP: 66.113-300
Telefone: (91) 21219531 / (91) 993725696
E-mail: distribuidoracicatripelli@gmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 653144

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 274, de 04 de Maio de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de MariNa Nidia fEr-
rEira doS SaNToS coSTa, matrícula funcional nº 80845454/ 1, farMa-
cEUTico, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 
1.500,00 (HUM Mil E QUiNHENToS rEaiS), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
Portaria Nº 276, de 04 de Maio de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de dailToN PErEira 
TorrES, matrícula funcional nº 54191774/ 1, aUX. adMiNiSTraTiVo, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor de r$ 
1.500,00 (HUM Mil E QUiNHENToS rEaiS), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
Portaria Nº 277, de 04 de Maio de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de lEaNdro SoUZa 
rodriGUES, matrícula funcional nº 5827850/ 2, aUX. adMiNiSTraTiVo, 
no seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor de 
r$ 3.200,00 (TrÊS Mil E dUZENToS rEaiS), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
Portaria Nº 278, de 04 de Maio de 2021.
a presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de HElENa lUcia fEr-
rEira PErES, matrícula funcional nº 5520240/ 2, adMiNiSTrador, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 no valor de r$ 700,00 (SETE-
cENToS  rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. o 
prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
Portaria Nº 279, de 04 de Maio de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de ocYr carValHo PE-
rEira, matrícula funcional nº 5148138/ 1, aGENTE adMiNiSTraTiVo, no 
seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor de r$ 
2.400,00 (doiS Mil E QUaTrocENToS rEaiS), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
Portaria Nº 280, de 04 de Maio de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de roSiclEidE foNSE-
ca da SilVa, matrícula funcional nº 5360854/ 2, aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo, no seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor 
de r$ 600,00 (SEiScENToS rEaiS), para fazer face à despesas miúdas 
desta instituição. o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
Portaria Nº 281, de 05 de Maio de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de MilENE dE aNdra-
dE GoUVEa TYll, matrícula funcional nº 54184216/ 2, ENfErMEiro, no 
seguinte elemento de despesa: 333903996, no valor de r$ 4.000,00 (QUa-
Tro Mil rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. o 
prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.

Protocolo: 653139

torNar seM eFeito
.

ato: 2334
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 01.04.2021
SErVidor: JESSica lorENa alVES
cPf: 014.155.932-21
carGo do SErVidor: MÉdico
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 30.09.2021
aTo: contratação em caráter emergencial para combate à Pandemia de 
coVid-19, segundo os moldes do Proc. 2021/273213, com base na lei 
complementar nº 131/2020, art1º i e ii & art 2º, §1º e §2º, autorizado 
em 12.03.2021.
oBS: coNTraTo TEMPorário EMErGENcial PUBlicado No doE N° 
34.544 dE 07.04.2021, TorNado SEM EfEiTo Por dESiSTÊNcia do 
SErVidor.
dÊ- SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente
fPEHcGV

Protocolo: 652934

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: rodriGo JUNior fariaS da coSTa
Matrícula: 5928243/ 3
cargo:/lotação: fiSioTEraPEUTa/ fPEHcGV
Período: 06/04/2021 a 13/04/2021
Grau de parentesco: Pai
N° da certidão: 067595 01 55 2021 4 00495 249 0185982 68
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV
LiceNÇa PaterNidade
Nº de dias: 10 (dez) dias
Nome: JoSE dE ariMaTEia rodriGUES rEiS
Matrícula: 57190124/ 2
cargo/lotação: PSicoloGo/ fPEHcGV
Período: 20/04/2021 a 29/04/2021
N° da certidão: 067595 01 55 2021 1 00247 124 0149625 10
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 653108
VacÂNcia Por FaLeciMeNto
Nome: Maria do Socorro da SilVa oliVEira
Matrícula: 5077206/ 1
cargo: aUXiliar dE SErVico dE coMUNicacao
admissão: 15/03/1989
data do Óbito: 17/04/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 653106
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: riTa dE caSSia da coNcEiÇao dE QUadroS
Matrícula: 6045538
cargo:/lotação: TEc. ENfErMaGEM/ fPEHcGV
Período: 21/04/2021 a 28/04/2021
Grau de parentesco: Pai
N° da certidão: 065623 01 55 2021 4 00027 105 0011023 31
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 653149
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 99/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 99/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 29/2021/fHcGV, Processo nº 2020/985323, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 26/04/2021.
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto e finalidade 
o registro de Preços para aquisição eventual de Produtos para Urologia 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV), nas condi-
ções definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e 
ata do PrEGÃo ElETrÔNico SrP nº 29/2021, vinculada ao Processo nº 
985323/2020, que integram este instrumento independente de transcri-
ção, pelo prazo de validade do registro.
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 06/05/2022.
EMPrESa: PlaSTiMEd do BraSil lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 19.438.386/0001-46, inscrição Estadual nº 
257240861, com sede  na rua Gaspar, Nº 296, São Judas, cEP: 88303-
320, no Município de itajaí/ Sc
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iTEM dEScriÇÃo
Marca/
faBri-
caNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd

Valor
UNiTário 

(r$)

Valor
ToTal
(r$)

03

Kit de nefrostomia percutânea - cateter 
14 ou 16 fr com balão (5ml) tipo foley 
40 cm comprimento (100% silicone), 
graduado em centímetros, com mar-

cador e ponta distal radiopaca. agulha 
de punção tipo split 2 part 18 Ga, 20 

cm comprimento, visível ao ultrassom e 
com 5 marcadores. fio guia hidrofílico 

0,035 inch, 80 cm em teflon com ponta 
maleável. 4 dilatadores radiopacos e 

adaptador universal macho.

PlaTiMEd 150 UNd 348,00 52.200,00

Valor ToTal GEral r$ 52.200,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil 
e duzentos reais)
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 653217
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 85/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 85/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 13/2021/fHcGV, Processo nº 2020/710242, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 19/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de uso geral injetáveis para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de tera-
pia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 30/04/2021 a 29/04/2022.
EMPrESa: alfaMEd coMErcial EirEli, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 02.275.673/0001-80, inscrição Estadual nº 
15.197.171-4, com sede na av. Marques de Herval, Pedreira, cEP: 66.087-
320, Belém/Pa, Telefone: (91) 3276-8395, e-mail: alfamedcomercial.ven-
das@hotmail.com

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

36 isossorbida (mononi-
trato) 10mg/ml BiolaB/BiolaB SaNUS 4000 amp 1ml r$ 2,70 r$ 10.800,00

Valor ToTal GEral: r$ 10.800,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 653023
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 86/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 86/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 13/2021/fHcGV, Processo nº 2020/710242, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 19/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de uso geral injetáveis para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de tera-
pia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 30/04/2021 a 29/04/2022.
EMPrESa: MEdilar iMPorTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS MÉ-
dico HoSPiTalarES S/a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 07.752.236/0001-23, inscrição Estadual nº 156.0020579, 
com sede na rua Norberto otto Wild, n° 420, Bairro: imigrante, cEP: 
96880-000, Vera cruz/rS, Telefone: (51) 3718-7633/3718-7663/3718-
7655, e-mail: dkaufmann@medlive.com.br

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

44 Norepinefrina 2mg/ml HYPofarMa/HYPofarMa 40.000 amp 4ml r$ 7,90 r$ 316.000,00

48 Papaverina (cloridra-
to) 50mg/ml HYPofarMa/HYPofarMa 500 amp 2ml r$ 12,90 r$ 6.450,00

Valor ToTal GEral: r$ 322.450,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 322.450,00 (Trezentos e vinte e 
dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 653050

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 220 de 06 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil

dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 30/04/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 221 de 06 de Maio de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, ENfErMEira
SaNTaNa dE alMEida fErrEira  – MaT. 104256-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 30/04 À 01/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 652940
Portaria Nº 222 de 06 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
raUaNNY raVilla dE JESUS araÚJo – MaT. 5904513-3, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 28/04/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 653408

secretaria de estado
de traNsPortes

.

FÉrias
.

Portaria Nº 061 de 06 de Maio de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
considerando o teor do Memorando nº 004/2021-cofiN anexo ao PaE nº 
2021/462419;
considerando que através da PorTaria Nº 18 de 03.02.2020, publicada 
no doE nº 34.107 de 04.02.2020, que suspendeu as férias da servidora;
r ESolV E:
coNcEdEr, 13 (treze) dias de usufruto de férias a servidora raPHaEla dE 
SoUZa PaiVa MUrriETa, id. funcional nº 5946658/1, ocupante do cargo 
em comissão de coordenador financeiro, no período de 07 a 19.05.2021, 
referente ao exercício de 01.02.2019 a 31.01.2020, concedido pela Portaria 
coletiva nº 01 e 02/01/2020, publicada no doE nº 34.081 de 06/01/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 06/05/2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 653167
Portaria N° 60 de 05 de Maio de 2021
o diretor administrativo e financeiro, no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019;
considerando o teor do Processo  nº 2021/475918 PaE;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora Maria 
dE JESUS da foNSEca cardoSo, id.funcional nº 2038757/1, ocupante 
do cargo de consultor Jurídico do Estado, lotada no Gabinete do Secretá-
rio, no período de 24/06 à 23/07/2021, referente ao período aquisitivo de 
23/06/2020 à 22/06/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 05 de maio de 2021.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro
Portaria N° 62 de 06 de Maio de 2021
o diretor administrativo e financeiro, no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, e considerando 
o disposto no art.74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
considerando o teor do Processo nº 2021/461535 Pa;.
rESolVE:
SUSPENdEr por necessidade de serviço, o usufruto de férias da servidora 
THaYaNa araÚJo GUiMarÃES, id.funcional nº 5889138/ 3, ocupante do 
cargo de Supervisor Técnico, lotada no Gabinete do Secretário, referente 
ao exercício de 01/02/2020 a 31/01/2021, no período de 03/05/2021 a 
01/06/2021, para momento oportuno, concedido através da PorTaria 
Nº 45 de 07.04.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.545 de 
08.04.2021. 
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretor administrativo e financeiro, 06 de maio de 2021.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 653127
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resULtado de JULGaMeNto de recUrso 
adMiNistratiVo e coNVocaÇÃo das eMPresas

Modalidade: concorrência.
Número: n.º 016/2020.
oBJETo: Serviços continuados de assistência Técnica ao Gerenciamento, 
Supervisão e fiscalização de obras e Serviços, inclusive análise de Projetos 
de Engenharia, para conservação e restauração de rodovias no Estado 
do Pará.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos re-
cursos administrativos, após o exame realizado pela coordenadoria Jurí-
dica através da Manifestação Jurídica n°111/2021 e pelo Setor Técnico, 
ratificada pelo Sr. Secretário de Estado de Transportes que resolveu: man-
ter a decisão desta comissão no Julgamento de Propostas Técnicas, sem 
alteração nas notas das empresas licitantes. As empresas habilitadas ficam 
desde já convocadas para a data de 12/05/2021, às 10h00min, para 
abertura e julgamento das propostas de preços relativos à concorrência 
Pública n°016/2020.
Belém, 06 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

resULtado de JULGaMeNto de recUrso 
adMiNistratiVo e coNVocaÇÃo das eMPresas

Modalidade: concorrência
Número: n.º 025/2020.
oBJETo: implantação de acostamento e restauração do Pavimento da ro-
dovia Pa-124, trecho: Entronc. rod. Pa-324 (Santa luzia) / Entronc. Pa-
444, na região de integração do rio caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo 
regional.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que:
após o exame dos recursos interpostos pelas empresas ENGEforT coNS-
TrUTora E EMPrEENdiMENToS lTda, aMaZoN coNSTrUÇÕES E SErVi-
ÇoS lTda e carMoNa caBrEra coNSTrUTora dE oBraS S.a., contra 
decisão desta comissão no resultado de Julgamento dos documentos de 
Habilitação de iNaBiliTa-laS do certame. a comissão Permanente de li-
citação enviou os recursos à coordenadoria Jurídica que em sua Manifes-
tação Jurídica n° 123/2021, contida nos autos, decidiu:
admitir o recurso interposto pela empresa ENGEforT, e no mérito NEGar 
provimento ao apelo, mantendo-se a decisão do Presidente da cPl em 
iNaBiliTa-la do procedimento licitatório; admitir o recurso da empresa 
AMAZON, e no mérito dar PROVIMENTO ao apelo, modificando a decisão 
do Presidente da cPl, HaBiliTaNdo-a no procedimento licitatório; admitir 
o recurso da empresa carMoNa, e no mérito NEGar provimento ao apelo, 
mantendo-se a decisão do Presidente da cPl em iNaBiliTa-la do proce-
dimento licitatório. decisão esta encaminhada ao Sr. Secretário de Estado 
de Transportes, que resolveu raTificar a decisão da coNJUr com base 
na Manifestação Jurídica já mencionada. A empresa habilitada fica desde 
já convocada para a data de 10/05/2021, às 10h00min, para abertura 
e julgamento das propostas de preços e devolução dos invólucros das em-
presas inabilitadas.
Belém, 06 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 653414

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 041/2021-GP, de 28 de aBriL de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH;coNSidEraNdo os princípios adminis-
trativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – coNTiNENTal 
SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli.
coNTraTo: 014/2021-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empre-
sa para prestação de obras e serviços de engenharia para a reforma e 
adequação do terminal hidroviário de passageiros e cargas do município 
de santa cruz do arari, conforme especificações do Edital, Termo de Re-
ferência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela 
coNTraTada.
fiScal TiTUlar: Zilmar Batista Paiva Júnior, Matrícula: 5946513;
fiScal SUBSTiTUTo: Mayra Souza do Nascimento, Matrícula: 5904845.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH
28 de abril de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 652986

coNtrato
.

coNtrato 014/2021-cPH
Valor do contraTo: r$ 2.055.741,92
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empre-
sa para prestação de obras e serviços de engenharia para a reforma e 
adequação do terminal hidroviário de passageiros e cargas do município 
de santa cruz do arari, conforme especificações do Edital, Termo de Re-
ferência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela 
coNTraTada.
data de assinatura: 06/05/2021.
Vigência: 06/05/2021 a 05/05/2022
funcional Programática: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 26.263.297/0001-71 - coNTiNENTal SErVicE SErViÇoS dE 
coNSTrUÇÃo EirEli.
Endereço: avenida dalva nº 240, sala f, bairro Marambaia, cEP: 66.615-
850, município de Belém, estado do Pará, e-mail: continental.service@
outlook.com, telefone para contaTo: (91) 98722-7174.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 652984

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 e 

decreto estadUaL Nº2121/2018
critério de julgamento: menor preço global - regime de Execução da obra: 
Empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 003/2021-cPH -  Processos nº 2021/388660 e 2021/406640
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a execução da reforma e 
adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no Município 
de Portel, o qual visa atender as necessidades da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
local de abertura: Sala de reuniões da cPH, situada na avenida Generalís-
simo deodoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: 
Belém – Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: lici-
tacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 28/05/2021 (sexta-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7576
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0130
Valor global estimado: r$3.000.127,74
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 653196

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 296/2021 – arcoN - Pa, de 05 de Maio 2021. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando Processo Eletrônico 
N° 2021/415142 – arcoN-GTE; rESolVE:i – aUToriZar liETE JUdiTH 
TaVarES VENTUriEri, matricula nº 57173503/1, ocupante do cargo de 
aSSiST.TEcN.rEGUl.N/iii, a exercer suas atividades por meio de trabalho 
remoto, dentro dos termos do decreto Estadual nº 800, de 31/05/2020, 
republicado no Diário Oficial nº 34.547 de 09/04/2021, Capítulo VI, art. 
18, § 2º e §3º. ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo-diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 653061

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 12/2021.
Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – a. a. c. da S. EirEli (EXPrESSo coUTiNHo).
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Títu-
lo Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal SÃo JoÃo dE PiraBaS – 
SaliNÓPoliS (Via Pa124), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 030302, do Ser-
viço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual nº. 3.864, de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i, da resolução arcoN/Pa n°. 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros no Estado do Pará.
Valor da tarifa máxima: r$ 8,86 (oito reais e oitenta e seis centavos) com 
base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 05/04/2021.
Euripedes reis da cruz filho
diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 653280
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 132 de 06 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESCA, abaixo firmado, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo Decreto Governamental publicado no Diário Oficial nº 34.497 de 19 
de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 132, inciso V, artigos 137 e 138 da lei 
Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
i – cESSar, a partir de 01 de maio de 2021, a concessão de GraTifica-
ÇÃo dE TEMPo iNTEGral, aos servidores abaixo relacionados.

NoME MaTrÍcUla carGo   PErcENTUal dE GTi

cirilo NEVES Garcia 10480/1 aUXiliar dE iNforMáTiVa MErcado 
aGrÍcola 50%

MadalENa MoraES SilVa 21326/1 aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 50/%
MarTiNHa dE SoUZa SaNToS 20173/1 aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 50/%

ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 653197
Portaria Nº 114 de 26 de aBriL de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E 
da PESca,no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto 
Governamental de 01 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial n° 
33.771 de 02 de janeiro de 2019;
coNSidEraNdo ainda o que dispõe o art. 132, inciso V, artigos 137 e 138 
da lei Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
I – CONCEDER, Gratificação de Tempo Integral de que trata os dispositivos 
legais acima mencionados, aos servidores relacionados abaixo, no percen-
tual descrito na tabela, a contar de 01 de maio de 2021.

NoME MaTrÍcUla carGo   PErcENTUal dE GTi
PaUlo afoNSo MarTiNS dE liMa 23264/1 ENGENHEiro aGrÔNoMo 30%

carloS da PaiXÃo SilVa 14478/1 BraÇal 50/%
JaNE MarTiNS da SilVa MorEaS 57211780/2 TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 50/%

criSTÓVÃo fiGUEirEdo dE MoraES 55586542/2 MoToriSTa 50/%

ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 653192
Portaria Nº 129 de 04 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 nº 34.497, de 19 de Fevereiro de 
2021;
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 6.176, de 29.12.1998, que institui o 
Sistema de controle interno e cria a auditoria Geral do Estado - aGE, re-
gulamentada pelo decreto nº 5.218, de 26 de Março de 2002;
rESolVE:
dESiGNar os servidores do Núcleo de controle interno: iSac JoSÉ Jor-
GE, Técnico em Gestão Pública, matrícula nº 5941400/1 e GaBriEl MElo 
NaSciMENTo, assistente administrativo, matrícula nº 5942948/1, para 
desempenharem a função de agente Público de controle - aPc, nesta Se-
cretaria de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – SEdaP, a contar 
de 04 de janeiro de 2021.
rEGiSTra-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 653109

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo do editaL retiFicado de PreGÃo eLetrôNico 
Nº 006/2021 – sedaP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP, através da sua Pregoeira GEVla SilVa PiNHEiro, designada pela 
PorTaria N° 055, publicada no doE de 11 de março de 2021, comunica 
que realizará o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo MENor PrEÇo Por loTE, conforme abaixo:
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS TErcEiriZadoS dE aPoio ad-
MiNiSTraTiVo, coNforME coNdiÇÕES E QUaNTidadES E EXiGÊNciaS 
ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal E SEUS aNEXoS.
daTa dE aBErTUra: dia 19 dE Maio dE 2021, aS 10h00min (Horário 
dE BraSÍlia/df).
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
UaSG: 925859 - Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca – SEdaP (Tv. do chaco, nº 2232, Bairro do Marco, cEP: 66.093-
542, Belém/Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital na 
Imprensa Oficial – DOE, jornais de grande circulação e no COMPRAS GO-

VErNaMENTaiS, de 07/05/2021 até às 09h do dia 19/05/2021 (horário de 
Brasília/df).
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPraS GoVErNaMENTaiS, no endereço www.comprasgover-
namentais.gov.br/ e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado 
do Pará – coMPraSPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br, bem 
como, mediante solicitação ao e-mail funcional desta cPl: cpl.sedap.pa@
gmail.com
Gevla Silva Pinheiro
Pregoeira/SEdaP

Protocolo: 653175

diÁria
.

Portaria Nº 142/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n 5.810/94, art.145.
oBJETiVo: Participar da cerimônia de aniversário da cidade e da entrega 
de equipamentos.
dESTiNo: cachoeira do arari/Pa
daTa iNÍcio: 10/05/2021
daTa fiNal: 11/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 e ½(uma e meia)
BENEficiário: alfredo de Souza Verdelho Neto
carGo: Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
MaTrÍcUla: 5280907
oriGEM:Belém/Pa
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/484576
ordENdor:Timara Miranda

Protocolo: 653282

FÉrias
.

Portaria Nº 130 de 05 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 2021/452182;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, THaiaNY E SilVa PaiXao, matrícula nº 5947208/ 
2, ocupante do cargo de Secretaria de diretoria, para responder pelo cargo 
de Gerente, no período de 03/05/2021 à 01/06/2021 em virtude da titular 
clEidiaNa MoNTEiro MoNTEiro, matrícula nº 5947307/1 estar em gozo 
de férias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 653181
Portaria Nº 126  de 04 de  Maio de  2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições  
que lhe são conferidas,
rESolVE:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de JUNHo/2021, aos servidores 
da Secretaria de Estado de desenvolvimento  agropecuário e da Pesca 

  
Nº MaTricUla NoME P. aQUiSiTiVo GoZo dE fÉriaS

1 17280/1 JoSE Maria MarTiNS QUadroS 05/05/20 a 05/05/21 07/06/21 a 06/07/21
2 16314/1 alfdrEdo dE liMa NETo 01/01/19 a 31/12/19 01/06/21 À 30/06/21
3 5947175/ 1 roNaN HENriQUE MENdES filHo 14/02/20 a 13/02/21 01/06/21 a 30/06/21
4 23302/ 1 EdMar rodriGUES dE SoUSa 01/04/20 a 31/03/21 01/06/21 a 30/06/21
5 16381/ 1 JoSE PErEira dE SoUZa 01/02/20 a 31/01/21 01/06/21 a 30/06/21
6 23477/ 1 Maria MaTildE dE PaUla diaS 01/04/20 a 31/03/21 01/06/21 a 30/06/21
7 5899726/1 EdUardo BarBoSa dE liMa 25/05/20 a 24/05/21 01/06/21 a 30/06/21
8 16063/1 oScar NEVES dE araUJo 13/04/20 a 12/04/21 01/06/21 a 30/06/21
9 16250/1 raiMUNdo NUNES dE oliVEira 13/04/20 a 12/04/21 01/06/21 a 30/06/21
10 5899737/1 MaX WElliNGToN aTaidE dE NaZarE 23/05/20 a 22/05/21 01/06/21 a 30/06/21
11 18295/1 EdUardo Baia riBEiro 01/06/20 a 31/05/21 01/06/21 a 30/06/21
12 18430/1 WaldiNEi corrEa carValHo 06/06/20 a 05/06/21 06/06/21 a 05/07/21
13 5946778/ 1 JESSica da SilVa alVES 12/02/20 a 11/02/21 07/06/21 a 06/07/21
14 5899736/1 JacKSoN SaNToS rodriGUES 21/05/20 À 20/05/21 01/06/21 À 30/06/21
15 5948100/ 1 roMUaldo dE JESUS alVES 08/03/20 a 07/03/21 01/06/21 À 30/06/21
16 23647/ 1 HErBErT aNdradE da SilVa 01/05/20 a 30/04/21 01/06/21 a 30/06/21
17 57216927/1 alaN diaS PraGaNa 18/05/20 a 17/05/21 14/06/21 a 13/07/21
18 55587277/3 MaX MiGUEl Pardal PoSSaS 11/11/19 a 10/11/20 01/06/21 a 30/06/21
19 23310/1 roSiValdo VaScoNcEloS dE SoUZa 01/03/20 a 28/02/21 14/06/21 a 13/07/21
20 24210/ 1 NadilSoN coSTa dE araUJo 01/05/20 a 30/04/21 21/06/21 a 20/07/21
21 12564/ 1 BENEdiTo doS SaNToS BaraTa 03/06/20 a 02/06/21 03/06/21a 02/07/21
22 23698/ 1 JoSE aUGUSTo MESQUiTa ViEGaS 15/06/20 a 14/06/21 15/06/21 a 14/07/21
23 21601/1 fraNciSco coSME do NaSciMENTo 01/04/20 a 31/03/21 15/06/21 a 14/07/21
24 10120/ 1 SoNia Maria da SilVa SaBio 01/03/20 a 28/02/21 01/06/21 À 30/06/21
25 10022/1 HErBErT MaToS fErrEira 01/11/19 a 31/10/20 01/06/21 a 30/06/21
26 18988/ 1 lUiZ oTaVio riBEiro dE SENa 07/03/20 a 06/03/21 01/06/21 À 30/06/21
27 5953592/ 1 VicTor alaX MENEZES BaSToS 01/02/20 a 31/01/21 01/06/21 a 30/06/21
28 23639/ 1 HEloiSa HElENa BaTiSTa dE fiGUEirEdo 01/05/20 a 30/04/21 14/06/21 a 13/07/21
29 5899481/1 aMaNda riBEiro cordoVil 09/05/20 a 08/05/21 04/06/21 a 03/07/21
30 5918490/ 3 JaQUEliNE PiNTo dE alMEida 20/03/20 a 19/03/21 01/06/21 a 30/06/21
31 2010470/1 MariZE NaZarÉ dE oliVEira roSaS 16/03/20 a 15/03/21 01/06/21 a 30/06/21

 
rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
TiMara dE SoUZa MiraNda
dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira.

Protocolo: 652899
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº0483 de 05 /05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:ananindeua
Periodo: 10 a 31.05.2021(11)diárias
Servidores:
3168-379/1-fernando José alves Palheta-op.Maq.copiadora.
3168-751/1-Jarbas de Sousa furtado-aux.administrativo
5899-252/4-Serena d’Elizete Silva de oliveira-assist.Tec/dEaf
5911-774/2-Hugo Santos de Souza- assist.Tec/dEaf
3167-321/1-José Valdir costa Miranda-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 653255

FÉrias
.

Portaria Nº 0476/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (Trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação :

MaTricUla SErVidor loTaÇÃo PEriodo aQUiSiTiVo
3166341/1 antonio carlos fausto da Silva Grf 23.06.2021 a 22.07.2021 2020/2021
3166210/1 antonio Maria da costa Vila Nova GcQ 01.06.2021 a 30.06.2021 2020/2021
3167488/1 asdrubal Mendes Bentes Junior cof 10.06.2021 a 09.07.2021 2020/2021
8002811/2 fábio roberto dos reis Monteiro GcG 01.06.2021 a 30.06.2021 2020/2021
54185939/4 larissa celso Barata Baganha ca 07.06.2021 a 06.07.2021 2020/2021
57221278/3 leon Brasil corumba GcG 01.06.2021 a 30.06.2021 2020/2021

Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 04 
de maio de 2021.

Protocolo: 653195

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 4º, in-
ciso iV, da lei nº 8.878/2019, com os decretos 2.670/2010 e o 353/2012, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, TorNa PÚBlico o 
procedimento para rEaliZaÇÃo de PErMUTa envolvendo título do “Projeto 
integrado Trairão”, por área de terra do Estado, com as seguintes especi-
ficações:
Processo: 2015/505515
interessados: r5 GESTÃo dE PaTriMÔNio lTda - EPP
Títulos/lotes/ Trairão: Título nº 091, lote 51, Setor “i” – 1.023,0526ha
imóvel/área: fazenda rio Solimões - 1.023,0526ha
localização: Gleba Estadual rondon iii
Município: rondon do Pará
Prazo para impugnação: 15 dias
Belém(Pa), 06.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 653194
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 4º, in-
ciso iV, da lei nº 8.878/2019, com os decretos 2.670/2010 e o 353/2012, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, TorNa PÚBlico o 
procedimento para rEaliZaÇÃo de PErMUTa envolvendo título do “Projeto 
integrado Trairão”, por área de terra do Estado, com as seguintes especi-
ficações:
Processo: 2015/505567
interessados: H.P. riBEiro EMPrEENdiMENToS lTda - EPP
Títulos/lotes/ Trairão: Título nº 092, lote 52, Setor “i” – 1.164,9459ha
imóvel/área: fazenda rio Negro - 1.164,9459ha
localização: Gleba Estadual rondon iii
Município: rondon do Pará
Prazo para impugnação: 15 dias
Belém(Pa), 06.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 653187

iNstitUto de terras do ParÁ
editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 43 do 
decreto Nº 2.135/2010, torna público que os interessados abaixo relacio-
nados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especifica-
ções:

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2018/137251 iVaN foNSEca da 
coSTa cHácara caNaÃ 60,5311 ViciNal 1 SÃo GEraldo 

do araGUaia

2 2018/390390 SilVio dE JESUS dE 
oliVEira diaS

faZENda ESPEraN-
Ça NoVa 114,8868 ViciNal SEM dENo-

MiNaÇÃo-TaBocÃo
SÃo GEraldo 
do araGUaia

3 2018/73623 JoÃo WilSoN fEr-
NaNdES VEraS

faZENda alTo 
BoNiTo 269,7798 ViciNal NoVo Para-

ÍSo/MUcUra
SÃo GEraldo 
do araGUaia

4 2018/137100 clEidES fraNÇa dE 
oliVEira

faZENda SaNTa 
roSa 175,1981 ViciNal do MaNdU SÃo GEraldo 

do araGUaia

5 2018/68037 VaiNEr NUNES dE 
SoUSa carValHo faZENda BaicHÃo 137,0890 ViciNal 01 SÃo GEraldo 

do araGUaia

6 092802582/2020 WEdSoN dE SoUZa 
rESENdE faZENda rESENdE 193,6499 ESTrada TraNS

-iriri
SÃo fÉliX do 

XiNGU

7 2018/137146 aNToNio dE dEUS 
SoBriNHo faZENda faNTaSia 405,8971 ViciNal do MaNdU SÃo GEraldo 

do araGUaia

8 2018/69196 MaNoEl dE dEUS 
SoBriNHo

faZENda alTo 
alEGrE 162,5364 ViciNal 01 SÃo GEraldo 

do araGUaia

9 2018/69474 JÚlio araÚJo dE 
SoUZa

faZENda oUro 
PrETo 146,6118 ViciNal ParaiSo 

MUcUra
SÃo GEraldo 
do araGUaia

10 2018/68257 PaUlo ParriÃo 
MoNTElo

faZENda SaNTa 
Maria 126,6513 ViciNal 2 SÃo GEraldo 

do araGUaia

11 2011/161289 rEiNaldo dE oli-
VEira MarTiNS

GraNJa NoSSa 
SENHora da 
coNcEiÇÃo

36,1837 M/d do rio Pari-
caTUBa

SaNTa BárBa-
ra do Pará

BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE
MaricEli NaSciMENTo MoUra flEXa
dirETora - dEaf

Protocolo: 653019

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 03/2021
objeto: aquisição de 17 (dezessete)Tratores com plaina e grade aradora e 
2(dois) Tratores com grade aradora.
Valor: r$3.202.900,00.
data da assinatura: 03/05/2021.
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022.
Programa de Trabalho nº 04608149187150000
fonte de recurso 0301000000
Natureza da despesa 44905200
UrG 280101 / Evento 400091
Plano interno 20dEMP00125, 21dEMG00029, 20dEMP00123, 
20dEM00124, 19dEMP00505, 20EMEN00400.
contratada: aGroMaX EQUiPaMENToS aGrÍcolaS lTda., inscrita no 
cNPJ sob o nº 10.267.815/0001-59, com endereço na cidade de ananin-
deua/Pa, na Br 316, KM 04, S/N, bairro aguas lindas, cEP: 67.020-000.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo - NGPr.

Protocolo: 652956

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2098/2021 – adeParÁ, de 06 de Maio de 2021
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual no 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o PaE 2021472926 e a certidão de Nascimento, Matricula 
Nº 0675530155 2021 1 00061 118 0027197 02, apresentada a esta GaGP.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 72, inciso Xiii, art. 77, inciso iV 
e art. 91 da lei no 5.810/94.
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rESolVE:
coNcEdEr ao servidor lUiS PaUlo carValHo alMEida, matrícula 
57223820/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, lotado nes-
te Órgão, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período de 30/04/2021 
a 06/05/2021.
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: 653248

adMissÃo de serVidor
.

Portaria 2101/2021 objetivo dar apoio ao veterinário na realização de 
vacinação assistida durante a 1° etapa de campanha de vacinação con-
tra febre aftosa maio/2021 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 
57223644/ Marcia MorEira liSBoa (aUXiliar dE caMPo) /3,5 diárias 
/ 17/05/2021 a 20/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 653090

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 2097/2021 – adeParÁ, de  06 de Maio de 2021.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei N° 5.810 de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o laudo Médico Nº 73600/2021 de 05/05/2021, acompanha-
do de sua respectiva perícia médica;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora efetiva da adEPara, MarGarETH SoarES dE 
araUJo, Matrícula Nº51855856/4, ocupante do cargo de assistente ad-
ministrativo, 60 dias de licença Para Tratamento de Saúde no período de 
01/04/2021 à 30/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 653002

.

.

diÁria
.

Portaria: 2102/2021 objetivo: realizar as ações de vacinação assistida 
e ou fiscalizada em propriedades rurais no município.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa 
Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) /4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 653099
Portaria: 2103/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: 
aUrora do Pará, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa.Servidor: 54189261/JoSE 
EdUardo fErNaNdES caValcaNTi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 di-
áriaS / 18/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 653110
Portaria: 2104/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: 
aUrora do Pará, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 54193764/ da-
NiEl alVES SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 18/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 653124
Portaria: 2105/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BaiÃo/Pa destino: aUrora 
do Pará, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55586144/ JoSE EVEral-
do doS SaNToS caNTao (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 
diáriaS /18/05/2021 a 21/05/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 653132
Portaria: 2108/2021 objetivo: realizar monitoramento de colônia de 
morcegos e identificação de abrigo em três propriedades rurais no municí-
pio de Muaná, na região do Mato Grande.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SalVaTErra/Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 
6403718/ lUiZa HElENa BarNaBÉ dE oliVEira (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 8,5 diáriaS /10/05/2021 a 18/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 653173
Portaria: 2107/2021 objetivo: realizar captura de morcegos hematófa-
gos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa 
destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 54185855/fraNciSco MaUricio SoUSa 
BarBoSa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) 
/ 5,5 diáriaS / 13/05/2021 a 18/05/2021.ordenador:JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 653168

Portaria: 2106/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola (Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ 
doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 
8606194/VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcU-
ário) / 1,5 diária / 13/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 653145
Portaria: 2096/2021 objetivo: dar apoio na captura de morcegos he-
matófago.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrE-
VES/Pa destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo frEirE 
PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) /5,5 diáriaS / 13/05/2021 a 
18/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 652980
Portaria: 2082/2021 objetivo: realizar ação educativa continuada da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SaNTa BárBara do Pará/Pa destino: cUrUÇá,MaraPaNiM,TErra 
alTa /Pa Servidor: 54186886/ NESTor SilVa doS rEiS (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652966
Portaria: 2094/2021 Objetivo: Realizar 4 fiscalizações do comércio de 
agrotóxicos e 6 fiscalizações do uso em propriedades rurais produtoras de 
açaí proveniente de extrativismo e em pomares de açaí comercial.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caMETá/Pa destino: 
MocaJUBa/Pa Servidor: 54189688/ PaUlo roBErTo NUNES dE aViZ 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) /4,5 diáriaS /10/05/2021 a 14/05/2021.or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652953
Portaria: 2081/2021 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de rea-
lizar diligências e atividades de competência desta comissão de Sindicân-
cia a fim de apurar possíveis irregularidades nos municípios.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMi-
ra,aNaPU/Pa Servidor: 57223189/ rodriGo JoSÉ cardoSo do ESPi-
riTo SaNTo (MoToriSTa) / 6,5 diáriaS / 09/05/2021 a 15/05/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 652954
Portaria: 2083/2021 objetivo: realizar supervisão administrativa nas 
UlSas e escritórios da gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo,NoVa TiMBo-
TEUa,PEiXE-Boi,QUaTiPUrU,SaNTarÉM NoVo,SÃo JoÃo dE PiraBaS/
Pa Servidor: 57194180/ JEaN carloS frEiTaS PiNHEiro (GErENTE) / 
4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 652961
Portaria 2084/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa 
Servidor: 57188614/ HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 24/05/2021 a 24/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652964
Portaria: 2095/2021 objetivo: realizar ação educativa continuada da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: cUrUÇá,MaraPaNiM,TErra 
alTa/Pa Servidor: 55586095/JarlEaNE adEodaTa fErrEira SaMPaio 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652970
Portaria: 2093/2021 Objetivo: Realizar levantamento de pragas e fisca-
lização do cadastro de produtor de soja, em 12 propriedades.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: 
UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 54192707/ ENGEl BlaGiTZ cicHoVSKi (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS /17/05/2021 a 21/05/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652945
Portaria: 2091/2021 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ViGia/Pa destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa 
Servidor: 5687705/ Joao carloS da crUZ MElo (ENGENHEiro flo-
rESTal) / 0,5 diária / 14/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652932
Portaria: 2079/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: BoM 
JESUS do TocaNTiNS,cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS,iTUPi-
raNGa,NoVa iPiXUNa,ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 54193768/TaTiaNa 
PaiVa lEÃo NUNES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 
a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 652933
Portaria 2092/2021 objetivorealizar levantamento de detecção da Mur-
cha por fusarium foc r4T em bananeiras no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: 
SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 57188614/ HElSoN JoSE da coSTa 
NaSciMENTo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 17/05/2021 a 
20/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652937
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Portaria: 2080/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: BoM 
JESUS do TocaNTiNS,cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS,iTUPi-
raNGa,NoVa iPiXUNa,ParaUaPEBaS/Pa Servidor: 5861748/JaKScEli-
Na GoMES MarTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 652938
Portaria: 2078/2021 objetivo: dar apoio na realização de vistorias 
para registro inicial e de rotina, em estabelecimentos artesanais no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: BrEU BraNco,GoiaNÉSia do Pará,TUcUrUÍ/Pa Servidor: 
57191852/WaNdo caMPoS BarrETo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diá-
riaS / 10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 652930
Portaria: 2077/2021 objetivo: dar apoio às ações de vacinações assis-
tidas e/ou fiscalizadas no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa 
Servidor: 5723582/ flaVio aQUiNo diaS (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) /4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 652927
Portaria: 2090/2021 objetivo: realizar fiscalização em 10 revendas 
de agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ViTÓria do XiNGU/Pa destino: NoVo ProGrESSo, caSTElo doS So-
NHoS/Pa Servidor: 5888158/caSSio Polla (fiScal ESTadUal aGroPE-
cUário) / 6,5 diáriaS /16/05/2021 a 22/05/2021. ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652928
Portaria 2086/2021 objetivo realizar acompanhamento de atividades 
Técnicas e administrativas das unidades locais de jurisdição da regional 
de capitão Poço e outras providências.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE, 
iriTUia, NoVa ESPEraNÇa do Piriá, oUrÉM, SaNTa Maria do Pará, 
SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 57201929/ PEdro JUlio PEdro-
Sa dE MiraNda (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 652911
Portaria: 2085/2021 objetivo: realizar monitoramento de colônia de 
morcegos e identificação de abrigo em três propriedades rurais no mu-
nicípio. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SoUrE/
Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 54189772/ clEo lEal carValHo (aU-
Xiliar dE caMPo) / 8,5 diárias /10/05/2021 a 18/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 652908
Portaria: 2087/2021 objetivo: realizar fiscalização em 10 revendas 
de agrotóxicos do município de Novo Progresso e altamira (distrito de 
castelo dos Sonhos).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: alTaMira/Pa destino: alTaMira, NoVo ProGrESSo/Pa Servidor: 
54186960/ PEdro PaUlo MaToS dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 6,5 diáriaS / 16/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652916
Portaria: 2088/2021 objetivo: realizar vistoria técnica e registro em 
agroindústria artesanais em municípios integrantes do Programa Territórios 
Sustentáveis do Governo do Estado. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl do NorTE , oUrilÂN-
dia do NorTE, SÃo fÉliX do XiNGU, TUcUMÃ/Pa Servidor: 05114640/ 
EliElSoN GoMES Maia (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 11,5 diáriaS / 
10/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl. 

Protocolo: 652920
Portaria: 2075/2021 objetivo: orientar sobre o uso dos sistemas de 
informação voltados para os Programas Estaduais de Sanidade Equídea 
(PESE) e Suídea (PESS), dará apoio no registro dos atendimentos no SiS-
BraVET e dar apoio no lançamento das fais no SiEPi, no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 55588132 /ElaiNE lEao QUEiroZ 
SErrao (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 652921
Portaria: 2076/2021 objetivo: dar apoio a equipe que irá realizar visto-
rias para registro inicial e de rotina, em estabelecimentos artesanais.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
caNaÃ doS caraJáS,Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 57191852/
WaNdo caMPoS BarrETo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS 
/03/05/2021 a 07/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 652922
Portaria: 2089/2021 objetivo: dar apoio a atividade de levantamento 
de detecção da Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo aNTÔNio 
do TaUá/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 54187600/ 
JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 3,5 diáriaS / 17/05/2021 a 20/05/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 652923

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0238/2021 – 05.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 05.05.2021, claUdiNEi aParEcido dE alMEi-
DA, para exercer o Cargo comissionado de Emprego de Confiança II.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0239/2021 – 05.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o chefe da Seção 
de Material e Patrimônio, daNiEl MaUro lEal caMPoS (Titular) - Matrí-
cula nº 54182270/2 e o assistente de administração, aNdErSoN coSTa 
doS SaNToS (Suplente) - Matrícula nº 54196307/1, para, na qualidade 
de fiscais do contrato, acompanhar a execução do contrato nº 023/2021, 
celebrado entre a EMaTEr-Pará e a Empresa VENTiSol da aMaZÔNia iN-
dÚSTria dE aParElHoS ElETrÔNicoS lTda, constitui objeto do presen-
te contrato o fornecimento de Equipamentos (centrais de ar condicionado) 
conforme especificações relacionadas no item 14 do Termo de Referência 
e no item 05 do Edital do Pregão Eletrônico para atender as necessidades 
desta Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará. 
conforme preconiza o art.67 da lei federal nº 8.666/93. (2021/719639)
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 653045
Portaria Nº 0240/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 07.05.2021, roBErTa diNiZ dE SoUZa, Ma-
trícula nº 80015575/1, do Cargo Comissionado de Emprego de Confiança 
ii.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0241/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 07.05.2021, EdilBErTo lUiS ValENTE 
GoMES, Matrícula nº 5424027/2, do cargo comissionado de Emprego de 
Confiança III.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0242/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 07.05.2021, raMoN GalHardo dE araUJo, 
Matrícula nº 5906453/2, do Cargo Comissionado de Emprego de Confiança 
iii.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0243/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 06.05.2021, os efeitos da Portaria de nº 
0699/2019, que designou o Técnico em administração e finanças lUiZ 
ViEira rEGiS dE SoUZa - Matrícula nº 3172660/1, para exercer o cargo 
de assessor Jurídico/aJUr.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0244/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 06.05.2021, os efeitos da Portaria de nº 
0209/2019, que designou o Extensionista rural i Marcio da SilVa crUZ 
frEiTaS NaGaiSH- Matrícula nº 57175835/1, para exercer cargo comis-
sionado de assessor Especial da diretoria Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0245/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
E X o N E r a r, a contar de 06.05.2021, rafaEla rioS alVES lEiTE,Ma-
trícula nº 5938154/2, do cargo comissionado de assessor Especial da di-
retoria Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0246/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 06.05.2021, rafaEla rioS alVES lEiTE,Matrícu-
la nº 5938154/2, para exercer o cargo comissionado de assessor Jurídico.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0248/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 07.05.2021, roNaldo loPES dE oliVEira fi-
lHo,para exercer o cargo comissionado de assessor Especial da diretoria 
Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
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Portaria Nº 0249/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 06.05.2021, KaTia cilENE rodriGUES aTaY-
dE,para exercer o cargo comissionado de assessor Especial da diretoria 
Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0250/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 06.05.2021, THaYaNE fErrEira MiraNda,para 
exercer o cargo comissionado de assessor Especial da diretoria Executiva.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0251/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 07.05.2021, acacio lUiS lUcaS doS SaNToS, 
para exercer o Cargo de Emprego de Confiança II.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0252/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 07.05.2021, WESlEY GoMES dE SENa, para 
exercer o Cargo de Emprego de Confiança III.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria Nº 0253/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 10.05.2021, GilSoN aUrÉlio MiraNda MEN-
DES, para exercer o Cargo de Emprego de Confiança III.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 653400

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 002/2021
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caPaNEMa
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia Técnica e Extensão rural -  ProaTEr, executado pela EMaTEr-Pará, 
no Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de capanema – Pará. a EMaTEr-Pará de-
senvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos Governos federal, 
Estadual e Municipal de comum acordo e participação da PrEfEiTUra, 
visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua 
população rural.
ViGÊNcia: 12/04/2021 a 31/12/2021
foro: foro da comarca de Marituba-Pa
daTa da aSSiNaTUra: 12/04/2021
aSSiNaTUraS:
clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Presidente da EMaTEr-Pa
fraNciSco fErrEira frEiTaS NETo
Prefeito Municipal de capanema

Protocolo: 653021

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 113/2021;BENEfici-
ário:arTEMaS riBEiro dE BarroS JUNior;MaTrÍcUla:57175757;-
fUNÇÃo:EXT rUral i;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS coM cUrSo 
Para 25 faMÍliaS SoBrE coMErcialiZaÇÃo E ProcESSaMENTo do 
Paa E PNaE-aTiVidadE ProaTEr 2021.B;MUNicÍPio:cUrraliNHo;Pro-
GraMa:1491 ;ProJETo aTiVidadE:8711-c;foNTE:0101;ElEMENTo dE 
DESPESA:3390-30=R$500,00 ;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS DA EMIS-
SÃo da ordEM BaNcária:PraZo Para coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a 
rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador dE dESPESaS:laNa roBErTa 
rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 652973

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de serVidor
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS
SErVidor: aNTÔNio oliVEira dE araÚJo lEal
MaTrÍcUla: 5954908
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia florestal
a coNTar dE 26/04/2021

Protocolo: 653013

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 566/2021 - GaB/seMas 05 de Maio de 2021.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/cargo do Servidor:
- WaldilENE do carMo Garcia - 5958246/ 1 – Gerente
iNforMaMoS doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102 GESTÃo: 00001
PTrES: 278782 – aPoio E forTalEciMENTo da MUNiciPaliZaÇÃo da 
GESTÃo aMBiENTal E EdUcaÇÃo aMBiENTal
foNTE: 0116 fEMa
ElEMENTo: 339030 – MaTErial dE coNSUMo – r$ 3.000,00
PlaNo iNTErNo: 2100008782c
aÇÃo: 267783
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 652616

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 533/2021 - GaB/seMas 30 de aBriL de 2021.
objetivo: reuniões com a fGV e MMa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 06/05 a 08/05/2021 – 02 e ½ diárias
Servidor:
- 5945727/1 - JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida - (Secretário de Es-
tado)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / dirETora dE GESTÃo ad-
MiMNiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 653125
Portaria Nº 575/2021 - GaB/seMas 06 de Maio de 2021.
objetivo: Vistoria de licenciamento ambiental de rotina em empreendi-
mentos, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, curionópolis/Pa, canaã dos carajás/Pa e Parauape-
bas/Pa,
Período: 10/05 a 15/05/2021– 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 6403575/1 - clEidE liMa fErNaNdES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5952148/1 - GlEidSoN SaNToS BarroS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 55589551/2 - rodolfo GadElHa dE SoUSa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 653096
Portaria Nº 567/2021 - GaB/seMas
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/401092 GErEH-SEMaS ;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir, na PorTaria Nº 518/2021-GaB/SEMaS de 28/04/2021, 
publicado no doE nº 34.345 do dia 30/04/2021, o servidor faBio riBEi-
ro fiEl, Matrícula: 57218879/5, pelo servidor WElliNGToN PrESTES dE 
liMa NaSciMENTo, Matrícula: 57175253/1, ambos ocupantes do cargo 
de Motorista.
Belém, 05 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 652832
Portaria Nº 543/2021 - GaB/seMas 03 de Maio de 2021.
objetivo: iniciar a implantação dos primeiros 8 viveiros de 40 viveiros 
individuais previstos na aTX, trabalho conjunto e em conformidade com a 
idEflor-Bio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa
destino: Vila Xadá, Xadazinho e Vila clariane – (Zona rural de São feliz 
do Xingu)
Período: 13/05 a 31/05/2021– 18 e ½ diárias.
Servidor:
- 5905603/2 - carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651499
Portaria Nº 568/2021 - GaB/seMas 05 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria prévia técnica em PMfS, no município de aurora.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: aurora do Pará/Pa e Tomé-açu/Pa
Período: 11/05 a 14/05/2021– 03 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5955134/1 - Joao aNToNio do carMo SoUSa JUNior - (Técnico em 
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Gestão de Meio ambiente)
- 57235011/1 - EVErToN BarroS diaS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 652914

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 563/2021-saGa
Belém, 03 de maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 86 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: Processo n°2021/465284
rESolVE: conceder 16(dezesseis) dias de licença assistência à servido-
ra cEliNa alVES dE oliVEira BriTo, Mf nº 5866065/7, assessor i, no 
período de 03/05/2021 a 18/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 652917

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 552/2021 - saGa, PUBlicada EM doE Nº 
34.573, publicada em 05.05.2021
oNde LÊ: PErÍodo: 24.04 à 04.05.2021
Leia-se: PErÍodo: 24.04 à 01.05.2021
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 653038

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 04/2021-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 Grupo, conforme abaixo:
objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS E EQUiPaMENToS Para a aParE-
lHaGEM daS iNSTalaÇÕES do NÚclEo dE aSSiSTÊNcia ao SErVidor 
- NAS/CPCRC, conforme especificações e quantidades constantes no Item 
1 do Termo de referência.
data da abertura: 19/05/2021
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, 06 de maio de 2020.
VaNdEr clEiToN GUiMarÃES alVES - cB PM
Pregoeiro/fESP

Protocolo: 653098

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 569/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio no abastecimento da aeronave
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): JacUNdá/Pa
PErÍodo:15 à 18.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM lUiS carloS carValHo da SilVa, Mf: 5728371-1
SGT BM raiMUNdo MarcoS oliVEira fErrEira, Mf: 5397600-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 570/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo:18.04.2021

QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf:5272254
ordENador: alaN ailToN GUiMarÃES
Portaria Nº 571/2021–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): JacUNdá/Pa
PErÍodo:15 à 17.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três)de alimentação e 02(duas)de pousada
SErVidor(ES): SUB TEN PM GEaN clEdSoN NEGrÃo ToBia, 
Mf:5793211-1
SGT BM cláUdio SfrENdrEcH JÚNior, Mf: 54185311-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 572/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio nas ações de combate ao coVid-19.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM /Pa
PErÍodo:19 à 20.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas)de alimentação e 01(uma)de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf:5755310-1
TEN cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 574/2021–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:08 à 15.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia)
SErVidor(ES): doMiNGoS GoNZaGa coSTa, Mf: 5856590-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 575/2021–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): caSTaNHal /Pa
PErÍodo: 28.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 576/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa /Pa
PErÍodo: 24.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caNiZo PErEira, Mf: 54197238-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma)de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa Mf: 
5678382-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 577/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa /Pa
PErÍodo: 26.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 
5774012-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma)de alimentação
SErVidor(ES):MaJ BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira, Mf: 54185292-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 578/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa /Pa
PErÍodo: 26 à 27.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS :1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 579/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM /Pa
PErÍodo: 24.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
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SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 580/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SalVaTErra/Pa
PErÍodo: 19 à 20.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): SGT BM lUciValdo da SilVa GoMES JÚNior, Mf: 
5211263
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 581/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MarcaNÃ/Vila dE alGodoal/Pa
PErÍodo:29.04 à 02.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): SUB TEN PM JoSÉ Maria alVES MoTa, Mf: 5406846-1
SGT PM MarcoS faBiaNo daMaScENo da SilVa, Mf: 5701414-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 582/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio nas ações de combate ao coVid-19.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MacaPa/aP
PErÍodo: 27.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): cEl BM MarloN fraNcEZ BriTo, Mf: 5619777-1
caP PM GilMar MENdES caValcaNTE, Mf: 571983331
SUB TEN PM ElENilSoN da SilVa MaMorÉ, Mf: 5195292-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 583/2021–saGa
oBJETiVo: para participar da “operação oswaldo cruz”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 11 à 14.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES): caP BM rodriGo MarTiNS do ValE, Mf: 57216356-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 584/2021–saGa
oBJETiVo: para participar da “operação oswaldo cruz”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 11 à 15.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM JoaBE doS SaNToS GoUVEia, Mf: 12933
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 585/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 03 à 10.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 ½ (sete meia)
SErVidor(ES): dEidY GoMES da SilVa SaNTaNa, Mf: 57207614
KaUÊ JoSÉ PiMENTEl PoNTES, Mf: 57174586
ENdErSoN JoSÉ MoTTa THoMÉ, Mf: 5725690
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 586/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo JoÃo dE PiraBaS, SaliNÓPoliS, caSTaNHal, SÃo 
caETaNo dE odiVElaS E MÃE do rio/Pa
PErÍodo: 04 à 10.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis meia)
SErVidor(ES): raiMUNdo doS SaNToS loPES, Mf: 7006527
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 587/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo JoÃo dE PiraBaS, SaliNÓPoliS, caSTaNHal, SÃo 
caETaNo dE odiVElaS E MÃE do rio/Pa

PErÍodo: 04 à 10.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 588/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa
PErÍodo: 25 à 27.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três meia)
SErVidor(ES): aNdErSoN MoraES caSTro, Mf: 5946272-2
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 653300
Portaria Nº 573/2021 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 429/2021-SaGa de 
08.04.2021, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no Município SaNTarÉM/Pa,” B”, À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 16 à 17.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1(uma)
SErVidor (ES): Nádia MaGalHÃES da SilVa, Mf: 5656157
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 653361

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 596/2021-saGa
Belém, 06 de maio de 2021.
coNSidEraNdo: o Processo nº480607/2021, e Mem. s/nº /2021-iESP, 
de 05.05.2021.
coNSidEraNdo: o Plano de férias 2021 da SEGUP.
r E S o l V E:
conceder férias regulamentares no mês de maio de 2021,para a servido-
ra abaixo relacionada:

NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUiSiTiVo PErÍodo a SEr GoZado MaTrÍcUla

THaiS BarroS coSTa GErENTE TEc. adM. dE ENSi-
No SUPErior 2020/2021 06/05 a 04/06/2021 57234926/3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 653141

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1314/2021 - dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006 e considerando os termos do Memorando nº 473/2021-coN-
JUr/PMPa, de 29 de abril de 2021, que anexa o ofício nº 000679/2021-
PGE/GaB/PcTa, de 23 de abril de 2021, no qual a Exmª Srª ana carolina 
lobo Gluck Paúl Peracchi – Procuradora-Geral adjunta do contencioso, re-
porta-se e orienta cumprimento da decisão Judicial proferida pelo Exmº 
Sr lucas do carmo de Jesus – Juíz de direito Titular da Justiça Militar do 
Estado do Pará, nos autos da ação ordinária de Processo nº 0000666-
94.2015.8.14.0200, ajuizada por JoÃo rENaTo da coSTa carValHo em 
face do Estado do Pará. No feito, foi dEfErida a TUTEla dE UrGÊNcia a 
fim de determinar que o Autor seja reintegrado na Corporação, na condição 
funcional que se encontrava quando foi licenciado a Bem da disciplina, 
com todos os efeitos, inclusive financeiros, a contar da data da intimação 
da ordem judicial (PaE Nº 2021/317599);
rESolVE:
art. 1º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, o Sd PM rG 34861 JoÃo 
rENaTo da coSTa carValHo, em decorrência de decisão judicial do pro-
cesso n° 0000666-94.2015.8.14.0200.
art. 2º claSSificar o Sd PM rG 34861 JoÃo rENaTo da coSTa car-
ValHo, no departamento Geral de Pessoal da PMPa, aguardando o EraP.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 22 de março de 2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 06 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 652906
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Portaria de Falecimento nº 053/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM 
rEf rG 7880 EdSoN araÚJo do NaSciMENTo, faleceu na cidade de Be-
lém/Pa, na data 03 de abril de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 067595 01 55 2021 4 00494 271 0185704 06, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 06 de abril de 2021, apresentada e ar-
quivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rEf rG 7880 Ed-
SoN araÚJo do NaSciMENTo, em virtude do seu falecimento na data 03 
de abril de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 03 de abril de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 06 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 652967
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 062/2021 – ccc: NoMEia 
o MaJ QoPM rG 33511 EdSoN MElo dE caSTro, como presidente da 
comissão fiscalizadora e como membros a CAP QOAPM RR RG 20745 KÁ-
Tia SiMoNE PiMENTEl lUZ e o 2º SGT rG 24642 Márcio JoSÉ loBaTo 
CARDOSO, afim de fiscalizar o Contrato nº 054/2021 – PMPA, celebrado 
entre a PMPa e a Empresa coPlaTEX iNdUSTria E coMÉrcio lTda.; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 06 de Maio de 2021; ri-
cardo do NaSciMENTo raMoS – MaJ QoPM rG 29213; chefe do centro 
de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 653375

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 056/2021-PMPa; EXErcÍcio: 
2021; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de EPi, 
álcool em gel 70% antisséptico, álcool líquido 70% antisséptico, borrifador 
e máscaras de proteção para atender as necessidades da PMPa, conforme 
estabelecido no Processo licitatório nº 2021/100835, Pregão Eletrônico 
nº008/2021. Valor total: r$ 12.000,00 (doze mil reais). data da assinatu-
ra: 05/05/2021. Vigência: 05/05/2021 a 04/05/2022. a despesa com este 
contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Públi-
ca; Projeto/atividade: 26/8277 – assistencia aos agentes de Segurança 
Pública; Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo; Plano 
interno: 1050008277c; fonte: 0101 (recursos ordinários). Empresa: J.M 
foNSEca-lTda; cNPJ: 35.822.058/0001-98, com sede na cidade de BE-
lÉM/Pa, TV Mauriti, nº 2340-sala a, Bairro do Marco, cEP: 66.093-180; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 653287
coNtrato adMiNistratiVo nº. 058/2021-PMPa; EXErcÍcio: 
2021; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de EPi, 
álcool em gel 70% antisséptico, álcool líquido 70% antisséptico, borrifador 
e máscaras de proteção para atender as necessidades da PMPa, conforme 
estabelecido no Processo licitatório nº 2021/100835, Pregão Eletrônico 
nº008/2021. Valor total: r$ 6.000,00 (seis mil reais). data da assina-
tura: 05/05/2021. Vigência: 05/05/2021 a 04/05/2022. a despesa com 
este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança 
Pública; Projeto/atividade: 26/8277 – assistencia aos agentes de Seguran-
ça Pública; Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo; Pla-
no interno: 1050008277c; fonte: 0101 (recursos ordinários). Empresa: 
fErNado UNiforMES EirEli-EPP; cNPJ: 20.008.058/0001-51, com sede 
na cidade de Mandaguari/Pr, rua atílio Manerbra, nº 93, parque industrial 
ii, Bloco 02, Módulo B, sala 02, cEP: 86 975-000; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 653299
coNtrato adMiNistratiVo Nº 050/2021-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2021; oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção 
predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra 
e equipamentos. Valor: r$ 785.513,64 (setecentos e oitenta e cinco mil, 
quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). data da assinatu-
ra: 06/05/2021. Vigência: 06/05/2021 a 05/05/2022. a despesa com este 
contrato ocorrerá da seguinte forma; Programa: 1297 – Manutenção da 
Gestão; ação (projeto/atividade): 26/8338–operacionalização das ações 
administrativas; Natureza da despesas: 3.3.90.39 – outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica; Plano interno: 4120008338c; fonte do re-
curso: 0101 Empresa: ESTrUTUral, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirE-
li; cNPJ: 08.928.777/0001-22, com sede na av. Perimetral nº 1630, 1º 
andar, bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.095.780; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 653309
coNtrato adMiNistratiVo Nº 051/2021-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2021; oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção 
predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra 
e equipamentos. Valor: r$ 764.012,62 (setecentos e sessenta e quatro mil, 
doze reais e sessenta e dois centavos). data da assinatura: 06/05/2021. 
Vigência: 06/05/2021 a 05/05/2022. a despesa com este contrato ocorrerá 
da seguinte forma; Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; ação (pro-

jeto/atividade): 26/8338–operacionalização das ações administrativas; 
Natureza da despesas: 3.3.90.39 – outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica; Plano interno: 4120008338c; fonte do recurso: 0101 Empresa: 
coNSTrUTora BrilHaNTE lTda; cNPJ: 04.529.815/0001-13, com sede 
na av. Paraíba, nº 548, bairro São francisco, Manaus/aM, cEP: 69.079-
265; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 653312
coNtrato adMiNistratiVo Nº 053/2021-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2021; oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços eventuais de manu-
tenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão 
de obra e equipamentos. Valor: r$ 962.174,02 (novecentos e sessenta 
e dois mil, cento e setenta e quatro reais e dois centavos). data da as-
sinatura: 06/05/2021. Vigência: 06/05/2021 a 05/05/2022. a despesa 
com este contrato ocorrerá da seguinte forma; Programa: 1297 – Ma-
nutenção da Gestão; ação (projeto/atividade): 26/8338–operacionaliza-
ção das ações administrativas; Natureza da despesas: 3.3.90.39 – ou-
tros serviços de terceiros - pessoa jurídica; Plano interno: 4120008338c; 
fonte do recurso: 0101 Empresa: EXaTa coNSTrUTora lTda. ; cNPJ: 
21.027.140/0001-23, com sede na av. Marquês de Herval, nº 910, bairro 
Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66.085-313; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 653319
coNtrato adMiNistratiVo nº. 055/2021-PMPa; EXErcÍcio: 
2021; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de EPi, 
álcool em gel 70% antisséptico, álcool líquido 70% antisséptico, borrifador 
e máscaras de proteção para atender as necessidades da PMPa, conforme 
estabelecido no Processo licitatório nº 2021/100835, Pregão Eletrônico 
nº008/2021. Valor total: r$ 193.824,00 (cento e noventa e três mil, oi-
tocentos e vinte e quatro reais). data da assinatura: 05/05/2021. Vigên-
cia: 05/05/2021 a 04/05/2022. a despesa com este contrato ocorrerá da 
seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; Projeto/atividade: 
26/8277 – assistencia aos agentes de Segurança Pública; Elemento de 
despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo; Plano interno: 1050008277c; 
fonte: 0101 (recursos ordinários). Empresa: PrEMiUM SErViÇo E co-
MÉrcio-lTda; cNPJ: 05.593.369/0001-79, com sede na cidade de BE-
lÉM/Pa, rod: augusto Montenegro,05, BoX 05, alToS, Bairro: Manguei-
rão, cEP: 66.640-000; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM.

Protocolo: 653284
coNtrato adMiNistratiVo nº. 057/2021-PMPa; EXErcÍcio: 
2021; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de EPi, 
álcool em gel 70% antisséptico, álcool líquido 70% antisséptico, borrifador 
e máscaras de proteção para atender as necessidades da PMPa, conforme 
estabelecido no Processo licitatório nº 2021/100835, Pregão Eletrônico 
nº008/2021. Valor total: r$ 44.496,00 (quarenta e quatro mil, quatro cen-
tos e noventa e seis quinhentos reais). data da assinatura: 05/05/2021. 
Vigência: 05/05/2021 a 04/05/2022. a despesa com este contrato ocorrerá 
da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; Projeto/ativida-
de: 26/8277 – assistencia aos agentes de Segurança Pública; Elemento de 
despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo; Plano interno: 1050008277c; 
fonte: 0101 (recursos ordinários). Empresa: SP odNTo diTriBUidora 
dE ProdUToS-EirEli; cNPJ: 20.227.117/0001-10, com sede na cidade 
de ibaiti/Pr, rodovia Br 153, nº S/N, KM 103, baírro aGUa dE liMEira, 
cEP: 84900-000; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl QoPM.

Protocolo: 653292

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 011/2021/cPL/
PMPa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e o contratado iNforMaÇÕES EXPrESSaS dE 
liciTacoES lTda, inscrito no cNPJ 01.095.841/0001-92
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
realização de cursos de capacitação na área de licitações Públicas, com 
enfoque voltado para servidores públicos, com abordagem voltada à nova 
lei de licitações – lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25, 
da lei 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços que serão 
prestados.
Valor ESTiMado: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 33903922 - Exposições, congressos e conferência; 
Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: : 0106 e/ou 0306 (recur-
sos Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 06 de maio de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 653147
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 011/2021/cPl/PMPa visando à contratação de pessoa jurí-
dica com notória especialização na realização de cursos de capacitação na 
área de licitações Públicas, com enfoque voltado para servidores públicos, 
com abordagem voltada à nova lei de licitações – lei 14.133 de 01 de abril 
de 2021.
Valor: r$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Belém - Pa, 06 de maio de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 653154

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo Nº 025/2021 – ccc; o diretor de apoio logístico da 
Polícia Militar do Pará – dal/PMPa, usando de suas atribuições legais con-
cedidas por meio das PorTaria Nº 941/2017 – dP/1, publicada no Boletim 
Geral da PMPa nº 138, de 20/07/2017. rESolVE: art. 1º HoMoloGar o 
certame da cotação Eletrônica nº 001/2021 ccc, decorrente do Processo 
administrativo nº 2021/235931 ccc, cujo objeto consiste na “contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, trans-
porte, incineração e destinação final de resíduos dos serviços de saúde 
(rSS), para atender às necessidades das unidades do corpo Militar de 
Saúde (cMS), localizadas na região Metropolitana de Belém”, tendo sido 
adjudicada como vencedora do item 1 a empresa E. da. S MiraNda SErV 
coMB Para aPoio a dfif EirEli, cNPJ 22.446.270/0001-63 cujo valor 
total negociado foi r$ 14.985,00. com fundamento no art. nº 38 da lei 
federal nº 8.666/93; art. 2º – rEMETEr o referido processo ao centro de 
Compras e Contratos, a fim de que seja providenciada a formalização do 
compromisso de contrato e/ou emissão de Prd e NoTa dE EMPENHo em 
favor das empresas vencedoras; art. 3º – dETErMiNo a publicação desta 
homologação em Diário Oficial do Estado no prazo previsto em lei. Belém/
Pa, 30 de abril de 2021. JoMirES rEBElo PirES – TEN cEl QoPM; res-
pondendo pela diretoria de apoio logístico.

Protocolo: 652979

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 300/2021-sF/dF; Suprido, lUciaNa corrÊa E SilVa, 
caP PM, Mf 54193079/1, do efetivo do(a) 11ª ciPM/cPr ii; Prazo p/ apli-
cação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; 
Valor: r$ 924,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (PESSoa JUrÍdica); 
fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson au-
gusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 652919

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria N°050/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Mário oBErTo doS SaNToS MElo, caP PM 
rG 8296, cPf 211.572.432-15, Mf 337682601, cHEfE do fiNaNcEiro 
E orÇaMENTário do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de 
r$ 1.800,00 (Mil oitocentos reais), para despesa de caráter eventual, na 
funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 1.800,00 (Mil 
oitocentos reais) na 339039 (Pessoa Jurídica), a contar da data de 19 de 
abril de 2021.
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 06 de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 653004

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 026/sF/dF, de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o decreto nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;

considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos ao cB BM WElliNGToN EVaN-
GEliSTa fErrEira, cPf:679.389.492-72, Mf:57217773/1, no valor de r$ 
3.000,00 (três mil reais), que correrá a conta do Estado com a seguinte 
classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (material de consumo)
r$ 3.000,00 – (despesas eventuais)
(três mil reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil
Portaria Nº 027/sF/dF, de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o decreto nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos ao 2° TEN QoBM rafaEl MoTa 
riBEiro, cPf:816.077.762-00, Mf:57218241/2, no valor de r$6.000,00 
(seis mil reais), que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (material de consumo)
r$ 6.000,00 – (despesas eventuais)
(seis mil reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil
Portaria Nº 028/sF/dF, de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o decreto nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos ao cB QBM WaTilla oliVEira 
ViEira, cPf:010.130.971-65, Mf:57218387/1, no valor de r$2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais), que correrá a conta do Estado com a se-
guinte classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (material de consumo)
r$ 2.400,00 – (despesas eventuais)
(dois mil e quatrocentos reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil
Portaria Nº 029/sF/dF, de 05 de Maio de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o decreto nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
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considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos ao 2° SarGENTo BM WilSoN 
dE alcÂNTara fariaS, cPf:564.698.022-49, Mf:5620686-1, no valor de 
r$3.000,00 (três mil reais), que correrá a conta do Estado com a seguinte 
classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (material de consumo)
r$ 3.000,00 – (despesas eventuais)
(três mil reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil
Portaria Nº 030/sF/dF, de 05 de Maio de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando o decreto nº 1.180, de 2008 de 12 de agosto de 2008, que 
aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a prestação de 
contas de recursos públicos sob a forma de Suprimento de fundos;
considerando o decreto nº 1.052, de 23 de setembro de 2020, que dispõe 
sobre as normas ou procedimentos para os serviços administrativos, pre-
ventivos e operacionais (NSaPo);
considerando a instrução Normativa/aGE nº 02, de 28 de agosto de 2018, 
que estabelece informações adicionais, complementares ou de atualização 
aos ditados pelo decreto Estadual Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1º - conceder suprimento de fundos a 2° TENENTE QoBM lorENa 
criSTiNa loBaTo doS SaNToS, cPf:017.134.732-32, Mf:5932595-1, no 
valor de r$4.230,00 (quatro mil duzentos e trinta reais), que correrá a 
conta do Estado com a seguinte classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (material de consumo)
r$ 4.230,00 – (despesas eventuais)
(quatro mil duzentos e trinta reais)
fonte do recurso: 0101000000 – recursos ordinários
art. 2º - o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação, a contar da data da ordem Bancária e 15 (quinze) dias para 
prestação de contas, após o prazo da aplicação.
art. 3º - o suprido deverá observar as orientações previstas em normas 
complementares.
art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 653202

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 139/diÁria/dF de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder ao militar: MaJ QoBM cElSo doS SaNToS PiQUET 
JUNior, 10 (dEZ) diárias de alimentação e 08 (oiTo) diárias de pousa-
da, perfazendo um valor total de r$ 2.848,68 (doiS Mil, oiTocENToS E 
QUarENTa E oiTo rEaiS E SESSENTa E oiTo cENTaVoS), por ter seguido 
viagem de itaituba – Pa ao município de Santarém - Pa, nos períodos de 
28 de março a 01 de abril e 04 a 08 de abril de 2021, a serviço do 7º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil
Portaria Nº 140/diÁria/dF de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.

considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: MaJ QoBM cElSo doS SaNToS PiQUET 
JUNior, TEN QoBM GaBriEl rodriGUES PaiXao VElaSco aZEVEdo, 
cB BM GESaiaS raMoS SiMao E cB BM JoNaTaS BaTiSTa SaNToS, 07 
(SETE) diárias de alimentação e 06 (SEiS) diárias de pousada, perfazendo 
um valor total de r$ 7.183,41 (SETE Mil, cENTo E oiTENTa E TrÊS rEaiS 
E QUarENTa E UM cENTaVoS), por terem seguido viagem de itaituba – Pa 
ao município de Santarém - Pa, no período de 14 a 20 de março de 2021, 
a serviço do 7º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil
Portaria Nº 141/diÁria/dF de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: MaJ QoBM HUGo cardoSo fErrEira, 
TEN QoBM MarcoS MaTHEUS dE SoUSa MorEira, SGT BM GilBEr Vil-
lENEr coSTa riBEiro E cB BM adriaNo aNdrE liMa dE SoUZa, 03 
(TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada, perfazen-
do um valor total de r$ 2.789,25 (doiS Mil, SETEcENToS E oiTENTa E 
NoVE rEaiS E ViNTE E ciNco cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
Parauapebas – Pa ao município de Belém - Pa, no período de 14 a 16 de 
março de 2021, a serviço do 23º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil
Portaria Nº 142/diÁria/dF de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: SUBTEN BM EdiElSoN roBErTo da 
SilVa fErrEira E SGT BM aUGUSTo caMPoS liMa, 05 (ciNco) diárias 
de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada, perfazendo um valor 
total de r$ 2.373,84 (doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E 
oiTENTa E QUaTro cENTaVoS), por terem seguido viagem de Parauape-
bas – Pa ao município de Belém - Pa, no período de 14 a 16 de março de 
2021, a serviço do 23º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil
Portaria Nº 143/diÁria/dF de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: cB BM  ToNiEl da coSTa riBEiro E cB 
BM  JoSE faGNEr loBaTo rodriGUES, 01 (UMa) diária de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 253,20 (dUZENToS E ciN-
QUENTa E TrÊS rEaiS E ViNTE cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
abaetetuba – Pa ao município de Belém - Pa, no dia 22 de março de 2021, 
a serviço do 15º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil
Portaria Nº 144/diÁria/dF de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
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rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: TcEl QoBM MarcElo Horacio alfa-
ro, TEN QoBM MaTEUS HENriQUE BiTENcoUrT MacEdo E cB BM EliEl 
QUarESMa rEGo, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo 
um valor total de r$ 425,97 (QUaTrocENToS E ViNTE E ciNco rEaiS E 
NoVENTa E SETE cENTaVoS), por terem seguido viagem de Tucuruí – Pa 
ao município de Pacajá - Pa, no dia 25 de março de 2021, a serviço do 8º 
GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil
Portaria Nº 145/diÁria/dF de 28 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: TEN cEl QocBM JoSE Mario BarBoSa 
dE BriTo, SGT BM MiliTao dE oliVEira Maia, cB BM JUlYo cESar 
liNo da SilVa e cB BM MarcElo HENriQUE lEiTE loPES, 06 (SEiS) 
diárias de alimentação e 05 (ciNco) diárias de pousada, perfazendo um 
valor total de r$ 5.976,74 (ciNco Mil, NoVEcENToS E SETENTa E SEiS 
rEaiS E SETENTa E QUaTro cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
Belém aos município de abaetetuba - Pa, Barcarena – Pa, Tucuruí – Pa e 
Marabá – Pa, no período de 25 a 30 de abril de 2021, a serviço da diretoria 
de saúde do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil
Portaria Nº 146/diÁria/dF de 28 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder ao militar: TEN QoaBM oZENil BraNdao da SilVa, 02 
(dUaS) diárias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada, perfazendo 
um valor total de r$ 423,33 (QUaTrocENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E TrÊS cENTaVoS), por ter seguido viagem de Salvaterra - Pa ao 
município de Belém – Pa, no período de 27 a 28 de abril de 2021, a serviço 
do 18º GBM.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil

Protocolo: 653179
Portaria Nº 138/diÁria/dF de 28 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
considerando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Por-
Taria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;
considerando a PorTaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019, publicada 
no Boletim Geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a PorTaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada 
no Boletim Geral no 01 de 04 de janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º - conceder aos militares: MaJ QocBM JoSE Mario BarBoSa dE 
BriTo, SGT BM MiliTao dE oliVEira Maia, cB BM JUlYo cESar liNo da 
SilVa e cB BM MarcElo HENriQUE lEiTE loPES, 05 (ciNco) diárias de 
alimentação e 04 (QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 4.890,06 (QUaTro Mil, oiTocENToS E NoVENTa rEaiS 
E SEiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém ao município de 
altamira - Pa, no período de 11 a 15 de abril de 2021, a serviço da diretoria 
de saúde do cBMPa.
art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil

Protocolo: 653326
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/219279
PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 08/2021
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter re-
sende de almeida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de ou-
tubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, 
de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas fi-
nanceiras do pregão nº. 08/2021, cujo objeto é aquisição, pelo menor pre-
ço por item, de MaTEriaiS dE HiGiENE E dE SaÚdE para o enfrentamento 
ao Vírus covid-19, para atender à Polícia civil do Estado do Pará e tudo 
mais que consta do referido processo, resolve HoMoloGar o certame, 
nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual 
nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo especificada:
E c Garcia doS SaNToS coMErcio, SErViÇoS E rEPrESENTaÇÃo Ei-
rEli - EPP
cNPJ: 26.370.836/0001-71
End.: Estrada itabira, nº 196-a – resid. luiza Telles, casa 18, Bairro: cen-
tro, cEP: 67.030-390, ananindeua/Pa
Tel.: (91) 98277-0759
E-mail: egsantos@outlook.com
item: 01
Valor Unitário: r$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos)
Valor Total: r$ 19.240,00 (dezenove mil duzentos e quarenta reais)
fErMaSil coMErcio EirEli
cNPJ: 08.347.008/0001-30
End.: rua Nossa Senhora de lourdes, nº 187 - altos, Bairro: célio Miranda, 
cEP: 68.625-460, Paragominas/Pa
Tel.: (91) 99304-3636
E-mail: fermasil.adm@gmail.com
item: 02
Valor Unitário: r$ 5,00 (cinco reais)
Valor Total: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
HiGia faBricaÇÃo dE acESSÓrioS Para SEGUraNÇa lTda
cNPJ: 37.585.703/0001-39
End.: rua leão Xiii, nº 650, Bairro: Serrinha, cEP: 60.741-380, fortale-
za/cE
Tel.: (85) 98545-0000; (85) 8661-0000
E-mail: comercial@higia.ind.br
item: 03
Valor Unitário: r$ 14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos)
Valor Total: r$ 72.450,00 (setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta 
reais)
Belém, 05 de maio de 2021.
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo

Protocolo: 652910
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CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 118/21-GaB/dGcPcrc de 05 de Maio de 2021*
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo decreto Governa-
mental S/N publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019, vem por meio 
desta portaria, regulamentar os modelos e uso dos uniformes do cPc rc.
coNSidEraNdo a lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe 
sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará 
– rJU;
coNSidEraNdo a lei nº 6.282, de 19 de janeiro de 2000;
coNSidEraNdo a lei nº 6.829, de 07 de fevereiro de 2006, alterada pela 
Lei 7.616, do Grupo Ocupacional Perícia Técnica Científica;
coNSidEraNdo a necessidade de disciplinar o acesso às dependências do 
órgão, garantindo a manutenção da imagem e conduta ética;
coNSidEraNdo ainda, a necessidade de orientar a correta identidade vi-
sual da autarquia, padronizando o uso dos uniformes;
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r E S o l V E:
art. 1º Estabelecer e orientar o uso de uniformes dos servidores do centro 
de Perícias Científicas “Renato Chaves”, observando o padrão de identidade 
visual disponível na assessoria de comunicação.
Parágrafo Único: o uniforme é de uso opcional;
art. 2º as camisas serão confeccionadas nos modelos que estão disponí-
veis na assessoria de comunicação, para uso de acordo com os cargos, nas 
seguintes cores e modelos:
i - camisa na cor preta com inscrição na costa “PErÍcia criMiNal”: uso 
de Perito criminal, Médico legista e aux. Téc. de Perícia, com descrição do 
cargo na parte frontal;
ii – camisa na cor preta sem inscrição na costa: uso de aux. operacio-
nal, ass. administrativo, Motorista, remocista, aScoM e corregedoria com 
descrição do cargo na parte frontal;
iii – camisa na cor azul marinho com inscrição “Estagiário” na parte fron-
tal;
Vi – camisa Social na cor branca, podendo ser manga longa ou curta: 
uso dos setores de administração: ass. administrativo, aux. operacional e 
cargos comissionados;
Parágrafo Único: fica determinado que a camisa de cor preta com inscri-
ção “PErÍcia criMiNal” na costa é de uso exclusivo de Peritos criminais, 
Médicos legistas e aux. Téc. de Perícias;
art. 3º o servidor deverá solicitar a aquisição do uniforme à assessoria de 
comunicação, que fará o intermédio do pedido. No ato da entrega o servi-
dor assinará o termo de compromisso para uso do uniforme;
art. 4º É vedada a utilização do uniforme fora do horário de serviço.
art. 5º o uniforme deverá estar em condições de uso, sem alteração da 
tonalidade original, devidamente lavados e passados, não sendo admitido 
o uso de uniformes desbotados, puídos, descosturados, rasgados ou man-
chados.
art. 6º fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
publicação, para que os servidores que optem pelo uso de uniforme se 
adequem ao estabelecido nesta Portaria.
art. 7º compete aos chefes imediatos supervisionar o correto uso dos uni-
formes.
art. 8º os servidores aposentados ou de qualquer outra forma desligados 
do serviço, não poderão fazer uso do uniforme.
art. 9º os casos omissos nesta portaria serão dirimidos pelo titular desta 
autarquia.
art. 10º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revo-
gam-se as demais disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 05 de Maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
* republicado por ter saido com incorreções no doe 34.574 de 
06.05.2021

Protocolo: 652915
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diÁria
.

Portaria N°. 441/ 2021
fraNK WallacE MarQUES cic: 773.888.872-53
MaTrÍcUla: 57210937/2
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 27/04/2021 a 01/05/2021
oBJETiVo: Translado de material biológico
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 431/ 2021
adriaNa QUiNTiliaNo dE BriTo cic: 126.429.386-03
MaTrÍcUla: 5951969
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 30/04/2021 a 02/05/2021
oBJETiVo: realizar treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 653064

.
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oUtras MatÉrias
.

errata
onde se lê:
aViSo dE EdiTal nº 007 PSS-02/2021
“O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão 
Especial de Seleção, designada pela PorTaria Nº 081/2021 – GaB...”
Leia-se:
aViSo dE EdiTal nº 007 PSS-02/2021
“O Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, através da Comissão 
Especial de Seleção, designada pela PorTaria Nº 120/2021 – GaB...”
Belém, 06 de Maio de 2021.
EdValdo rodriGUES dE caSTro
Presidente da comissão do PSS

Protocolo: 653185
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 578 / 2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções nº 789/2020 coNTraN 
termos da PorTaria 506/2014-dG/dHcrV/cHc e demais atos normativos 
afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/236568, apresentado pela em-
presa EScola dE TrÂNSiTo alVES BorGES lTda, inscrita no cNPJ sob o 
nº 11.307.003/0001-99 junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento do referido 
cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa EScola dE TrÂNSiTo 
alVES BorGES lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 11.307.003/0001-99 , 
(claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na aV JK Nº 3705 Bairro cen-
tro cEP: 68.540-000, conceição do araguaia/Pa, com atuação na região 
de Trânsito de redenção no município de conceição do araguaia/Pa, em 
tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 (trinta e seis meses) a contar do vencimento da última Portaria de cre-
denciamento deste cfc, PorTaria Nº 3335/2017-dG/dHcrV/cHc/Gccfc 
com vencimento em 09/08/2017.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1255812 neste dETraN/
Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 26 de fevereiro de 2021.
MarcElo dE liMa QUEdES
diretor Geral

Protocolo: 653130
Portaria Nº 1062/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do Pará ESTado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e as as Portaria do dETraN/Pa 506/2014 e 2432/2018;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/1097510, apresentado pela 
empresa caSTro & araUJo lTda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.492.646/0001-21, nome de fantasia cfc caSTro, junto a esta autar-
quia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento do referido 
cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa caSTro & araUJo 
lTda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 03.492.646/0001-21, nome de fan-
tasia cfc caSTro (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na av. Pe-
rimetral, Nº 3017, bairro: Sudam ii, cEP: 68.374-274, altamira/Pa, com 
atuação na região de Trânsito de altamira, no município de altamira, em 
tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 meses a contar da data final de sua última portaria de renovação.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 28257 neste dETraN/
Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 20 de abril de 2021.
Marcelo lima Guedes
diretor Geral

Protocolo: 653311
deLiBeraÇÃo N.º 01/2021/cetraN-Pa, de 26/04/2021.
autoriza o uso da placa reservada para os veículos locados aos Órgãos 
Públicos utilizados nos Serviços reservados/ de inteligência conforme o 
art. 116 do cTB.
o PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE TrÂNSiTo - cETraN/Pa, ad 
referendum do colegiado, no uso das competências que lhe conferem os 
incisos ii e Viii do art. 14 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o código de Trânsito Brasileiro (cTB);
coNSidEraNdo que o art. 116 do cTB trata que “os veículos de proprie-
dade da União, dos Estados e do distrito federal, devidamente registrados 
e licenciados, somente quando estritamente usados em serviço reservado 
de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os cri-
térios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de 
veículo oficial”;
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coNSidEraNdo a consulta formulada pelo diretor de Habilitação e de 
Veículos(dHcrV) do dETraN via Processo administrativo Eletrônico nº 
2020/489628;
coNSidEraNdo o Parecer nº 01/20-cETraN-Pa, aprovado por maioria 
durante a 2ª reunião extraordinária de 2020 do conselho Estadual de Trân-
sito e conclusão publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.519/21;
resolve:
art. 1º  autorizar o uso de placa “reservada” pelos veículos locados aos Ór-
gãos Públicos os quais serão utilizados estritamente em serviço reservado;
art. 2° Entende-se também como “serviço reservado”, os serviços de inte-
ligência implementados pelos Órgãos Públicos específicos desta Atividade, 
bem como aqueles que possuem em sua estrutura setores responsáveis 
pelas ações de inteligência;
art.  3°  Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará
Presidente do cETraN

Protocolo: 653302
Portaria Nº 93/2021- cGd/Pad/diVersos, de 26/04/2021.
o diretor Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo  os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo  os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2013/123641 e 2013/53447 (apenso 2016/129116), instaurado através 
da PorTaria Nº 464/2016-dG/Pad/diVErSoS, publicada no doE 33.071 
de 19/02/2016 para apurar possíveis irregularidades nos atos e condutas 
de servidor deste departamento de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo  o Parecer correicional n° 17/2021-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu parcialmente o relatório final da comissão Processante, 
pelos fundamentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos au-
tos, por ausência de provas de irregularidade funcional.
r  E  S  o  l  V  E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correcional n° 
17/2021 – corrrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
nº 2013/123641 e 2013/53447 (apenso 2016/129116), instaurado através 
da PorTaria Nº 464/2016-dG/Pad/diVErSoS, publicada no doE 33.071, 
de 19/02/2016, por ausência de irregularidade funcional.
iii- À corrEGEdoria GEral do dETraN para providências no sentido do 
pleno cumprimento.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral do dETraN/Pa.
Portaria Nº 94/2021- cGd/Pad/diVersos, de 20/04/2021.
o diretor Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo  os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo  os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2020/896962, instaurado através da PorTaria Nº 031/2020-cGd/Pad, 
publicada no doE 34.393, no dia 03/11/2020, para apurar possíveis irre-
gularidades nos atos e condutas de servidor deste departamento de Trân-
sito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo  o Parecer correicional n° 18/2021-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos.
r  E  S  o  l  V  E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correcional n° 
18/2021 – corrrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
nº 2020/896962, instaurado através da PorTaria Nº 31/2020-cGd/Pad, 
publicada no DOE 34.393, no dia 03/11/2020, por insuficiência de provas.
iii- À corrEGEdoria GEral do dETraN para que adotem as providên-
cias do pleno cumprimento dos atos.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral do dETraN/Pa.
Portaria Nº 96/2021- cGd/Pad/diVersos, de 22/04/2021.
o diretor Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo  os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo  os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2017/528316 e 2017/533625, PorTaria Nº 033/2020-cGd/Pad, publi-
cada no doE 34.399 de 10/11/2020, para apurar suposta irregularidade 
na transferência de propriedade e jurisdição do veículo de placa PYV 2273.
coNSidEraNdo  o Parecer correicional n° 015/2021-corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos.
r  E  S  o  l  V  E:
i – acaTar parcialmente o relatório da comissão Processante e integral-
mente o Parecer correcional n° 015/2021 – corrrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar que sejam encaminhadas cópias integrais dos autos para 
a Polícia civil do Estado do Pará, para que sejam apurados suposto crime 
de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento e identifi-
cação de dublê.
iii- dETErMiNar a formalização de expediente à cNcir para que seja 
promovido curso de atualização para os vistoriadores da cirETraN “a” de 
Marabá, quanto à possíveis adulterações dos números de identificação dos 
veículos.

lV-  dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo discipli-
nar, instaurado pela PorTaria Nº 32/2020-cGd/Pad, por ausência de ir-
regularidade funcional.
V- À corrEGEdoria GEral do dETraN para providências do pleno cum-
primento dos atos.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral do dETraN/Pa.
Portaria Nº 103/2021 – cGd/siNdicÂNcia/Portarias diVer-
sas, de 28/04/2021.
a corregedora chefe em Exercício do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e …
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes à corregedora chefe para instauração de sindicância, in-
vestigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar,
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2021-comissão de Sind. 
investigativa, de 28.04.2021, subscrito pelo Presidente da comissão Jo-
aquim José Aguiar Rodrigues, por intermédio do qual solicita e justifica 
a necessidade de novo prazo para a realização de atos sindicantes, e, 
posteriormente, conclusão do Processo de Sindicância investigativa nº 
2020/898380.
r E S o l V E:
i - rEcoNdUZir por mais 30 (trinta) dias, a comissão composta pelos 
servidores JoaQUiM JoSÉ aGUiar rodriGUES, matrícula nº 80845574/1 
e lUcilEidE oliVEira NaSciMENTo, auxiliar operacional de Trânsito, 
matrícula nº 80845604/1, para, sob a presidência do primeiro, dar con-
tinuidade aos trabalhos iniciados pela comissão Sindicante instituída pela 
PorTaria Nº 244/2020-cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, de 29 de outubro de 
2020, publicada no doE nº 34.393, de 03 de novembro de 2020, a contar 
de 03.05 2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
francimeire Salviano campos
corregedora chefe em exercício - dETraN/Pa
Portaria Nº 107/2021– cGd/siNd/diVersas, de 04/05/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e coNSidEraNdo os termos 
da PorTaria N° 0860/2021-dG/cG/dETraN, de 30.03.2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado de 06.04.2021, que delegou poderes a Corre-
gedora chefe para instauração de Processo de Sindicância investigativa ou 
acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº02/2021-Pad, de 04.05.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão adriane Sadalla aquino, por meio 
do qual é exposto a necessidade de nomeação de dEfENSor daTiVo para 
atuar no processo administrativo nº 2018/510923.
r E S o l V E:
i – dESiGNar, a servidora estável GESilENE fErNaNdES TaVarES, as-
sistente de trânsito, matrícula funcional nº 80845534/1, para na condição 
de defensor dativo, apresentar defesa escrita, bem como adotar as provi-
dências cabíveis em favor dos ex-servidores EliaNa PiNHEiro fErrEira 
E HErTZ dE SoUZa PoNTES, indiciados pela comissão processante instau-
rada pela PorTaria Nº 198/2020-cGd/Pad, os quais devidamente citados  
não apresentaram defesa escrita, e conforme disposição do artigo 220 §2º 
da Lei nº 5.810/94, figuram na condição de revel;
ii - o prazo para apresentação da defesa escrita iniciar-se-á da data em 
que o defensor dativo tiver ciência de sua designação.
iii- À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corrEGEdora-cHEfE do dETraN/Pa
Portaria Nº 108/2021-cGd/Portarias diVersas, de 
05/05/2021.
o corregedor chefe, em exercício, do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 004/2021-Pad, de 
30.04.2021, subscrito pelo Presidente da comissão de Pad instaura-
do pela PorTaria Nº 043/2019, antonio fernando Pinheiro de lima Jú-
nior, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de substituição de 
novo membro para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
2018/167035;
r  E  S  o  l  V  E:
i – EXclUir a servidora aUriclEa doS SaNToS NEco cordEiro, assis-
tente de Trânsito, Matrícula nº 54190357/2, da comissão de Processo ad-
ministrativo disciplinar instituída pela PorTaria Nº 43/20219 – cdG/Pad;
ii – iNclUir a servidora JoNildE MacEdo da SilVa, assistente de Trân-
sito, Matrícula nº 57193989/1, na condição de membro da referida co-
missão.
iii - À coordenadoria disciplinar, para que adotem as providências para o 
pleno cumprimento do presente ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corregedora chefe, em exercício – dETraN/Pa
Portaria Nº 110/2021– cGd/siNd/diVersas, de 05/05/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e coNSidEraNdo os termos 
da PorTaria N° 0860/2021-dG/cG/dETraN, de 30.03.2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado de 06.04.2021, que delegou poderes a Corre-
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gedora chefe para instauração de Processo de Sindicância investigativa ou 
acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº02/2021-Pad, de 05.05.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão adriane Sadalla aquino , por meio 
do qual  é exposto a necessidade de nomeação de dEfENSor daTiVo para 
atuar no processo administrativo nº 2020/115729.
r E S o l V E:
i – dESiGNar, a servidora estável GESilENE fErNaNdES TaVarES, as-
sistente de trânsito, matrícula funcional nº 80845534/1, para na condi-
ção de defensor dativo, apresentar defesa escrita, bem como adotar as 
providências cabíveis em favor da ex-servidora EliaNa PiNHEiro fEr-
rEira, indiciada pela comissão processante instaurada pela PorTaria Nº 
08/2020-cGd/Pad, os quais devidamente citados  não apresentaram  de-
fesa escrita, e conforme disposição do artigo 220 §2º da lei nº 5.810/94, 
figuram na condição de revel;
ii - o prazo para apresentação da defesa escrita iniciar-se-á da data em 
que o defensor dativo tiver ciência de sua designação.
iii- À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corrEGEdora-cHEfE EM EXErcÍcio do dETraN/Pa
Portaria Nº 111/2021– cGd/siNd/diVersas, de 05/05/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e coNSidEraNdo os termos 
da PorTaria N° 0860/2021-dG/cG/dETraN, de 30.03.2021, publicada 
no Diário Oficial do Estado de 06.04.2021, que delegou poderes a Corre-
gedora chefe para instauração de Processo de Sindicância investigativa ou 
acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº02/2021-Pad, de 05.05.2021, 
subscrito pela Presidente da comissão adriane Sadalla aquino, por meio 
do qual é exposto a necessidade de nomeação de dEfENSor daTiVo para 
atuar no processo administrativo nº 2019/189231.
r E S o l V E:
i – dESiGNar, a servidora estável GESilENE fErNaNdES TaVarES, as-
sistente de trânsito, matrícula funcional nº 80845534/1, para na condi-
ção de defensor dativo, apresentar defesa escrita, bem como adotar as 
providências cabíveis em favor da ex-servidora EliaNa PiNHEiro fEr-
rEira, indiciada pela comissão processante instaurada pela PorTaria Nº 
21/2020-cGd/Pad, os quais devidamente citados  não apresentaram  de-
fesa escrita, e conforme disposição do artigo 220 §2º da lei nº 5.810/94, 
figuram na condição de revel;
ii - o prazo para apresentação da defesa escrita iniciar-se-á da data em 
que o defensor dativo tiver ciência de sua designação.
iii- À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corrEGEdora-cHEfE EM EXErcÍcio do dETraN/Pa

Protocolo: 653351
Portaria Nº 2871/2020-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789 e 
portaria 1992 DETRAN/PA demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/799012, apresentado pela em-
presa ProQUaVi ProJETo QUalificar Para Vida EdUcacioNal lTda. , 
inscrita no cNPJ sob o nº 08.431.763-0001-07, nome de fantasia ProQUa-
Vi ProJETo QUalificar Para Vida, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento da referida 
empresa.
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa ProQUaVi ProJETo 
QUalificar Para Vida EdUcacioNal lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 
08.431.763-0001-07, nome de fantasia ProQUaVi ProJETo QUalificar 
Para Vida, com estabelecimento na av. Marechal deodoro, 476 – conj. 
luis costa, cEP: 68.745-011, ianatama, castanhal/Pa, com atuação na 
região de Trânsito de castanhal, junto ao departamento de Trânsito, para 
ministrar o(s) curso(s) de:
i- diretor Geral;
ii- diretor de Ensino;
iii- instrutor de Trânsito;
iV- instrutor de curso Especializado;
V- Examinador de Trânsito;
Vi- MoPP – condutor de Veículos de Produtos Perigosos;
Vii- condutor de Veículo de Emergência;
Viii-condutor de Veiculos de Transporte coletivo de Passageiros
iX-condutor de Veículo Escolar
X- condutor de Veiculos de cargas indivisíveis.
Xi-Transporte de Passageiro (Mototaxista)
Xii- Entrega de Mercadorias (Motofretista)
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 24 meses.
art. 3º o prazo acima está vinculado a vistorias periódicas, podendo a 
qualquer tempo ser revogado, em caso de não atendimento dos requisitos 
legais da resolução nº 789/2020 do coNTraN e Portaria 1992 do dETraN/
Pa e demais legislações em vigor sobre a matéria.

art. 4º fica atribuído ao ProQUaVi ProJETo QUalificar Para Vida o 
número de registro 2076845 neste dETraN/Pa.
art. 5º Esta portaria entrará em vigor apartir da data do vencimento da 
ultima portaria de credenciamento desta capacitadora.
Belém, 23 de outubro de 2020.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 653245
Portaria Nº 690/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resolução coNTraN nº 789/2020 
e as Portarias do dETraN/Pa 506/2014 e 2432/2018;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/178081, apresentado pela 
empresa MEGa EdUcacioNal lTda - ME, inscrito no cNPJ sob o nº 
14.626.740/0001-42, nome de fantasia c.f.c. aUTo EScola MEGa, junto 
a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento do referido 
cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa MEGa EdUcacioNal 
lTda - ME, inscrita no cNPJ sob o nº 14.626.740/0001-42, nome de fanta-
sia c.f.c. aUToEScola MEGa (claSSificaÇÃo a/B),com estabelecimento 
na rUa Sol PoENTE Nº 156, Bairro da PaZ, cEP 68.515-000, Parauape-
bas/Pa, com atuação na região de Trânsito de Parauapebas, em tudo ob-
servada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de publicação desta portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1752220 neste dETraN/
Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 08 de março de 2021.
Marcelo lima Guedes
diretor Geral

Protocolo: 653243
Portaria Nº 1251/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e as Portarias do detran/Pa 506/2014 e 2432/2018.
coNSidEraNdo o requerimento nº 2021/151674, apresentado pela em-
presa PioNEra cENTro dE forMaÇÃo dE coNdUTorES EirEli, inscrita 
no cNPJ sob o nº 12.085.520/0001-23, nome de fantasia aUTo EScola 
PioNEra, junto a esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação do credenciamen-
to do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo do PioNEra cENTro dE forMa-
ÇÃo dE coNdUTorES EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 12.085.520/0001-
23, nome de fantasia aUTo EScola PioNEra (claSSificaÇÃo a/B), 
com estabelecimento na av. Weyne cavalcante , nº 356, centro, canaã 
dos carajás cEP: 68.537-000, com atuação na região de Trânsito de Pa-
raUaPEBaS, no município de canaã dos carajás/Pa, em tudo observada a 
legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meses a contar da data final de sua última portaria de credenciamento.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1347992 neste dETraN/
Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 05 de maio de 2021.
Marcelo lima Guedes
diretor Geral

Protocolo: 653237

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 021/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ
n° 04.822.060/0001-40 e o dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo dE
MoJU, inscrito no cNPJ n° 05.105.135/0001-35.
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: 05/05/2021 Término:04/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.574 de 06/05/2021)

Protocolo: 652947
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eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 019/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo dE 
iGaraPÉ Miri inscrito no cNPJ n° 05.191.333/0001-69
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: 05/05/2021 Término: 04/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.574 de 06/05/2021)

Protocolo: 652942
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 016/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ
n° 04.822.060/0001-40 e o municipio de iTaiTUBa, representado pelaa
coordENadoria MUNiciPal dE TrÂNSiTo dE iTaiTUBa/Pa, inscrito no
cNPJ nº 05.138.730/0001-77.
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: 05/05/2021 Término: 04/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.574 de 06/05/2021)

Protocolo: 652948
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 023/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e MUNicÍPio dE MocaJUBa/Pa, inscrito no cNPJ 
n° 05.846.704/0001-01
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: 05/05/2021 Término: 04/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.574 de 06/05/2021)

Protocolo: 653012
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 020/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e MUNicÍPio dE MoJUi doS caMPoS/Pa, inscrito 
no cNPJ n° 17.349.848/0001-23.
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: 05/05/2021 Término: 04/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.574 de 06/05/2021)

Protocolo: 653010
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 009/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e MUNicÍPio dE XiNGUara/Pa, inscrito no cNPJ 
n° 04.144150/0001-20
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: 05/05/2021 Término: 04/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.574 de 06/05/2021)

Protocolo: 653027
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 015/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo do 
MUNicÍPio dE UrUará/Pa, inscrito no cNPJ n° 34.593.541/0001-92
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:05/05/2021 Término: 04/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.574 de 06/05/2021)

Protocolo: 653024
eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 014/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e EParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo do 
MUNicÍPio dE UliaNÓPoliS/Pa, inscrito no cNPJ n° 83.334.672/0001-60
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: 05/05/2021 Término: 04/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.574 de 06/05/2021)

Protocolo: 653028

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1079/2021-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 de concessão de Suprimento de fundos, 
constante do Memº 20/2021-crT Santarém, de 13/04/2021, e demais 
despachos no Processo 2021/389429,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José de almeida Sales, matrícula 3226000/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as necessidades emer-
genciais da cirETraN “a” de Santarém.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.500,00
3339039-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1090/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/394124;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jorgean carlos ferreira frazão, matrícula 5119570/5.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.400,00 (HUM Mil E QUaTrocENToS rEaiS) e destina-se a realizar 
despesas emergenciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades 
diárias de fiscalização de Trânsito desenvolvidas no Município de Parago-
minas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1103/2021-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 de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/391423,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
leandro Guilherme Vieira, matrícula 5949123/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destinam-se a suprir para despesas even-
tuais.
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art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-3.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1104/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/384826,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jorge Henrique Santos lima, matrícula 3261743 /1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir para despesas eventu-
ais nos municípios de Santarém, Mojuí dos campos e Monte alegre.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 28/04 à 10/05/2021
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1108/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/403117;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
antonia rita Sarmento de Paula, matrícula 011291-7.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir para despesas even-
tuais no deslocamento ao município 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: 26/04 a 21/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 652995

diÁria
.

Portaria Nº 816/2021-daF/cGP, de 19/03/2021
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 214/2021-GofTc, de 17/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/300297,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Bragança, no período de 30/03 a 05/04/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum-
primento e cronograma de ações determiandas pela diretoria Técnica e 
operacional, em especial por ocasião da “operação Semana Santa 2021”.

Servidor matricula
raimundo da costa cunha 57198617 /1

Jorge fernando dos santos tuma 57198267 /1
Peter mendes pereira 57226369 /1

Eduardo valério amaral cavalcante 57198618 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 817/2021-daF/cGP, de 19/03/2021
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 215/2021-GofTc, de 17/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/300414,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 30/03 a 05/04/2021, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum-

primento e cronograma de ações determiandas pela diretoria Técnica e 
operacional, em especial por ocasião da “operação Semana Santa 2021”.

Servidor matricula
Willy de souza pena 57198712 /1
Priscyla roman vieira 57200275 /1

adenilson martins nascimento 54193763 /3_
Silvio nazareno de moraes 57201601 /1

Marcus roberto saldanha batista 57228955 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 818/2021-daF/cGP, de 19/03/2021
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 92/2021-GofTc “a”, de 15/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/288184,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias, aos servidores 
abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de capanema 
para o Município de Marapanim, no período de 31/03 a 05/04/2021, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização 
de Trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido município, 
em especial por ocasião da “operação Semana Santa 2021”.

Servidor matricula
denis pinheiro vales 57207186 /1

José roberto farias da silva 57201801 /1
raphael rocha mesquita 57201378 /1
renata sousa da silva 57201382 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 819/2021-daF/cGP, de 19/03/2021
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 
246/2021, de 20/01/2021, e demais despachos no Processo 2021/299405,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao ser-
vidor abaixo relacionado destinada ao deslocamento do Município de cas-
tanhal para o Município de Mãe do rio no período de 22/03 a 16/04/2021, 
a fim de realizar serviços de atendimento na área de vistoria na Ciretran 
do referido município.

Servidor matricula
Erley wanderson da silva e silva 57201941 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 832/2021-daF/cGP, de 23/03/2021
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 216/2021-GofTc, de 17/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/303356,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 30/03 a 05/04/2021, a fim 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cum-
primento ao cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional, em especial por ocasião da “operação Semana Santa 2021”.

Servidor matricula
José humberto daniel lisboa 5557135 /2

alberto Jansen ferreira 57231977 /1
Jonhilda do socorro mileo cardoso 57227434 /1

Daniel figueiredo guerreiro 57198721 /1
francisco mauro santa rosa novaes 57226391 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 652990

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 33/2020-FisP.
oBJETo: Prorrogação do prazo de entrega do contrato nº 33/2020 por 
mais 90 (noventa) dias, para conclusão da obra de reforma dos banheiros 
de uso coletivo e adequação do auditório B da delegacia Geral - Belém/Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021 - fáBio da lUZ dE PiNHo - dirETor 
E ordENador dE dESPESa do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraN-
Ça PÚBlica/fiSP - JoSÉ carloS aMaral raMoS - facE ENGENHaria 
lTda - EPP

Protocolo: 653210



 diário oficial Nº 34.576  59 Sexta-feira, 07 DE MAIO DE 2021

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis Nº 2020/93
data: 28.12.2020
origem: fundo de investimento de Segurança Publica
destino:corPo dE BoMBEiroS MiliTar do ESTado do Pará
descrição: HaTcH, 1.6,8V:4cil:101/104cV:5PS:
c/ar:d.H:GaS/alcool
rp: 65362 a 65371
carloS alBErTo TaBoSa da SilVa JUNior - diretor e ordenador de
despesa do fisp
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - coMaNdaNTE GEral do cBM
TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS Nº 2021/2
data: 04.05.2021
origem: fundo de investimento de Segurança Publica
destino:corPo dE BoMBEiroS MiliTar do ESTado do Pará
Descrição: PICK-UP POL., 2.4,16,4CIL,190CV,DIES.,D.H,4X4,6+1,4P, 5PS,-
cEl
rp: 65381 a 65386
fáBio da lUZ dE PiNHo - diretor e ordenador de despesa do fisp
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - coMaNdaNTE GEral do cBM

Protocolo: 652993

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0439/2021-cGP/seaP 
Belém, 30 de abril de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5702/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no Memoran-
do nº 1498/2020-PEM 3, de 09/10/2020, envolvendo o preso GilBErTo 
aTaidE froTa JUNior;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, recomendou a instauração de Sindicância administrativa 
disciplinar em face da servidora riTa dE cáSSia caNTo da coSTa, obje-
tivando o suposto não encaminhamento do preso GilBErTo aTaÍdE froTa 
JUNior para a realização de exame de corpo de delito, em 28/09/2020;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a instauração de Sin-
dicância administrativa disciplinar em face da servidora riTa dE cáSSia 
caNTo da coSTa, por infração, em tese, do art. 177, iV e Vi, c/c art. 189, 
do rJU.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à dire-
toria de Gestão de Pessoas para registro no assentamento funcional da 
servidora.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653155
Portaria Nº 0436/2021-cGP/seaP 
Belém, 30 de abril de 2021
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5623/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e funcional dos servidores WaNdErSoN SaNTaNa do carMo e 
fraNciSco dE PaUla doS SaNToS, acerca da suposta agressão ao preso 
WESlEY alVES da SilVa, ocorrida em 29/07/2020;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, emitiu relatório conclusivo recomendando a suspensão, 
pelo prazo de 26 (vinte e seis) dias, dos servidores WaNdErSoN SaNTaNa 
do carMo e fraNciSco dE PaUla doS SaNToS, em virtude da prática 
de inobservância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos e 
falta grave; com conversão da pena em multa;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a aplicação da penali-
dade de SUSPENSÃo, pelo prazo de 26 (vinte e seis) dias, aos servidores 
WaNdErSoN SaNTaNa do carMo e fraNciSco dE PaUla doS SaNToS, 
por infração ao art. 177, Vi c/c art. 189 e art. 190, Vii, do rJU.
art. 2º - determinar a conversão da penalidade em multa, diante da ne-
cessidade de serviço, com base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 
vencimento ou remuneração, permanecendo os servidores em exercício de 
suas atribuições, com fulcro no art. 189, §3º, do rJU.
art. 3º - após o trânsito em julgado, encaminhar cópia do relatório conclu-
sivo e da decisão à diretoria de Gestão de Pessoas e à comissão de Estágio 
Probatório para conhecimento e providências pertinentes.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653148

Portaria Nº 0440/2021-cGP/seaP 
Belém, 30 de abril de 2021.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5751/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade administrati-
va e funcional das servidoras aNa caTariNa BorGES MoKarZEl do aMa-
ral e ÉriKa BaKEr dE carValHo, acerca dos fatos narrados no ofício 
interno nº 12/2021-Gabinete da Secretaria, de 10/01/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo da servidora aNa caTariNa 
BorGES MoKarZEl do aMaral, vez que não restou comprovado nexo 
causal entre a conduta e o dano perpetrado, sendo recomendado ainda que 
a servidora seja reconduzida ao trabalho; Quanto à servidora ÉriKa BaKEr 
DE CARVALHO, a Comissão ratificou o despacho de fls. 67/68 quanto ao 
não indiciamento da mesma e a consequente aBSolViÇÃo da servidora;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a aBSolViÇÃo da 
servidora aNa caTariNa BorGES MoKarZEl do aMaral, com esteio no 
art. 221, §1º, do rJU e quanto à servidora ÉriKa BaKEr dE carValHo, 
ratificar o despacho de fls. 69-69-v, no qual foi decidido pelo não indicia-
mento da mesma.
art. 2º - Encaminhar recomendação ao Gabinete da Secretaria de recon-
dução da servidora aNa caTariNa BorGES MoKarZEl do aMaral ao 
trabalho.
art. 3º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à direto-
ria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais das 
servidoras.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653151
Portaria Nº 0441/2021-cGP/seaP 
Belém, 30 de abril de 2021
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5718/2020-cGP/SEaP, objetivando investigar os fatos narrados no Termo 
de denúncia, datado de 09/11/2020, por preso custodiado no Presídio Es-
tadual Metropolitano i, ocorridos quando estava custodiado no Presídio 
Estadual Metropolitano iii;
coNSidEraNdo que a autoridade Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, recomendou a instauração de Processo administrativo 
disciplinar em face dos servidores GENiErBErTH coElHo loPES e fEliPE 
MarTiNS daNTaS, objetivando apurar responsabilidade administrativa e/
ou funcional referente ao suposto excesso quando da utilização de instru-
mento de menor potencial ofensivo – iMPo em desfavor dos presos Mar-
cio JUNior MoUra coSTa E WESlEY BarBoSa doS SaNToS;
rESolVE:
art. 1º - acatar o relatório conclusivo e determinar a instauração de Pro-
cesso administrativo disciplinar em face dos servidores GENiErBErTH co-
ElHo loPES e fEliPE MarTiNS daNTaS, por infração, em tese, do art. 
177, Vi, art. 190, Vii c/c art. 189, do rJU.
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo e da decisão à diretoria 
de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos ser-
vidores GENiErBErTH coElHo loPES e fEliPE MarTiNS daNTaS.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653158
Portaria Nº 451/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 5884/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia, recebida 
por meio do e-mail institucional em 13/04/20251, sobre suposta falta ao 
trabalho, sem justificativa, de servidora lotada no Centro de Recuperação 
agrícola “Sílvio Hall de Moura”.
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653131
Portaria Nº 450/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 5883/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão sofrida 
pela presa criSTiaNE dUarTE da SilVa, custodiada no centro de recu-
peração feminino de Santarém, ocorrido em 15/04/2021.
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art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653134
Portaria Nº 0453/2021-cGP/seaP 
Belém, 06 de maio de 2021. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU);
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
nº 5886/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do Gerente administrativo d.E.d.r. (Matr. 5947921), em 
denúncia de suposta conduta indevida do servidor, infringindo, em tese, o 
art. 177, Vi, art. 178, Xi c/c arts. 189 e 190, V, do rJU.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES, Procurador autárquico – membro; e rodri-
Go coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo – membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 208, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no 
assentamento funcional e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653143
Portaria Nº 452/2021-cGP/seaP 
Belém, 06 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 5885/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia, recebida 
no e-mail institucional, em 29/03/2021, acerca de suposta perseguição e 
difamação de servidora lotada na cadeia Pública de Parauapebas.
art. 2 º - designar MarÍlia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653137
Portaria Nº 448/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 5881/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de suposta 
concessão de trabalho interno ao preso EGNEr liMa dE SoUSa, custodia-
do na central de Triagem Masculina de Santarém.
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653126
Portaria Nº 449/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado ampla 
defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 5.810/1994 – regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará - rJU;

rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 5882/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão sofrida 
pelo preso arriSoN Sá PEdroSo, custodiado na central de Triagem Mas-
culina de Santarém, ocorrida em 25/02/2021.
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653118
Portaria Nº 446/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 5879/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos ocorridos 
em 24/04/2021, no Pórtico do complexo Penitenciário de Santa izabel, 
envolvendo servidores do centro de recuperação Penitenciário do Pará iV.
art. 2 º - designar MarÍlia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653111
Portaria Nº 447/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 5880/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncias de maus 
tratos a presos custodiados no centro de recuperação agrícola “Sílvio Hall 
de Moura”, registradas na ouvidoria Nacional de direitos Humanos, sob os 
protocolos 536627 e 536704.
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653116
Portaria Nº 442/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 5875/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão físi-
ca sofrida pela presa JocÉlia PErEira rEiS da coNcEiÇÃo, custodiada 
centro de reeducação feminino, em 13/04/2021.
art. 2 º - designar MarÍlia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653100
Portaria Nº 444/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
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rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 5877/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta conduta de 
servidor lotado no Presídio Estadual Metropolitano i, conforme relatado no 
ofício nº 528/2021-PEM i/SEaP de 15/03/2021.
art. 2 º - designar MarÍlia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653102
Portaria Nº 445/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 5878/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia, recebida por 
meio do e-mail institucional desta corretiva, em 29/04/2021, de suposta 
conduta de servidor lotado no Presídio Estadual Metropolitano 1.
art. 2 º - designar MarÍlia MarTiNS dE BriTo, assistente administrativo, 
para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653105
Portaria Nº 0457/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, Procurador autárquico e fundacional do Estado – membro; e 
BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo – membro, 
para dar continuidade à apuração dos autos dos Processos administrativos 
disciplinares nº 5603/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias 
para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653290
Portaria Nº 0456/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcÊS doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional do Esta-
do – membro; e BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente adminis-
trativo – membro, para dar continuidade à apuração dos autos dos Proces-
sos administrativos disciplinares nº 5601/2020-cGP/SEaP, estabelecendo 
o prazo de 120 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653286

Portarias de desiGNaÇÃo e 
eXcLUsÃo de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°444/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 30 de abril de 2021.
EXclUir da servidora Shirley lopes de oliveira, Matricula funcional nº 
5614392 – ocupante da função de auxiliar de serviços de agropecuária a 
Gratificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 31/03/2021.
coNcEdEr ao servidor Plácido Monteiro dos Santos, Matricula funcional 
nº 43028 - ocupante da função de Assistente agropecuária a Gratificação 
de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do 
vencimento do cargo exercido, a contar de 01/04/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 653350
Portaria Nº 0469/2021-cGP/seaP 
Belém, 06 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0300/2021-cGP/SEaP, de 05/04/2021, publicada no doE nº 34.542 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
5818/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 653341
Portaria Nº 0470/2021-cGP/seaP 
Belém, 06 de maio de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 30 (trinta) dias, poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portaria abaixo relacionada:
- 0258/2021-cGP/SEaP, de 24/03/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5812/2021-cGP/SEaP;
- 0305/2021-cGP/SEaP, de 05/04/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5815/2021-cGP/SEaP;
- 0259/2021-cGP/SEaP, de 24/03/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5816/2021-cGP/SEaP;
- 0255/2021-cGP/SEaP, de 26/03/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5817/2021-cGP/SEaP;
- 0301/2021-cGP/SEaP, de 05/04/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5819/2021-cGP/SEaP;
- 0302/2021-cGP/SEaP, de 05/04/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5820/2021-cGP/SEaP;
- 0303/2021-cGP/SEaP, de 05/04/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5821/2021-cGP/SEaP;
- 0304/2021-cGP/SEaP, de 05/04/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5822/2021-cGP/SEaP;
- 0311/2021-cGP/SEaP, de 05/04/2021, publicada no doE nº 34.542, 
de 06/04/2021, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
5823/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 653343
Portaria Nº 0468/2021-cGP/seaP 
Belém, 05 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcÊS doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica - Presidente; BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, assistente administrativo – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, assistente administrativo – membro; para dar continui-
dade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5777/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653336
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Portaria Nº 0465/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; SaidY MErcÊS doS SaNToS 
diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, assistente administrativo – membro; para dar continui-
dade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5613/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653339
Portaria Nº 0466/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; SaidY MErcÊS doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; e ViTor raMoS EdU-
ardo, Procurador autárquico e fundacional do Estado – membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas 
disciplinares nº 5658/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias 
para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653330
Portaria Nº 0467/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, corregedor Metropolitano – Presidente; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, Procurador autárquico e fundacional do Estado – membro; e 
BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo – membro; 
para dar continuidade à apuração dos autos das Sindicâncias administra-
tivas disciplinares nº 5660/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 
dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653331
Portaria Nº 0459/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;

coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; JaYMErSoN carloS PE-
rEira MarQUES,  Procurador autárquico e fundacional do Estado – mem-
bro; e aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, Procurador-autárquico e 
fundacional do Estado – membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos  da  Sindicância  administrativa  disciplinar  nº  4831/2019-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653298
Portaria Nº 0461/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior - Presidente; SaidY MErcES doS SaN-
ToS diaS, consultora Jurídica do Estado - membro; e ElToN da coSTa 
fErrEira, Procurador autárquico e fundacional do Estado- membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa dis-
ciplinar nº 5261/2019-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para 
a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653310
Portaria Nº 0460/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
coNSidEraNdo ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcES doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – Presidente; aNdrÉ ricar-
do NaSciMENTo TEiXEira, Procurador autárquico do Estado – membro; e 
BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo – membro; 
para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrati-
va disciplinar nº 5027/2019-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias 
para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653304
Portaria Nº 0463/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
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rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; aNdrÉ ricardo NaSci-
MENTo TEiXEira, Procurador autárquico e fundacional – membro; e Sai-
dY MErcÊS doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro, 
para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância administrati-
va disciplinar nº 5392/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias 
para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653317
Portaria Nº 0462/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por SaidY MErcÊS doS 
SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – Presidente; ViTor raMoS 
EdUardo, Procurador autárquico e fundacional – membro; e EliZaBETH 
MalcHEr VilHENa, assistente administrativo – membro, para dar conti-
nuidade à apuração dos autos da Sindicância administrativa disciplinar nº 
5391/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653314
Portaria Nº 0464/2021-cGP/seaP 
Belém, 04 de maio de 2021.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; ViTor raMoS EdUardo, 
Procurador autárquico e fundacional do Estado - membro; e SaidY MEr-
cÊS doS SaNToS diaS, consultora Jurídica do Estado – membro; para 
dar continuidade à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas 
disciplinares nº 5602 e 5605/2020-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 
60 dias para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 653327

.

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
contratar, os servidores  temporários , de acordo com o  termo de coope-
ração nº 004/2017 - PNaiSP , autorizo nº2020/486118 de 04 de dezembro 
de 2020
ato: Portaria Nº416/2021-GaB/sUsiPe
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTracÃo PENiTENciária.
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
data de admissão: 04/05/2021 Término Vínculo: 03/05/2022
Nome do Servidor: faBiaNa coSTa SEiXaS
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- farMácia
data de admissão: 04/05/2021 Término Vínculo: 03/05/2022
Nome do Servidor: Marcia dE carValHo alVES
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- ENfErMaGEM
data de admissão: 04/05/2021 Término Vínculo: 03/05/2022
Nome do Servidor: lUaNa SilVa MoNTEiro
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- ENfErMaGEM
data de admissão: 05/05/2021 Término Vínculo: 04/05/2022
Nome do Servidor: JoSÉ aNGElo BarlETTa crEScENTE JUNior
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- MÉdico
data de admissão: 07/05/2021 Término Vínculo: 06/05/2022

Nome do Servidor: lEila Maria SoarES PaiVa
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- MÉdico
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária.

Protocolo: 653092
adMissÃo de serVidor
contratar, os servidores, por tempo determinado, para atender necessi-
dade temporária, em razão do convenio firmado com o Departamento Pe-
nitenciário Nacional -  dEPEN, convênio SicoNV nº 82265/2015, autorizo 
nº2021/118598 de 02 de março de 2021.
ato: Portaria Nº415/2021-GaB/sUsiPe
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTracÃo PENiTENciária.
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: lUciaNa aMoriM cUNHa laUrido
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- PSicoloGia
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: fErNaNda aNaSTácia riBEiro da SilVa
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- PSicoloGia
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: JÉSSica lariSSa BarroS PiNTo
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- PSicoloGia
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: Marco aNToNio da SilVa MoliNa
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- PSicoloGia
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: THaMirES diaS arraES
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- PSicoloGia
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: HÉlio  coNcEiÇÃo doS SaNToS TEiXEira
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- PSicoloGia
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: dEiSE rEJaNE SilVa coSTa
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- PSicoloGia
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: roGÉrio TaVarES da crUZ
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- PSicoloGia
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: aliNE oliVEira aGUiar fErrEira
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- SErViÇo So-
cial
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: MEllaNY PÍPoloS PErEira dE BarroS
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- SErViÇo So-
cial
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: NorMa SoUZa doS SaNToS
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- SErViÇo So-
cial
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: raQUEl MoNTEiro dE MiraNda
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- SErViÇo So-
cial
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: BETH SiMoNE dE BriTo fErrEira
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- SErViÇo So-
cial
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: fErNaNda coElHo laUNÉ BriTo
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- SErViÇo So-
cial
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: PaUla fraNciNETE dE oliVEira fUrTado
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- SErViÇo So-
cial
data de admissão: 06/05/2021 Término Vínculo: 05/05/2022
Nome do Servidor: EdiNa rEGiNa liMa doS SaNToS
cargo do Servidor: TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária- SErViÇo So-
cial
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária.

Protocolo: 653084

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 069/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: locação de imóvel não residencial designado como loJa 01 – 
TÉrrEo do “Edifício doutor Moraes center”, localizado na Travessa doutor 
Moraes nº 565, bairro Batista campos, na cidade de Belém-Pará, Para 
iNSTalaÇÃo do EScriTÓrio Social dE aTENdiMENTo ao EGrESSo.
Valor ToTal: r$ 45.201,80 (quarenta e cinco mil, seiscentos e um reais 
e oitenta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa de Trabalho: 97.101 03.122.1297.8338, Natureza da despesa: 
339036, fonte 0106/0306/6301/6101, Pi: 4120008338c.
daTa da aSSiNaTUra: 06/05/2021
ViGÊNcia: 06/05/2021 a 06/05/2022 (12 meses)
coNTraTado: NElSoN riBEiro dE MaGalHÃES E SoUZa.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 653063
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.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrôNico Nº 027/2021 - UasG 925852
Processo nº 2020/1080417, aquisição de insumos para a implantação de 
oficinas nas padarias das casas penais, as quais serão realizadas nas UP‟s: 
colônia Penal agrícola de Santa izabel – cPaSi em Santa izabel e centro 
de reeducação feminina (crf) em ananindeua/Pa, conforme aprovação 
da proposta, apresentada a Secretaria de administração Penitenciária – 
SEaP. data de abertura: 20/05/2021 as 10h00min (Horário de Brasília), 
o Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br,www.
compraspara.pa.gov.br e www.seap.pa.gov.br; responsável pelo certame: 
lívia Elce Magalhães Gouveia; local de abertura: www.comprasnet.gov.br.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 652951

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 008/2021-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria - SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos Tamoios, 1592 entre api-
náges e Padre Eutiquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-
25, e empresa NElSoN riBEiro dE MaGalHÃES E SoUZa, pessoa físi-
ca, brasileiro, portador da identidade nº 3938106 – SSP/Pará e cPf nº 
116.671.922 - 72, telefone: (91) 98121.2121, e-mail: nelson@nelsonsou-
za.adv.br, residente e domiciliado na cidade de Belém, no Estado do Pará, 
na rua dos Tamoios, nº 1619, apartamento nº 1800, Bairro: Batista cam-
pos, cEP: 66033-172.
do oBJETo: locação de imóvel não residencial designado como loJa 01 – 
TÉrrEo do “Edifício doutor Moraes center”, localizado na Travessa doutor 
Moraes nº 565, bairro Batista campos, na cidade de Belém-Pará, Para 
iNSTalaÇÃo do EScriTÓrio Social dE aTENdiMENTo ao EGrESSo.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente locação fundamenta-se no art. 24, inciso X da lei nº 
8.666/93, considerando o preço ser compatível com o mercado nacional.
Valor aNUal: r$ 45.201,80 (quarenta e cinco mil, duzentos e um reais 
e oitenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa de Trabalho: 97.101 
03.122.1297.8338, Natureza da despesa: 339036, fonte 
0106/0306/6301/6101, Pi: 4120008338c
ordENador rESPoNSáVEl: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secre-
tário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa:  06.05.2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de dispensa de licitação nº 008/2021 para locação de imóvel não 
residencial designado como loJa 01 – TÉrrEo do “Edifício doutor Moraes 
center”, localizado na Travessa doutor Moraes nº 565, bairro Batista cam-
pos, na cidade de Belém-Pará, Para iNSTalaÇÃo do EScriTÓrio Social 
dE aTENdiMENTo ao EGrESSo.
Valor anual: 45.201,80 (quarenta e cinco mil, duzentos e um reais e oi-
tenta centavos).
Belém, (Pa), 06.05.2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 653068

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo ParciaL
Processo nº 2020/589701
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 00039/2020 a Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio do seu Secretário de Estado de 
administração Penitenciária, no uso de suas atribuições legais e depois de 
constatada a regularidade dos atos procedimentais decide HoMoloGar os 
itens abaixo relacionados, referentes ao Pregão Eletrônico nº 00039/2020, 
com objeto: aquisição de insumos para confecção de 60.000 (sessenta 
mil) conjuntos de uniformes, visando à padronização do vestuário dos 
internos custodiados nas unidades que compõem a Secretaria de Esta-
do de administração Penitenciária do Estado – SEaP/Pa pelo critério de 
julgamento de melhor lance, em favor das seguintes empesas, conforme 
segue adiante: Empresa vencedora: SilVENiNa UNiforMES lTda - cNPJ: 
18.386.337/0001-44 foi a vencedora do certame para os itens 04, 05, 
06, 07 e 09 pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 56.106,60 
(cinquenta e seis mil, cento e seis reais e sessenta centavos); Valor global 
do Pregão Eletrônico: r$ 953.519,10 (novecentos e cinquenta e três mil, 
quinhentos e dezenove reais e dez centavos).
Belém-Pa, 06/05/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 653094

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 617/2021 - 433476  ctM iV
objetivo: conduzir interno a caráter de Transferência para a comarca de 
Marabá
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: MaraBá
Servidor. Matricula 54180881 aNa cEcilia da coSTa PaiVa - agente Pri-
sional; Matricula 5946453 faBricio SoUZa SaNToS - agente Prisional; 
Matricula 59500701 MaUro SErGio raMoS doS aNJoS - agente Prisio-
nal.
Período. 01 a 03/05/2021 - diária (S) 02 ½ (dUaS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 653043
Portaria Nº 613/2021
objetivo: acoMPaNHar EQUiPE dE ENGENHaria do dEPEN EM ViSiTa 
TÉcNica.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: MaraBá E ParaUaPEBaS/Pa
Servidor (es): 5952552 – WaNESSa alBUQUErQUE fErrEira – ENG. ci-
Vil; 5938716 – EMErSoN rodriGUES corrEa - aGP.
Período: 07 a 12/02/2021 - diária(s): 05 e ½ (cinco e meia)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 652957
Portaria Nº 614/2021
objetivo: rEaliZar coNdUÇÃo dE EQUiPE do coPE.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cTraNS
destino: aBaETETUBa/Pa
Servidor (es): 5868890 – lUiZ fErNaNdo dE PaUla SaNToS JUNior – 
aGP.
Período: 11/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 652958
Portaria Nº 615/2021
objetivo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo  a fiM dE aTENdEr dEMaNda do MP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 5919102 – JoSiaNE coUTiNHo MaTHEWS – ENG. SaNi-
Tária; 5917645 – JorGE cESar NoVaiS rEGo filHo – aGP; 5952488 
– liNErcKY aNdrE cÉZar SoarES lUSToSa – ENG. ElÉTrica.
Período: 17/02/2021 - diária(s): 01 (uma)
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 652959

.

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 705/21-dGP.seaP, de 05/04/21
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
04/05/21, as férias do servidor SaMUElSoN YoiTi iGaKi, concedidas atra-
vés da PorTaria Nº 385/21-dGP.SEaP, de 30/03/21, publicada no doE nº 
34.539, de 31/03/21.
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor da dGP/SEaP

Protocolo: 653087

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 703/2021 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 05 de Maio de 2021.
Nome: PaUlo HENriQUE lEiTE da SilVa, Matrícula nº 5919494/3 cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade
Período: 29/04/2021 a 08/05/2021.

Protocolo: 652949
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021 – seaP
o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por inter-
médio da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do ESTado 
do Pará - SEaP, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, sito na 
rua dos Tamoios, n° 1592, Bairro: Batista campos, cEP. 66.033-172, ins-
crita no cNPJ nº 05.929.042/0001-25, inscrição Estadual nº 15.246.940-0 
e inscrição Municipal nº 160284-3, representada neste ato por seu Se-
cretário, o Sr. JarBaS VaScoNcEloS do carMo, brasileiro, portador da 
cédula de identidade nº 1921997 SEGUP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob nº 
304.890.402-68, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas 
atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo baseada no art. 25,  inc. i, da lei nº 8.666/1993, para contratação 
direta da empresa iNdUSTria dE MaTErial BÉlico do BraSil - iMBEl, 
cNPJ sob o nº 00.44.323/0007-24, localizada na avenida coronel aventino 
ribeiro n° 1099, Bairro: imbel, cEP: 37.501-345, itajubá – MG - e-mail: 
michelajr@yahoo.com.br, neste ato representada pelo chefe de departa-
mento comercial e chefe do departamento de relações de Mercado, res-
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pectivamente, Sr. aYrToN PErEira riPPEl, brasileiro, casado, portador da 
cédula de identidade nº 015.530.851-3 EB/Md e do cPf nº 569.173.257-
91 e o Sr. alVaro Placido crUZ fErrEira liMa – cel. r/1, brasileiro, 
casado, portador da cédula de identidade nº 020440882-7 Md/EB-df e 
do cPf nº 499.020.327-53, cujo objeto é a aquisição de carabina 7.62, 
i a 2 iMBEl visando atender as necessidades desta Secretaria, com valor 
global de r$ 282.142,80 (duzentos e oitenta e dois mil cento e quarenta 
e dois reais e oitenta centavos), na Programação orçamentária -  97.101 
03.421.1502.7663, natureza: 449052, fonte: 0370, Pi: 1050007663E.
Belém/Pa, 05 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N° 002/2021 
- seaP
Nesta data ratifico, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93, observa-
das as alterações legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 
002/2021–SEaP, fundamentado no art. 25, inc. i, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 05 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 652941
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 704/2021 - dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 05 de Maio de 2021.
Nome: EliaNE do Socorro BraGa loPES, Matrícula nº 57206210/1; 
cargo: agente Penitenciário
assunto: licença Nojo.
Período: 25/04/2021 a 02/05/2021

Protocolo: 652946
Portaria N°177/2021-dGP/GaB/seaP/Pa 
Belém-Pa, 18 de fevereiro de 2021.
EXCLUIR a Função Gratificada de Secr. de Dir. Presídio S. Jose – FG-4, da 
servidora iValdiNa roSa SoEiro Maia, assistente administrativo, Matrí-
cula 42439, a contar de 18 de fevereiro de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 653041
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº. 003/2021
Processo: 2019/489526
resULtado de JULGaMeNto de HaBiLitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBlica Nº. 003/2021 com o objeto contratação de ser-
viços para a coNSTrUÇÃo da cadEia PÚBlica dE ToMÉ-aÇÚ – 316 Va-
GaS – coNTiNUaÇÃo da oBra localizada no município de Tomé-açú/Pa.
com base na análise dos documentos apresentados, em com subsídio da 
coordenadoria de Engenharia e arquitetura – cEar.
São as empresas declaradas HaBiliTadaS:
d & N ENGENHaria – lTda cNPJ: 15.151.287/0001-28
diTroN ENGENHaria E iNcorPoraÇÕES EirEli  cNPJ: 03.832.803/0001-09
laca ENGENHaria lTda cNPJ: 63.873.012/0001-40
MMdJESUS coNSTrUTora cNPJ: 09.397.634/0001-02
MdS coNSTrUTora E iNcorPoradora, cNPJ: 02.040.696/0001-05.
E iNaBiliTadaS:
B2B SErVicE lTda cNPJ: 19.139.459/0001-07
M&B ENGENHaria lTda cNPJ: 02.656.632/0001-33
cirio coNSTrUTora E SErViÇoS lTda (EM rEcUPEraÇÃo JUdicial) 
cNPJ: 08.645.489/0001-60
PraZo rEcUrSal
Após julgamento, fica aberto o prazo recursal, conforme cronograma abaixo:
Prazo máximo para apresentação de peças de razões: dia 14/05/2021 
(sexta-feira)
Prazo máximo para apresentação das peças de contrarrazões: dia 
21/05/2021 (sexta-feira)
Prazo máximo para decisão da comissão: dia 28/05/2021 (sexta -feira).
Horário de expediente é de 09h00min as 15h00min (horário local).
as peças poderão ser encaminhadas via e-mail, cl.seappa@gmail.com ou 
protocolado no protocolo geral desta SEaP.
informo que será dada publicidade deste julgamento através de extrato no 
Diário Oficial do Estado do Pará e a íntegra enviada por e-mail aos licitan-
tes, podendo ser solicitado cópia nesta SEaP.
Belém-Pa, 06 de maio de 2021.
lívia Elce Magalhães Gouveia
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 653054

secretaria de estado
de cULtUra

.

Portaria
.

aFastaMeNto Por FaLeciMeNto
Portaria Nº 156 de 05 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do Processo nº 
2021/429235 de 23.04.2021, e ainda os termos da certidão de Óbito nº 
065656 01 55 2021 4 00437 026 0172164 15, de 26.03.2021,
r E S o l V E:
i- coNcEdEr, 08 (oito) dias de afastamento, no período de 26.03.2021 
a 02.04.2021, ao servidor, HaNdErSoN dE dEUS BarBoSa, matrícula nº 

57174603/ 2, ocupante do cargo de TEcNico EM GESTao cUlTUral, em 
virtude de falecimento em pessoa da família.
ii- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 
seus efeitos a data de 26.03.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 05 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura - SEcUlT

Protocolo: 653016
Portaria Nº. 161 de 06 de Maio de 2021 
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Processo de nº. 
2021/470786- SiMM, de 04/05/2021,
rESolVE:
aUToriZar, a concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias ao servidor 
arMaNdo SaMPaio SoBral, matricula nº. 57176574/ 2, cPf: 
255.124.632- 68 ocupante do cargo de dirETor do SiSTEMa iNTEGrado 
MUSEUS E MEMoriaiS, para o município de cacHoEira do arari/Pa, no 
período de 07 a 09.05.2021, a fim de realizar visita técnica ao Museu do 
Marajó, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 06 de Maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura. 

Protocolo: 653410

errata
.

errata da publicação da Portaria  nº 158/2021, de 05.05.2021, pu-
blicada no doE nº 34574, de 06.05.2021, sob o Protocolo nº 652799
onde se lê:
i – aUToriZar os servidores relacionados abaixo a se deslocarem ao mu-
nicípio de cacHoEira do arari/Pa, no período de  07 a 09.05.2021.

Servidor (a) objetivo
EdilENo aUGUSTo dE SoUZa MarTiNS, matrícula nº 57200700/2, cPf: 
585.031.102-53, ocupante do cargo de coordenador de infraestrutura. realizar visita técnica ao Museu do Marajó. 

EMaNoEl fErNaNdES dE oliVEira JÚNior, matrícula nº 5950207/1, 
cPf: 518.867.402-59, ocupante do cardo de coordenador de documen-

tação e Pesquisa.
realizar visita técnica ao Museu do Marajó.

Márcio aNdrEi NaHMiaS da crUZ, matrícula nº 57191538/1, cPf: 
727.133.482-34, ocupante do cargo de assistente administrativo. realizar visita técnica ao Museu do Marajó. 

Leia-se:
i – aUToriZar o servidor relacionado abaixo a se deslocar ao município de 
cacHoEira do arari/Pa, no período de  07 a 09.05.2021.

Servidor (a) objetivo
EdilENo aUGUSTo dE SoUZa MarTiNS, matrícula nº 57200700/2, cPf: 
585.031.102-53, ocupante do cargo de coordenador de infraestrutura. realizar visita técnica ao Museu do Marajó 

Protocolo: 653333

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 160 de 06 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do Processo de 
nº 2021/446771, de 28.04.2021,
rESolVE:
i – aUToriZar, a concessão de Suprimentos de fundos, no valor de r$ 
7.000,00 (sete mil reais), ao servidor fEliPE daMaScENo WaNZElEr, 
matrícula nº 5957406-1, cPf: 959.197.832-49, ocupante do cargo em co-
missão de assistente administrativo, para atender as despesas de pronto 
pagamento.
II – DETERMINAR, que a movimentação financeira do mencionado Supri-
mento de Fundos, obedeça a seguinte classificação Orçamentária:
13.122.1297-8338-0101-339039 – Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídi-
ca.............r$ 7.000,00
PTrES  158338............................................................. aÇÃo 230977
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 E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 06 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 653191

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 159 de 06 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, 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 2021/466786 dPaT de 03.05.2021,
rESolVE:
i - aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para 
a cidade de cacHoEira do arari/Pa, no período de 06 a 07 de Maio de 
2021.
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Servidor (a) objetivo
rodolfo cruz Brito. Matrícula: 5946489/2, ocupante do cargo: assessor - 

dPaT/SEcUlT. realizar visita técnica ao Museu do Marajó

Nelson luís carvalho de oliveira Matrícula: 57190169/2, ocupante do cargo 
de diretor do departamento de Projetos -dP/SEcUlT realizar visita técnica ao Museu do Marajó

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e1/2 (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 06 de Maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 653080

.

.

oUtras MatÉrias
.

a comissão designada pela Portaria 042/2021-secULt, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2020: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
rElaÇÃo – aBril

Nome linguagem Escopo cPf/cNPJ

Edson Silva Barbosa
Palestrante/debatedor 

Mediador/Produtor/ 
Oficineiro

Palestrante/debatedor Mediador/
Produtor/ Oficineiro 173.857.335-49

Edson Silva Barbosa artes cênicas / teatro/ 
Música

Espetáculos artísticos com 7 ou 
mais artistas em cena 173.857.335-49

Edson Silva Barbosa artes cênicas / teatro/ 
Música

Espetáculos artísticos com 4 a 6 
artistas em cena 173.857.335-49

Edson Silva Barbosa artes cênicas / teatro/ 
Música

Espetáculos artísticos com até 3 
artistas em cena 173.857.335-49

associação dos filhos e amigos do 
ile iYa oMi aSE ofa KarE

Palestrante/debatedor 
Mediador/Produtor/ 

Oficineiro

Palestrante/debatedor Mediador/
Produtor/ Oficineiro 05.071.123/0001-37

associação dos filhos e amigos do 
ile iYa oMi aSE ofa KarE

artes cênicas / teatro/ 
Música

Espetáculos artísticos com 7 ou 
mais artistas em cena 05.071.123/0001-37

associação dos filhos e amigos do 
ile iYa oMi aSE ofa KarE

artes cênicas / teatro/ 
Música

Espetáculos artísticos com 4 a 6 
artistas em cena 05.071.123/0001-37

associação dos filhos e amigos do 
ile iYa oMi aSE ofa KarE

artes cênicas / teatro/ 
Música

Espetáculos artísticos com até 3 
artistas em cena 05.071.123/0001-37

Protocolo: 653071

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 287 – cGP/FcP de 06 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.
coNSidENraNdo o disposto nos art. 72, inciso Xii da lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo ainda, a certidão de nascimento matricula 066852 01 55 
2021 1 00286 239 031 5872 9,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora laENa claUdia fErrEira NaSEaSENo, matrícula 
nº 5935632/2, ocupante do cargo de aSSESSor, lotada na coordenadoria 
orçamentária e financeira, 180 (cento e oitenta) dias de licença Materni-
dade, no período de 30/04/2021 a 26/10/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 653285

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 281 - cGP/FcP de 03 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pela lei 5.322, de 26 de junho de 1986, 
alterada pela lei n.º 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei 
n.º 8.096, de 1º janeiro de 2015, publicada no d.o.E. Nº 32.798 de 01 de 
janeiro de 2015, 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. 77 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo ainda os termos dos Processos: 2021/354844
forMaliZar, licença para Tratamento de Saúde à servidora na tabela 
abaixo:

diaS PEriodo NoME MaTricUla carGo laUdo

15 09/03 a 23/03/2021 SHirlEY rENE dE PaiVa 
caTUaBa BaTiSTa 80845079/ 1

TEcNico EM GESTao dE 
dESENVolViMENTo aGrário E 
fUNdiario - BiBlioTEcaria

73329

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 652912

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 286 - cGP de 05 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.
coNSidEraNdo, o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
rESolVE:
1 - coNcEdEr fÉriaS aos servidores abaixo relacionados:

MaTricUla NoME carGo PErÍodo aQUi-
SiTiVo PErÍodo dE GoZo

6120741/ 1 VaNilda MoNTEiro PErEira aUXiliar dE SEVicoS 
GEraiS

27/04/2020 a 
26/04/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5765161/ 5 EdNaldo NUNES BriTTo TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

07/12/2019 a 
06/12/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

5042712/ 5 Maria do Socorro corrEa 
dE MiraNda doS SaNToS

TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

12/06/2020 a 
11/06/2021

21/06/2021 a 
20/07/2021

293393/ 1 MaioliNa NaSciMENTo 
NEVES TEc. NiVEl SUPErior 02/02/2020 a 

01/02/2021
14/06/2021 a 
13/07/2021

31976/ 1 NorMElia rodriGUES 
GoNcalVES

aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo

01/03/2020 a 
28/02/2021

01/06/2021 a 
30/06/2021

5514452/ 3 PEdro da SilVa NETo TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

27/02/2020 a 
26/02/2021

14/06/2021 a 
13/07/2021

57200796/ 1 daVid PaSSiNHo MoNTES aSSiSTENTE cUlTUral 30/07/2017 a 
27/10/2019

31/05/2021 a 
29/06/2021

51855737/ 3 EXPEdiTo aUGUSTo cardo-
So NoBrE

TEcNico EM adMiNiS-
Tracao E fiNaNcaS

28/01/2020 a 
27/01/2021

21/06/2021 a 
20/07/2021

31119/ 1 EliaS ViEGaS HoSaNa aGENTE dE PorTaria 09/02/2019 a 
08/02/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

55586926/ 2 YaNdra cariNE GalUPPo TEcNico EM GESTao 
cUlTUral

25/08/2019 a 
24/08/2020

07/06/2021 a 
06/07/2021

5903368/ 1 Maria ESTEr oliVEira da 
coSTa doS SaNToS aUXiliar oPEracioNal 14/12/2018 a 

13/12/2019

26/06/2021 a 
109/07/2021-12 

dias e 03/11/2021 a 
20/11/2021-18 dias

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 653307

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 282 – cGP/FcP de 03 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.
coNSidEraNdo a portaria 274 – cGP/fcP de 30/05/2021
coNSidEraNdo, ainda o e-mail datado de 03/05/2021 da daf/fcP.
rESolVE:
I – EXCLUIR, a Gratificação de Tempo integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do servidor raiMUNdo do Socorro MoraES dE al-
MEida, matrícula nº 5903311/1, cargo efetivo de auxiliar operacional, a 
contar de 01/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 653318
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
Pae nº 2020/3868
Pregão Eletrônico nº 004/2021 - fcP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS SErViÇo SEMESTral dE HiGiENiZaÇÃo E dESiNfEcÇÃo doS 
rESErVaTÓrioS PrEdiaiS dE áGUa dESTiNada ao coNSUMo HUMaNo, 
nos termos da lei 5.882/94 do Estado do Pará, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Anexo I, Termo de Referência
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a fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, através da comissão 
Permanente de Licitação torna público que, por necessidade de retificação 
do instrumento convocatório, foi suspenso a sessão de abertura do referido 
Pregão Eletrônico do dia 18/05/2021 às 13:00 horas, e esclarecendo que 
a nova data de abertura será informada através dos mesmos meios de 
divulgação utilizados anteriormente. 
Belém, 06 de maio de 2021
Bruno de araújo reis
Pregoeiro/fcP

Protocolo: 653413

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico No 01/2021 - 
FUNdaÇÃo carLos GoMes
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/fcG, que opinou pelo prosse-
guimento do processo, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 01/2021, no va-
lor total de  r$ 21.970,00 (vinte e um mil novecentos e setenta reais).
oBJETo: aquisição de licENÇaS dE SofTWarES.
EMPrESaS VENcEdoraS:
rM NoTEBooK, cNPJ 21.769.908/0001-34, foi a vencedora do iTEM 01, 
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 6.300,00 (seis mil e 
trezentos reais).
Pa coMErcio E SErVioS GEraiS EirElE, cNPJ 27.044.495/0001-07, foi 
a vencedora do iTEM 02, pelo critério de menor preço, no valor total de 
r$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).
G c E SilVa coMErcio dE iNforMáTica,cNPJ 34.657.550/0001-08, foi 
a vencedora do iTEM 03, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
3.770,00 (três mil setessentos e setenta reais).
Belém (Pa), 06 de maio de 2021.
Maria da Gloria Boulhosa caputo - Superintendente/fcG

Protocolo: 652918
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico No 02/2021 - 
FUNdaÇÃo carLos GoMes
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/fcG, que opinou pelo pros-
seguimento do processo, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 02/2021, 
no valor total de r$ 17.757,60(dezessete mil sessentos e cincoenta e sete 
reais e sessenta centavos).
oBJETo: aquisição de Materias para manutenção corretiva e preventiva 
do predio da fcG.
EMPrESa VENcEdora:
VolT MaTEriaiS ElETricoS, cNPJ 26.507.653/0001-55, foi a vencedora 
do GrUPoS 01, pelo critério de menor preço global por grupo, no valor 
total de r$ 17.757,60 (dezessete mil sessentos e cincoenta e sete reais e 
sessenta centavos).
os grupos 02, 03, 04 e 05 obtiveram resultados fracassados.
Belém (Pa), 06 de maio de 2021.
Maria da Gloria Boulhosa caputo - Superintendente/fcG

Protocolo: 652929
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrôNico Nº 03/2020 - 
FUNdaÇÃo carLos GoMes
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/fcG, que opinou pelo pros-
seguimento do processo, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 03/2020, 
no valor total de r$ 96.588,34(noventa e seis mil quinhentos e oitenta e 
oito reais e trinta e quatro centavos).
oBJETo: aquisição de Equipamento de informática e Tecnologia para a 
área de Ti da fcG.
EMPrESaS VENcEdoraS:
SEcoNd SolUÇÕES EM TEcNoloGia lTda, cNPJ: 32.286.542/0001-69, 
foi a vencedora do iTEM 01, pelo critério de menor preço por item, no va-
lor total de r$ 58.588,34 (cincoenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito 
reais e trinta e quatro centavos).
BElPara coMErcial lTda - cNPJ: 05.903.157/0001-40, foi a vencedo-
ra do iTEM 04, pelo critério de menor preço por item, no valor total de 
r$ 17.468,00 (dezessete mil quatrocento e sessenta e oito reais).
BElPara coMErcial lTda - cNPJ: 05.903.157/0001-40, foi a vencedo-
ra do iTEM 05, pelo critério de menor preço por item, no valor total de 
r$ 14.701,70 (quatorze mil setessentos e setenta e um reais e setenta 
centavos).
iSral MoTa dE SoUZa JUNior - cNPJ: 28.862.607/0001-08, foi a ven-
cedora do iTEM 06, pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 5.899,13 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e treze cen-
tavos).
os itens 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 obtiveram resultados fracas-
sados.
Belém (Pa), 06 de maio de 2021.
Maria da Gloria Boulhosa caputo - Superintendente/fcG

Protocolo: 652963

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

errata
.

errata: reMoVer da Portaria de Férias, a servidora abaixo identificada 
da Portaria 129/2021, dE 23 dE aBril dE 2021, que trata da coNcESSÃo 
dE fEriaS, publicada em doE 34.567 de 29 de abril de 2021: 

NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo JUNHo/2021
aNa PaUla aZEVEdo coSTa 5947347/1 22/03/20 a 21/03/21 14/06 a 28/06/2021

Protocolo: 653083

coNtrato
.

coNtrato Nº 012/2021
ProcESSo Nº 2021/196506
PrEGÃo ElETrÔNico N° 004/2021
objeto: o objeto do presente contrato é a aquisição de Equipamentos de 
imagens e acessórios para atender o Jornalismo da TV, coordenação Pro-
dução e do Portal cultura.
Valor Global: r$ 239.569,02 (duzentos e trinta e nove mil quinhentos e 
sessenta e nove reais e dois centavos).
data de assinatura: 104 de maio de 2021.
Vigência: 05/05/2021 a 05/05/2022.
fiscal do contrato: PaUlo roBErTo BaTiSTa BarroS – Matricula Nº 
54196946/2
Suplente de fiscal: daNiEla Maria TaVarES roUMiE – Matricula Nº 
55947519/1
dotação orçamentária:
região/Município: Guajará/Belém
24.122.1297.8338: Produção e difusão da informação
Elemento 449052: EQUiPaMENToS E MaTErial PErMaNETE
região/Município: Guajará/Belém
24.122.1297.8338: Produção e difusão da informação
Elemento 339030: MaTErial dE coNSUMo
contratada: NoGUEira & TadaiESKY lTda
cNPJ: : 08.563.096/0001-08
Endereço: conj. Vitória régia, al. NS 01, n° 20
cEP 66615-285, Marambaia, Belém/Pa
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 653213
coNtrato Nº 013/2021
ProcESSo Nº 2021/200332
PrEGÃo ElETrÔNico N° 007/2021
objeto: contratação de forma Eventual de empresa para Prestação de 
apoio Técnico e de Produção para eventos realizados ou cobertos pela 
fUNTElPa.
Valor Global: r$ 1.220.330,00 (um milhão duzentos e vinte mil trezentos 
e trinta reais).
data de assinatura: 04 de maio de 2021
Vigência: 04/05/2021 a 04/05/2022
fiscal do contrato: Paloma liv Ne de andrade lima – Matricula nº 
54197900/5
Suplente de fiscal: daniela lins alfaro rodrigues – Matricula nº 5957032/1
dotação orçamentária:
Unidade orçamentária: 65.201-fundações Paraense de radiodifusão fUN-
TElPa.
funcional Programática: 65.201.24.813.1499.8795
Elemento de despesa: 339039
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 103cParaZao
ação Nº 260.047
ação Nº 267.164
Plano interno (Pi): 103coPVErdE
ação Nº 260.051
Plano interno (Pi): 103coPEladE
ação Nº 260.055
funcional Programática: 65.201.24.392.1503.8423
Elemento de despesa: 339039
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 103EVENfEir
ação Nº 260.019
Plano interno (Pi): 103EVENfEST
ação Nº 260.023
Plano interno (Pi): 103EVENfiMU
ação Nº 260.027
Plano interno (Pi): 103EVENcarN
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ação Nº 260.017
Plano interno (Pi): 103EVENcair
ação Nº 260.025
Plano interno (Pi): 103EVENciri
ação Nº: 260.035
Plano interno (Pi): 103EVENoPEr
ação Nº: 260.032
Plano interno (Pi): 103EVENaTal
ação Nº 260.039
Plano interno (Pi): 103EVENoUTr
ação Nº 260.163
contratada: TV NorTE iNdEPENdENTE SErViÇoS dE ProdUÇÃo dE VÍ-
dEoS lTda
cNPJ: 02.402.531/0001-36
Endereço: TraVESSa aNGUSTUra, 3585-B
cEP: 66093-041, Belém/Pa
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 653215

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2021
coNTraTo N. º 022/2020
ProcESSo N. º 2020/418195
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n. º 022/2020 pelo período de 12 (doze) meses, 
a contar de 20 de junho de 2021 a 20 de junho de 2022, obedecendo à 
dotação orçamentária do ano vigente.
Valor Global: r$ 1.161,00 (um mil cento e sessenta e um reais).
data assinatura: 28/04/2021
Vigência: 20/06/21 a 20/06/22
Unidade orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.30
fonte: 0101
contratado: JorGE ElMir frEirE dE aVElar-ME
cNPJ: 35.427.239/001-27
Travessa apinages, 569- aPT 202- Batista campos.
Belém - Pa, 66033-170
ordenadora: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 653216

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

ato: coNtrato Nº 052/2021-caPitÃo PoÇo
Nome: SMaicK WilliaMS SaNTa BriGida coSTa
cargo: ProfESSor
Vigência: 28/04/2021 a 27/04/2022
dotação orçamentária: Processo nº 723718/2020, autorizado em 
18/03/2021.
ato: coNtrato Nº 053/2021-sÃo seBastiÃo da Boa Vista
Nome: MaUricio frEiTaS riBEiro 
cargo: ProfESSor
Vigência: 05/05/2021 a 04/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 054/2021-sÃo seBastiÃo da Boa Vista
Nome: KilMEN loPES dE BarroS
cargo: ProfESSor
Vigência: 05/05/2021 a 04/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 055/2021-MediciLÂNdia
Nome: aUdclEidE da SilVa NaSciMENTo
cargo: ProfESSor
Vigência: 05/05/2021 a 04/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 056/2021-PoNta de Pedras
Nome: daVi fEio loUrEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 05/05/2021 a 04/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 057/2021-PoNta de Pedras
Nome: NiValdo corrEa PaNToJa
cargo: ProfESSor
Vigência: 07/05/2021 a 06/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 058/2021-saNto aNtôNio do taUÁ
Nome: JaNiaNa dE SoUZa SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/05/2021 a 02/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

ato: coNtrato Nº 059/2021-saNto aNtôNio do taUÁ
Nome: ElliVElToN dE carValHo cUNHa
cargo: ProfESSor
Vigência: 04/05/2021 a 03/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 060/2021-cHaVes
Nome: Marco aNToNio doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 07/05/2021 a 06/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 061/2021-aNaJÁs
Nome: WaNdErlEa fariaS doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 07/05/2021 a 06/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 062/2021-aNaJÁs
Nome: aNToNia rafaEla dE JESUS VidEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 07/05/2021 a 06/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 063/2021-aLMeiriM
Nome: EdiMar NaSciMENTo SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 07/05/2021 a 06/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 064/2021-aLMeiriM
Nome: riSoMar fUrTado da PaiXao
cargo: ProfESSor
Vigência: 07/05/2021 a 06/05/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado em 
15/02/2021.

Protocolo: 653409
eXtrato do coNtrato
contrato Nº 039
Exercício: 2021
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEM Plínio Pinheiro 
(Marabá/Pa)
Preço: r$ 1.648.976,64 (Um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, no-
vecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: funcional programática: 16101.12 122.1509; Pro-
jeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Natureza de despesa: 4490.51; fon-
te: 0331004800
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: coNSTrUTora SaNTa TErEZa lTda, cNPJ: 05.693.333/0001-
67, localizada na avenida Senador lemos, nº 242, sala 03, Bairro: Umari-
zal, Belém/Pa, cEP: 66.050-000
foro: Belém-Pa
data assinatura: 06 de maio de 2021
contrato de Empréstimos: 2933/oc - Br-Banco interamericano de desen-
volvimento (Bid)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga -Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 653190
eXtrato do coNtrato
contrato Nº 040
Exercício: 2021
objeto do contrato: Execução de obras de reforma na EEEM acy de Jesus 
Neves de Barros Pereira (Marabá/Pa)
Preço: r$ 841.847,25 (oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e qua-
renta e sete reais e vinte e cinco centavos)
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato
dotação orçamentária: funcional programática: 16101.12 122.1509; Pro-
jeto/atividade: 7674; Produto: 3008; Natureza de despesa: 4490.51; fon-
te: 0331004800
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc/Pa); cNPJ 
nº 05.054.937/0001-63; Endereço: rodovia augusto Montenegro, n° 0, 
km 10, cEP: 66.820-000, Bairro: icoaraci, Belém/Pa
contratado: EcoSoloS coNSTrUÇÃo E coMÉrcio EirEli, cNPJ: 
11.209.875/0001-14, localizada na rua Marcílio dias, nº 1115, cEP: 
68.017-072, Bairro: área Verde, Santarém/Pa
foro: Belém-Pa
data assinatura: 06 de maio de 2021
contrato de Empréstimos: 2933/oc - Br-Banco interamericano de desen-
volvimento (Bid)
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga -Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 653184
termo aditivo: 2
contrato: 089/2019
objeto do contrato: construção de escola com 12 salas no município de 
Quatipuru/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quarta - da vigência do con-
trato original.
concorrência pública: 002/2018-cEl/Nlic/SEdUc
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Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n; cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, com cNPJ/Mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Ed. Torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 30/04/2021
Vigência: 02/05/2021 a 28/12/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 653165
termo aditivo: 2
contrato: 090/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da EEEM. Governador Eu-
rico Vale, no município de rurópolis/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quarta - da vigência do con-
trato original.
concorrência pública: 001/2018-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação :. cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n :. cEP: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, com cNPJ/Mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Ed. Torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 30/04/2021
Vigência: 02/05/2021 a 28/12/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 653170
termo aditivo: 4
contrato: 154/2018
objeto do contrato: construção de uma escola com 12 salas de aula no 
Município de faro/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quarta - da Vigência do con-
trato original.
concorrência pública: 023/2017-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação :. cNPJ: 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n :. cEP: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, com cNPJ/Mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, Ed. Torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 03/05/2021
Vigência: 04/05/2021 a 02/08/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 653172
termo aditivo: 5
contrato: 052/2017
objeto do contrato: locação do imóvel para moradia dos professores do 
sistema de organização Modular de Ensino/SoME Mone alegre.
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 007/2017-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – . funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Edilvan da Silva figueiredo, cPf nº 596.308.172-68, residente e 
domiciliado na localidade de Jacarecapa, cEP 68.220-000, Monte alegre/Pa.
data de assinatura: 30/04/2021
Vigência: 02/05/2021 a 01/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 653180
termo aditivo: 4
contrato: 058/2017
objeto do contrato: locação do imóvel para moradia dos professores do 
sistema de organização Modular de Ensino/SoME Monte alegre.
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 004/2017-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – . funcional Programática: 16101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locadora: Jocicleuma Jardina de Mesquita, cPf nº 600.627.112-53, resi-
dente e domiciliado na comunidade de cumarú, cEP 68.220-000, Monte 
alegre/Pa
data de assinatura: 30/04/2021
Vigência: 02/05/2021 a 01/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 653177

termo aditivo: 5
contrato 093/2019
objeto do contrato: reforma geral da EEEM. remígio fernandes, localizada 
no município de Marapanim/Pa.
objeto do Termo aditivo: Visando alterar a cláusula décima quarta – da 
vigência do contrato original.
Tomada de Preços: 005/2018 – cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa
contratada: Elevar construções e Serviços Eireli – EPP, cNPJ: 
17.579.363/0001-26, com sede na Trav. Barão do Triunfo, nº 2949, cEP: 
66.087-270, Marco, Belém/Pa
data de assinatura: 30/04/2021
Vigência: 03/05/2021 até 01/08/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 653156

terMo de adJUdicaÇÃo
.

eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo 
Nº 15/2021 – sedUc/Pa
Processo: 1486302/2020 – cP Nº 15/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de Execução das obras de reforma na EEEM Plínio Pinheiro (Marabá/Pa)”.
loTE ÚNico
contrato nº 039/2021
Vencedor: coNSTrUTora SaNTa TErEZa lTda – cNPJ 05.693.333/0001-67
Valor: r$ 1.648.976,64 (Um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, no-
vecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 653114
eXtrato de adJUdicaÇÃo da coMParaÇÃo de PreÇo 
Nº 10/2021 – sedUc/Pa
Processo: 1486295/2020 – cP Nº 10/2021
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de Execução das obras de reforma na EEEM acy de Jesus Neves de Barros 
Pereira (Marabá/Pa)”.
loTE ÚNico
contrato nº 040/2021
Vencedor: EcoSoloS coNSTrUÇÃo E coMÉrcio EirEli – cNPJ 
11.209.875/0001-14
Valor: r$ 841.847,25 (oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e qua-
renta e sete reais e vinte e cinco centavos).
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 653120

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

ii errata ao editaL Nº 23/2021 – UePa
ProcESSo SElETiVo dE MoNiToria BolSiSTa E VolUNTária/ccNT
a Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Graduação, 
torna pública a rETificaÇÃo no Edital nº 23/2021 - UEPa, ProcESSo 
SElETiVo dE MoNiToria BolSiSTa E VolUNTária/ccNT da UNiVErSi-
DADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA, conforme a seguir especificado, perma-
necendo inalterados os demais itens do edital.
Xiii- doS rEcUrSoS
oNde se LÊ:
13.2. os recursos deverão ser protocolados no Protocolo do respectivo 
campus para o qual está sendo ofertada a vaga.
Leia-se:
13.2. os recursos deverão ser preenchidos e enviados via sistema, onde o 
aluno realizou a inscrição, na aba rEcUrSo.
Belém, 06 de maio de 2021.
EliaNE dE caSTro coUTiNHo
diretora do centro de ciências Naturais e Tecnologia

Protocolo: 653122
errata de PUBLicaÇÃo
5° terMo aditiVo ao coNtrato 005/2016 - UePa.
cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE
Retifica-se a publicação do 5° Termo Aditivo ao Contrato 005/2016 - UEPA,
no Diário Oficial do Estado do Pará.
1. onde se Lê:
loGradoUro: rua dos Mundurucus nº 2710 cEP: 66040-033
2. Leia-se:
loGradoUro: av. conselheiro furtado nº 2865, Ed. Síntese 21, salas 2 e 4
cEP: 66063-060
Publicado ioEPa no dia 03 de maio de 2021
Edição n. 34.571
Protocolo n. 650742.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 653078
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i errata ao editaL Nº 024/2021 – UePa
Processo seLetiVo reMoto de MoNitoria BoLsista e VoLUN-
tÁria do ccse/UePa/2021
a Universidade do Estado do Pará – UEPa, por meio do centro de ciências 
Sociais e Educação – ccSE, torna público a i ErraTa relativa ao Edital Nº 
024/2021 – UEPa, do Processo Seletivo remoto de Monitoria Bolsista e 
Voluntária, conforme especificado a seguir:
aNEXoS ii
QUadro dE VaGaS – ccSE- BElÉM – caMPUS i
oNde se LÊ:

caMPUS dEParTaMENTo coMPoNENTE cUrricUlar VaGaS TUrNo
i – Belém dfcS História Medieval 01 MaNHÃ

Leia-se:
caMPUS dEParTaMENTo coMPoNENTE cUrricUlar VaGaS TUrNo
i – Belém dfcS História antiga 01 TardE

Belém, 06 de maio de 2021.
aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia
diretor do ccSE/UEPa

Protocolo: 652960
ao PreaMBULo do 5º terMo aditiVo ao coNtrato 
Nº 005/2016-UePa
ProcESSo Nº 2021/275201
coNTraTo Nº 005/2016-UEPa
UEPa/ciEE - cENTro dE iNTrEGaÇÃo EMPrESa EScola
oNde se LÊ:
...com unidade de operação em Belém/Pa com cNPJ Nº 61.600.839.0019-
84, sito a rua dos Mundurucus no 2710, cremação, cEP:66040-033, do-
ravante denominada coNTraTada, neste ato representada pela Sr. GUiU-
liaNo dE JESUS doS SaNToS PiNTo, portador da carteira de identidade 
no 019772 SSP/SP e cPf no 316.141.832-87...
Leia-se:
...com unidade de operação em Belém/Pa com cNPJ Nº 61.600.839.0019-
84, sito a av. conselheiro furtado, 2865 Ed. Síntese 21 - Salas 2 e 4 - 
cremação, Belém - Pa, 66063-060, doravante denominada coNTraTada, 
neste ato representada pelo Sr. cláUdio rodriGo dE oliVEira, porta-
dor da carteira de identidade nº 1.774.314-SSP/Go e cPf/Mf sob o no 
588.675.381-87...
TErMo adiTiVo PUBlicado No doE dE 03/05/2021.
NÚMEro da PUBlicaÇÃo No doE: 34.571.
NÚMEro do ProTocolo No doE: 650742.

Protocolo: 653072

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

N° do Processo oriGiNaL: 2019/6239
N° do ProcESSo PaE: 2021/304910
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 014/2019
Nº TErMo: 2
claSSificaÇÃo: Prestação de Serviços
daTa dE aSSiNaTUra: 06/05/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência e reajuste de valor
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência por mais 12 meses e reajuste 
de valor do contrato n° 014/2019 em 20%, com base no iGP-M (fGV), 
o valor global do contrato que era de r$ 14.555,68, passaria a ser de 
r$17.466,82.
iNÍcio da ViGÊNcia: 21/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 20/05/2022
Valor: 17.466,82
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0102
coNTraTado
coNTraTado:
NoME: Gráfica E EdiTora fErrEira EirElli-ME
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 14.517.565/0001-55
loGradoUro: rodovia Transcoqueiro, nº 67
Bairro: Una
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66.652-300
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 653081

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇo N°001/2021- ceL/UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará, rubens cardoso da Silva, no 
uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme legislação em vi-
gor, especialmente pela lei nº8666/93 e alterações posteriores, a vista do 
parecer conclusivo exarado pela comissão Especial de licitação, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Proc. 2019/593535

toMada de PreÇo: Nº 001/2021-ceL/UePa
data da adjudicação: 05/05/2021
data da Homologação: 05/05/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE UMa oficiNa orToPÉdica No cEr ii/
UEfTo/UEPa/Pa, conforme Projeto Básico em anexo. Empresa Vencedora: 
alfa E oMEGa coNSTrUTora SErViÇoS EirElli cNPJ 31.391.809/0001-15
Valor: r$ 507.212,80 (Quinhentos e sete mil, duzentos e doze reais e 
oitenta centavos)
Belém, 06 de Maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 653152

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 655/2021, de 06 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: MoToriSTa
Nome: EdiMilSoN MiraNda alVES
Matrícula funcional: 5898990/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 656/2021, de 06 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS
Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES
Matrícula funcional: 2010194/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 653066
Portaria N° 651/2021, de 06 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: claUdio da coSTa TriNdadE
Matrícula funcional: 5433100/ 2
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 500,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 652/2021, de 06 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfESSor aSSiSTENTE
Nome: claUdio da coSTa TriNdadE
Matrícula funcional: 5433100/ 2
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.000,00
Portaria N° 653/2021, de 06 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: Elcirio JoSE coSTa do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57201257/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 654/2021, de 06 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: rENaTo fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 660/2021, de 06 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rENaTo da SilVa loBaTo
Matrícula funcional: 57223979/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
lEoNY lUiS loPES NEGrÃo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 653065



 diário oficial Nº 34.576  71 Sexta-feira, 07 DE MAIO DE 2021

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 233/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/408793
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 01/06/2021 a
30/06/2021, correspondente ao triênio de 24/07/2013 a 23/07/2016, para 
a servidora, GlEicE MoNTEiro da coSTa, Matrícula nº 5906451/1, car-
Go: assistente de assistência Social, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 653091

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 235/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/456084
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no Valor dE r$ 1.000,00 (HUM Mil rEaiS), 
para o elemento de despesa 339030 (coNSUMo), em favor do servidor cláudia 
aguiar Vieira, Gerente, matrícula n.º 324089-1, lotada no abrigo Estadual de Mu-
lheres de Belém, para atender despesas emergenciais para a aquisição de pães.
87101- 08.244.1505-8860 0107 243.153
dESPESa: 3390 30 r$ 1.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, em 05 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 236/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/456246
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no Valor dE r$ 4.000,00 (QUaTro Mil
rEaiS), para o elemento de despesa 339030 (coNSUMo), em favor do servi-
dora iranilde cardoso Magno, matrícula n.º 5914719/2 lotado no UaPi lar da 
Providência, para atender despesas emergenciais para a aquisição de pães.
43104- 08.241.1505.8865 0166 253.937
dESPESa: 3390 30 r$ 4.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda, em 05 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 653095

diÁria
.

Portaria Nº 238/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/453773
rESolVE:
autorizar o pagamento de 6 ½ (SEiS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
claUdioNor da SilVa araÚJo e de sua acompanhante a Sª EliaNE 
da coSTa carValHo, o referido conselheiro e sua acompanhante se 
deslocarão no trecho Mojuí dos campos/Santarém/Belém/Santarém/
Mojuí dos Campos/PA no período de 16 a 22/05/2021 na finalidade de 
Participar da reunião na alEPa, reunião ordinária e Nivelamento por 
meio de oficina preparatória do CEAS/PA, Reunião no CEDPD/PA.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
05 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 653093

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNôMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 038/2021 – BeLÉM, 06 de Maio de 2021.
Nome: BrUNo da SilVa caSTro /Matricula:n° 5918069/1 cargo: mo-
torista /origem:Belém-Pa/destino: castanhal -Pa/Período:07/05/2021 /
diária:0,5(meia) /objetivo: conduzir servidor desta SEdEME.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 653355
Portaria N° 039/2021 – BeLÉM, 06 de Maio de 2021.
Nome: iGor raPHaEl MaGalHÃES da foNSEca /Matricula:n° 54191889/3 
cargo: coordenador do Núcleo de comunicação /origem:Belém-Pa/desti-
no: abaetetuba-Pa/Período:30/04/2021 /diária:0,5(meia) /objetivo: re-
gistrar e divulgar obras financiadas pelo Crédito do Produtor no município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 653367
Portaria N° 037/2021 – BeLÉM, 06 de Maio de 2021.
Nome: iGor raPHaEl MaGalHÃES da foNSEca /Matricula:n° 54191889/3 
cargo: coordenador do Núcleo de comunicação /origem:Belém-Pa/desti-
no: castanhal-Pa/Período: 07/05/2021 /diária:0,5(meia) /objetivo: regis-
trar e divulgar obras financiadas pelo Crédito do Produtor no município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 653376
Portaria N° 035/2021 – daF/sedeMe BeLÉM, 06 de Maio de 2021.
Nome:roNaldo JorGE da SilVa liMa/Matricula:n°5136750/3/cargo:diretor/
origem:Belém-Pa/destino:Brasília/df/Período:de 10 a 13/05/2021/diárias:3,5 
(três e meia)/objetivo:Participar da reunião em busca de soluções e ações para 
regularização mineral da exploração de manganês no Sudeste do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 653379
Portaria N° 036/2021 daF/sedeMe  BeLÉM, 06 de Maio de 2021.
Nome:JoSÉ fErNaNdo GoMES JÚNior/Matricula:n° 5251788/3/cargo: 
SEcrETário dE ESTado/origem:Belém-Pa/destino:Santarém-Pa/Pe-
ríodo:de 26 a 30/05/2021/diárias:4,5 (quatro e meia)/objetivo:compor 
a comitiva que acompanhará a visita técnica realizada pelo Ministério do 
Turismo na região do Tapajós, a fim de avaliar possíveis investimentos e 
apoios em novos negócios no Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 653393

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria Nº 032/2021 – rH/daF
PUBlicada No doE 34.546 dE 09/04/2021
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo: 2021/278102;rESolVE rETificar:
oNde se LÊ:
colaBorador EVENTUal: JoÃo TadEU da lUZ QUadroS, Motorista
PErÍodo: 15.04 e 29.04.2021
Leia-se:
colaBorador EVENTUal: aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista
PErÍodo: 05.05 e 06.05.2021
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 05 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 653283

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMEro da diSPENSa: 009/2021;
daTa da diSPENSa: 28.04.2021;
NoTa dE EMPENHo dE dESPESa: 30.04.2021;
daTa do EMPENHo: 2021NE00239;
daTa da raTificaÇÃo: 28.04.2021;
oBJETo: contratação de empresa especializada na realização de seguro 
de automóveis, para o veículo de propriedade da codEc/Pa, conforme 
Processo administrativo Nº 2021/408189 – dl Nº 009/2021;
coNTraTado: MaPfrE SEGUroS GEraiS S/a. cNPJ: 61.074.175/0001-
38. ENdErEÇo: av. das Nações Unidas, nº 14.261, ala a, cEP 04794-000, 
Vila Gertrudes, São Paulo/SP.
Valor ToTal: r$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais);
fUNdaMENTo lEGal: art. 29, ii, da lei n° 13.303/16, decreto Nº 
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2.168/2010 alterado pelo decreto Nº 856/20 e regulamento interno de 
licitações e contratos da codEc/Pa;
fUNcioNal ProGraMáTica: 700201.22.122.1297.8338 - operacionali-
zação das ações administrativas;
ElEMENTo da dESPESa: 339039 - outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
foNTE: 0261000000;
PlaNo iNTErNo: 4120008338c;
aÇÃo: 233026.
ordENador dE dESPESa: lutfala de castro Bitar - Presidente - codEc.

Protocolo: 652936

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 58/2021, GaB/iMetroParÁ, 05 de maio 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 73096 e do Pro-
cesso administrativo Eletrônico (PaE) nº 2021/438220;
rESolVE:
art. 1º - forMaliZar, 20 (vinte) dias de licença para Tratamento de 
Saúde à servidora JacQUEliNE aGNES da SilVEira SaNToS, id. fun-
cional nº 0273, ocupante do cargo de Técnico em administração e fi-
nanças – Especialidade: Estatística, lotada na diretoria Técnica deste 
instituto, no período de 01/03/2021 a 20/03/2021.
art. 2º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 05 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 653067

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
d.o.e nº 34.514 de 11 de março de 2021, Protocolo: 635335.
onde se Lê: Vigência 09/03/2021 a 08/03/2022
Leia-se: Vigência 24/05/2021 a 23/05/2022.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da Junta co-
mercial do Estado do Pará.

Protocolo: 652974
errata de PUBLicaÇÃo
d.o.e nº 34.486 de 09 de fevereiro de 2021, Protocolo: 625803.
onde se Lê: assinatura 04/02/2021.
Leia-se: assinatura 23/03/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da Junta co-
mercial do Estado do Pará.

Protocolo: 652972

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 08/2021 – JUcePa.
PaE N° 2020/862114
Exercício: 2021.
data da assinatura: 05/05/2021.
Vigência: 05/03/2021 até o lançamento da obra.
Valor global: r$ 20.000,00 (vinte mil reais).
objeto: concessão de Patrocínio à PaTrociNada objetivando a realização 
de impressão da obra denominada “30 anos da constituição do Estado do 
Pará: histórico, análise e perspectiva”.
contratado: fUNdaÇÃo iNSTiTUTo Para o
dESENVolViMENTo da aMaZoNia, inscrita no cNPJ: 01.971.267/0001-99, 
com sede na av. alcindo cacela, n°287 Bairro: Umarizal, cEP: 66060-902
orçamento:
72201.23.131.1508.8255 Publicidade das ações do Governo
Natureza da despesa: 339039.86 Patrocínios
fonte: 0261 recursos da adm indireta ( próprios)
Pi: 4120008255c
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 652975

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2021
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, cNPJ nº 
04.825.329/0001- 42, no uso de suas atribuições legais, resolve raTificar 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo nº 003/2021, em consonância com o 
disposto no art. 26 da lei nº 8.666/93, nos autos do PaE nº 2021/396191, 
visando a contratação da fUNdaÇÃo arcadaS, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n° 03.381.576/0001-34, que tem por finalidade 
a participação de 01 servidor lotado na Procuradoria da JUcEPa, no curso: 
“a nova lei de licitação e contratos administrativos”, que será realizado na 
modalidade online, no período de 07 de maio de 2021 a 29 de outubro de 
2021, no valor total de r$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
assinatura: 03/05/2021.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 652969

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

diÁria
.

Portaria nº 012/2021 –06 de Maio de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Micro-
crédito 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/abaetetuba/Belém, com o objetivo de realizar 
visitas e palestras, 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 06 a 07/05/2021 1 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916
SEcrETário dE 

GaBiNETE 06 a 07/05/2021 1 1/2
ricardo HaMiNTaS MarTiNS 

PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 06 a 07/05/2021 1 1/2

faUSTo BoTElHo dE carValHo 837.863.092-72
colaBorador 

EVENTUal 06 a 07/05/2021 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: 653252

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº. 290/2021, de 04 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2016 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o disposto no art. 77, iii e art. 88, § 1º, da lei 
nº. 5.810/94 (rJU);
coNSidEraNdo a Emenda constitucional nº. 044 de 09/03/2009, art. 31, 
inciso Xii, da constituição do Estado do Pará.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/317874, de 23/03/2021 – UGP.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade à ser-
vidora caroliNa aParEcida BENTES MiraNda, ocupante do cargo 
de coordenador, matrícula nº. 5946515/1, no período de 06/03/2021 a 
01/09/2021, sem prejuízo da remuneração.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 06/03/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 653006

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 294/2021, de 06 de Maio 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 os termos do Processo nº 2021/378677, de 12/04/2021 
– GaB/SEdoP e o Memorando nº 014/2021/GaB/SEdoP, de 12/04/2021;
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r E S o l V E:
i - dESiGNar, interinamente, no período de 01/04/2021 a 07/05/2021, a 
servidora JaQUEliNE MaYara SoUZa BarroS, matrícula nº 5903183/3, 
para responder pelo cargo de coordenador, sem prejuízo de suas atribui-
ções e com ônus para esta SEdoP.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a 01/04/2021.
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: 653402

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 282/2021, de 29 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no 
doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/436301, de 
27/04/2021 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WlYEliSoN BarBoSa cErEJa, matrícula 
5951197/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Públicas 
– Engenheiro Civil, para acompanhar como fiscal do Convênio celebrado 
entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– SEdoP e a Órgão abaixo:

coNVÊNio orGÃo oBJETo

05/2021 Prefeitura Municipal de ananindeua/Pa

Execução dos serviços de drenagem de águas pluviais, 
terraplenagem, pavimentação asfáltica e sinalização 
em vias do bairro de águas Brancas, no Município de 

ananindeua/Pa.

ii – dESiGNar o servidor VicTor HUGo rEiS colarES, matrícula 
5949255/1, ocupante do Cargo Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos 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: 653406
Portaria Nº. 281/2021, de 29 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no 
doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/434804, de 27/04/2021 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor WESlEY fErNaNdES SarMENTo, matrícula 
5956733/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, como 
fiscal de Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

20/2021 designe Engenharia e Serviços de 
construção ltda,

construção do Mercado Municipal, no Município de 
itupiranga/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: 653296

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 11/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– cNPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de ananindeua - cNPJ 05.058.441/0001-68
objeto: recapeamento asfáltico de vias do Município de ananindeua/Pa
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 01/05/2021 a 30/07/2021 
data da assinatura: 30/04/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 653048
8° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 26/2016
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura associação dos Pequenos e Médios Produtores rurais de Sapu-
caia e região -aProSar – cNPJ 11.714.835/0001-20
objeto do convênio: Perfuração de 1 (um) Poço artesiano, no Município 
de Jacundá/Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 30/04/2021 a 27/10/2021
data da assinatura: 30/04/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 653259

diÁria
.

Portaria Nº. 289/2021, de 04 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 07/02/2019, publi-
cado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe foram delegadas pela Por-
Taria nº. 071/2019, 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 2021/467663, de 04/05/2021 – difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Wlyelison Barbosa cereja, Matrícula nº. 5951197/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas – Engenheiro civil.
oBJETiVo: Proceder fiscalização nas obras presentes no Programa asfalto por todo 
o Pará-lote 8, referente a o.S nº 004/2021, no distrito de Mosqueiro/Belém/Pa.
dESTiNo: Mosqueiro-Belém/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 06/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 652999

FÉrias
.

Portaria Nº. 291/2021, de 05 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e
coNSidEraNdo a Escala de férias anual/2021;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao mês 
de JUNHo/2021, aos servidores abaixo relacionados, lotado nesta SEdoP.

MaTrÍcUla SErVidor carGo PErÍodo 
aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

6718/1 rui Guilherme carneiro Bentes
Técnico em Gestão 

de infraestrutura-En-
gº civil

2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

57198935/1 Wilson Guimarães Saraiva assistente de infor-
mática 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021

31801/1 raimundo Nonato abreu ruiz auxiliar administrativo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5949255/1 Victor Hugo reis colares coordenador 2020/2021 03/06/2021 a 02/07/2021
55588278/5 Márcia Helena Teixeira leal coordenador 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021

57200284/2 Sandra Helena ikikame de 
oliveira

Técnico em Gestão 
de obras Públicas - 

arquiteto
2019/2020 07/06/2021 a 06/07/2021

57196031/1 leônidas das Neves Monteiro 
leopoldino Motorista 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

5517/1 Heli de Souza Santos datilógrafo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
5912273/3 lucyana Pereira de lima assessor ii 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57199309/1 fernando calçada da Silva assistente de obras 
Públicas 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

57223898/3 José augusto freire figueiredo coordenador da con-
sultoria Jurídica 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021

5917706/2 Maria Samara lima ramos diretor 2020/2021 30/06/2021 a 29/07/2021

ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 653001

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 292/2021, de 05 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 07/02/2019, publi-
cado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe foram delegadas pela Por-
Taria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, Xiii, art. 78, iV e art. 91 
da lei nº. 5.810/94 (rJU);
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/453870, de 29/04/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 10 (dez) dias de licença Paternidade ao servidor GErSoN 
PiNTo, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Públicas – En-
genheiro civil/coordenador, matrícula nº. 57176289/1, no período de 
27/04/2021 a 06/05/2021, sem prejuízo da remuneração.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 27/04/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 653003
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 10/2019
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 10.04.2021, encerrando em 09.04.2022.
data de assinatura: 09/04/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 653342
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 26/2020
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 29.04.2021, encerrando em 28.04.2022.
data de assinatura: 28/04/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: ok locadora de Veículos ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 653348
3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 60/2019
Objeto: Acréscimos e decréscimos quantitativos, ficam ajustadas as Planilhas 
do contrato e acrescido o valor de r$2.177.907,64 (dois milhões e cento e 
setenta e sete mil e novecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), 
passando o valor atual do contrato de r$8.339.559,03 (oito milhões e trezen-
tos e trinta e nove mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e três centavos), 
para r$10.457.466,67 (dez milhões e quatrocentos e cinquenta e sete mil e 
quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), represen-
tando um aumento na ordem de 31% ao valor inicial do contrato em epígrafe
data da assinatura: 06/05/2021.
Classificação do objeto: Outros.
contratada: lider Engenharia Eireli.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 653349
20° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 44/2013
Objeto: Acréscimos e decréscimos de quantitativos, fica ajustado e de-
crescido o valor em r$994.416,08 (novecentos e noventa e quatro mil 
e quatrocentos e dezesseis reais e oito centavos), passando seu valor 
global de r$24.263.622,30 (vinte e quatro milhões e duzentos e ses-
senta e três mil e seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos), para 
r$23.269.206,22 (vinte e três milhões e duzentos e sessenta e nove 
mil e duzentos e seis reais e vinte e dois centavos), representando um 
decréscimo de 5,0392% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 06/05/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: consan Engenharia ltda.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 653345

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
regime diferenciado de contratação nº 002/2021
objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos servi-
ços remanescentes e Serviços complementares indispensáveis de obras 
de Urbanização, Paisagismo, infraestrutura Urbana (Sistema Viário com 
Sinalização, Sistema de drenagem Pluvial, Sistema de abastecimento de 
água com reservatório Elevado e apoiado, rede de distribuição, rede de 
combate a incêndio, Sistema de Esgoto Sanitário com Estação Elevatória, 
abrigo do Gerador, rede de distribuição de Energia Elétrica e iluminação 
Pública, Execução de 01 (um) craS - centro de referência e assistência 
Social, Equipamentos Urbanos, Muro de arrimo) e construção de 1.436 
Unidades Habitacionais em Blocos Tipo G1, Tipo G3 e Tipo G7, no Empre-
endimento denominado conjunto residencial liberdade ii, localizado no 
campus iii da Universidade federal do Pará-UfPa, entre a marginal do 
igarapé do tucunduba e avenida perimetral, no Município de Belém-Pa.
data prevista para o recebimento dos envelopes: 26/05/2021
Hora prevista para abertura dos envelopes: 10 (dez) horas
local: Sala de licitações da coHaB/Pa, localizada na Passagem Gama Malcher, nº 361, 
Bairro do Souza, na cidade de Belém, com acesso pela avenida almirante Barroso;
Entrega do Edital: Na assessoria de licitações desta companhia, por 
meio de cd-pen drive, disponibilizado pelo interessado ou diretamen-
te no site da companhia www.cohab.pa.gov.br
dotação orçamentária – Programa de Trabalho: 16.482.1489.7642, 
coHaB, Plano interno: 082101rliB2, ação 188297, Natureza da despesa: 
449051 - fonte: 0130/4101/0101/4301 – Projeto 7642 – Unidade orça-
mentária 670201.
ordenador responsável: orlando reis Pantoja.
data: 05 de Maio de 2021.

Protocolo: 652898

..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 155 de 06 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, 
publicada no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda Processo administrativo Eletrônico (PaE) 2020/940190 e 
laudo Médico nº 73588 de 05.05.2021;
rESolVE:
coNcEdEr licença-saúde ao servidor carloS aUGUSTo roliM da MoT-
Ta, identidade funcional nº 57234825/1, ocupante do cargo, TÉcNico EM 
GESTÃo dE iNforMáTica, lotado nesta Secretaria, 04 (quatro) dias de li-
cença para Tratamento de Saúde, no período de 10/11/2020 a 13/11/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de Maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 653047
Portaria Nº 154 de 06 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, 
publicada no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda Processo administrativo Eletrônico (PaE) 2020/733700 
e laudo Médico nº 73605 de 06.05.2021;
rESolVE:
coNcEdEr licença-saúde ao servidor fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, iden-
tidade funcional nº 57205845/1, ocupante do cargo, TÉcNico EM GESTÃo 
dE iNforMáTica, lotado nesta Secretaria, 07 (sete) dias de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 09/09/2020 a 23/09/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de Maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 653046
Portaria Nº 153 de 06 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria nº 703/2020 de 30.03.2020, 
publicada no doE nº 34.163 de 31.03.2020,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, Processo administrativo Eletrônico (PaE) 2020/679580 
e laudo Médico nº 63740 de 01.09.2020;
rESolVE:
ProrroGar licença-saúde da servidora, EliaNa Maria daNTaS MENdES, 
identidade funcional nº 505394/3, ocupante do cargo, TEcNico EM GES-
Tao PUBlica, lotado nesta Secretaria, 120 (cento e vinte) dias de licença 
para Tratamento de Saúde, no período de 01/09/2020 a 29/12/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de Maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 653254

errata
.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNVÊNio de 
cooPeraÇÃo tÉcNica e FiNaNceira Nº 005/2019 – sec-
tet/ UNiFessPa / FadesP Protocolo: 652441
onde se lê:
EXTraTo do PriMEiro TErMo adiTiVo ao coNVÊNio dE cooPEraÇÃo 
TÉcNica E fiNaNcEira Nº 001/2019 – SEcTET/ UNifESSPa / fadESP
Leia-se:
EXTraTo do PriMEiro TErMo adiTiVo ao coNVÊNio dE cooPEraÇÃo 
TÉcNica E fiNaNcEira Nº 005/2019 – SEcTET/ UNifESSPa / fadESP
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado

Protocolo: 652988

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo do eXtrato do terMo de 
coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL Nº 05/2021 – sectet. a Se-
cretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica – SEcTET, através da diretoria de administração de finanças 
– daf, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu, com 
base no art. 65, da lei Estadual 8.972/2020 e no enunciado 473, da sú-
mula do STf, em razão da superveniência fática demonstrada pela daf nos 
autos do Processo administrativo nº 2020/917972, revogar e tornar sem 
efeito a Publicação do Extrato do Termo de contrato de locação de imóvel 
nº 05/2021 – SECTET. Data da Publicação: Diário Oficial do Estado – DOE 



 diário oficial Nº 34.576  75 Sexta-feira, 07 DE MAIO DE 2021

nº 34.574, no dia 06 de maio de 2021, pág. 77.
da presente decisão, nos termos do art. 109, inciso i, alínea “c”, da lei nº 
8666/1993, abre-se o prazo de 5 dias uteis para eventual interposição de 
recurso por parte dos interessados. (Protocolo:652570)
Belém, 06 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 653362
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo do termo de dispensa de 
Licitação nº 003/2021 e a Ratificação de Dispensa de licitação n º  
003/2021– SEcTET. a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET, através da Direto-
ria de administração de finanças – daf, torna público para conhecimento 
dos interessados que decidiu, com base no art. 65, da lei Estadual nº 
8.972/2020 e no enunciado 473, da súmula do STf, em razão da superve-
niência fática demonstrada pela daf nos autos do Processo administrativo 
nº 2020/917972, revogar e tornar sem efeito a Publicação do Termo de 
Dispensa de Licitação nº 003/2021– SECTET e  da Ratificação de Dispensa 
de Licitação n º  003/2021. Data da Publicação: Diário Oficial do Estado – 
doE nº 34.572, no dia 04 de Maio de 2021, pág. 73.
da presente decisão, nos termos do art. 109, inciso i, alínea “c”, da lei nº 
8666/1993, abre-se o prazo de 5 dias úteis para eventual interposição de 
recurso por parte dos interessados. (Protocolo: 661541/ 651545 )
Belém, 06 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 653353

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

errata
.

errata da publicação
Publicação realizada no Diário Oficial do Estado
Nº 34.569, fl. Nº 81, no dia 30 de Abril de 2021.
No convênio 006/2021
onde se lê: 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais)
Leia-se: 1.176.000,00 (Um milhão, cento e setenta e seis mil reais)
JUarEZ aNTÔNio SiMÕES QUarESMa
Diretor Científico

Protocolo: 652939

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

Quinto termo aditivo ao instrumento de concessão e aceitação de 
apoio Financeiro a Projeto – iccaF nº 137/2014
Processo: 2014/143946
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
Beneficiário: Alfredo Kingo Oyama Homma
objeto do Termo aditivo
1. a) Prorrogação do prazo de execução e da vigência do iccaf 137/2014, 
com fundamento na Cláusula Sexta do Instrumento firmado entre as partes;
2. b) alteração do cronograma de Execução do objeto (meta, etapa ou 
fase), do Plano de Trabalho
Vigência: 02/07/2021 a 02/07/2022
data da assinatura: 06/05/2021
ordenador: Juarez antônio Simões Quaresma

Protocolo: 653112

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a Portaria N° 082/2021 – GaBiNete, de 05 
de Maio de 2021.
Publicada no Diário Oficial Nº 34.574, de 06 de Maio de 2021, pág. 86.

Protocolo: 653233

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 17/2021
ProcESSo PaE Nº 776.447/2021
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE rádioS PoNTo-a-PoNTo Para ENlacES
dE loNGa diSTÂNcia
daTa da aBErTUra: 21 de maio de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
(coMPraSNET) ou no Mural de licitações (www.compraspara.pa.gov.br).

Protocolo: 652931

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº 016/2021 - ModaLidade de Licita-
ÇÃo : Pregão eletrônico nº 023/2020 e seus anexos e a ata de re-
gistro de Preços nº 023/2020 - ParTES: ProdEPa E cEraGoN aMÉrica 
laTiNa lTda - oBEJETo: aquisição de rádios ponta-a-ponto e ponto-mul-
tiponto não licenciados destinados à manutenção e expansão da rede de 
comunicação de dados - daTa da aSSiNaTUra: 07/05/2021 - ViGÊNcia: 
07/05/2021 a 06/05/2022 - Valor (r$): 410.200,00 - doTaÇÃo orÇa-
MENTária: 23.722.1508.7669 – 409052-449030 - foNTE dE rEcUrSo: 
0301 –  ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - ENd. do coNTraTado: Barueri - São Paulo, av Tamboré nº 1180 
– a10 – bairro Tamboré  cEP: 06460-000.

Protocolo: 653005

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

coNtrato Nº. 019/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/434382
cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto
1.1. o objeto do presente contrato é contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de agenciamento de viagens rodoviárias, fluviais e 
aéreas, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamen-
to de passagens (nacionais e internacionais), rodoviárias (intermunicipais e 
interestaduais) e fluviais (intermunicipais e interestaduais) para a Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
1.2 Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
05/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
aSSiNaTUra: 06/05/2021
ViGÊNcia: 06/05/2021 a 05/05/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0101/0145
Elemento de despesa: 339033
Pi: 2080008317
Valor: 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c
fonte de recursos: 0101/0145
Elemento de despesa: 339033
Pi: 2080008317c
Valor: r$1.100,000,00 (um milhão e cem reais)
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c
fonte de recursos: 0101/0145
Elemento de despesa: 339033
Pi: 2080008317c
Valor: r$754.375,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil e trezen-
tos e setenta e cinco reais
Total: 2.404.375,00 (dois milhões quatrocentos e quatro mil tre-
zentos e setenta e cinco reais)
coNTraTada: G M NEGrÃo dE SoUSa aGÊNcia dE ViaGENS lTda, ins-
crito(a) no cNPJ/Mf sob o nº 21.784.957/0001-46
ordENador dE dESPESa: arlindo Penha da Silva, brasileiro, com rG nº 
04.879.444-0 e cPf sob nº 509.695.017-49.

Protocolo: 653074

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato do terMo de cooPeraÇÃo: 01/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2019/55072
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE cooPEraÇÃo, TEM Por oBJETo a “caNoa-
GEM Pará” cElEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE cooPEraÇÃo”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 8.666/1993, Na lEi ESTadUal Nº 
6568 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 25/01/2021 À 25/01/2022.
cooPEraNTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, cNPJ: 
03.143.730/0001-30, cooPErada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PorTEl/
Pa, cNPJ Nº 04.876.477/0001-80.
daTa da aSSiNaTUra: 25/01/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 653242

diÁria
.

Portaria Nº. 123/2021-seeL, de 05 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 05 e ½ diárias ao EriVElTo rodriGUES PaSTaNa, matrícula nº 
5945680/1, para realizar visita técnica e workshop, no município de rio Ma-
ria – Pa, no período de 12 a 17/05/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 653030
Portaria Nº. 124/2021-seeL, de 05 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 03 e ½ diárias ao EriVElTo rodriGUES PaSTaNa, matrícula nº 
5945680/1, para realizar visita técnica e workshop, no município de Salinópo-
lis – Pa, no período de 27 a 31/05/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 653031
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 07/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/299400
daTa dE raTificaÇÃo: 30/04/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBilida-
dE dE cHaMaMENTo PÚBlico 07/2021 TEM Por oBJETo a cElEBraÇÃo dE 
ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESENVolViMENTo do 
ProJETo “ProGraMa Solidário dE ENfrENTaMENTo À coVid-19 No Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31 caPUT e de-
mais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/05/2021 à 30/06/2021.
oSc: aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTiSTicaS, 
cNPJ Nº 15.279.114/0001-90.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.7700c
fonte de recursos: 0301000000
Elemento de despesa: 335041
ação: 240355
Pi: 21dEMG00022
Valor:r$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).
daTa da aSSiNaTUra: 30/04/2021
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 653189
BoLsa taLeNto aNo Base 2017 - Lista de coNteMPLados

 coNTEMPladoS ModalidadE BolSa
1 aida Nunes Monteiro Basquete Pcd nacional
2 alessandro Bailão as Silva rosa remo estadual
3 aline da fonseca Batista ciclismo estadual
4 ana Beatriz oliveira Pinto Judô nacional
5 ana Gabriela Soares conceição Gin. artística estadual
6 ana Kelly ferreira Veras Surf estadual
7 ana lúcia Pontes de almeida remo estadual
8 Ana Sofia Oliveira Valente Natação estadual
9 andreza dos remédios carvalho Natação estadual
10 Bruna cristine Borcem Gomes Gin. artística estadual
11 Bruna Marechal Melido couceiro Gin. rítmica estadual
12 Bruno da Silva ferreira Gin. artística estadual
13 Bruno fernando da Silva Soares Surf estadual
14 calina Karen foro Mendes Gin. artística estadual
15 camila Kethellen Batista de Souza Judô estadual
16 camilly Victoria ferreira dos Santos Gin. rítmica estadual
17 carlos Vanderley Sousa e Souza atletismo Pcd nacional
18 célia Maria Paes Santos Gin. rítmica técnico
19 cleonete de Nazaré dos Santos reis Basquete Pcd nacional
20 cyntia renata Galvao lameira ramos ciclismo estadual
21 daelson Silva dos Santos ciclismo estadual
22 danilo augusto da Silva Miranda kung fu estadual
23 débora cristina Guimarães da costa Basquete Pcd nacional
24 deyse fonseca Silva da costa Surf estadual
25 dyná rodrigues Sena Jiu Jitsu estadual
26 EdevandroYury rodrigues Nery Tênis de mesa estadual
27 Elias Edgar lima da Silva Judô estadual
28 Estephany de Jesus ferreira Solano Natação estadual
29 Gabriel Bastos Pinho de assis remo estadual
30 Gabriel Henrique Silva de Souza Natação estadual
31 Geraldo Majella Gomes da costa Judô nacional
32 Gilberto José Batista Soares canoagem nacional
33 Glauciane caldas Mendes Tênis de mesa estadual
34 Helena lucia rodrigues ferrão Basquete Pcd nacional
35 HielGesã Peres de Queiróz canoagem nacional
36 Higor da Silva lima Jiu Jitsu estadual
37 Hygor iglesias Gomes da luz ciclismo estadual
38 iago da Silva Brito kung fu estadual
39 iverson Jorge Góes Braga Júnior Natação estadual
40 Jacqueline Moreira costa Tênis de mesa estadual
41 Jean felix coimbra de Paula Surf estadual
42 Jéssica Monteiro Vilela Gin. rítmica estadual
43 Jhonata Magalhães Pedro kung fu estadual
44 João Matheus Monteiro da Silva Gin. artística estadual
45 João Victor dos Santos Marques Tênis de mesa estadual

46 João Vinicius Bastos Soares canoagem nacional

47 Jorge de Nascimento Gomes Jiu Jitsu estadual

48 Josué Pinheiro Santana kung fu estadual

49 laércio rodolfo Moreno da Silva alves remo estadual
50 leandro da Silva Pereira Jiu Jitsu estadual
51 lorena Jacob de lima canoagem nacional
52 lorrany Brito Pastana Judô estadual
53 luan Bruno oliveira farias remo estadual
54 luana Gabrielle leal Gouveia Judô estadual
55 lucas daniel Jacob Pereira kung fu estadual
56 lucas de lima lopes Natação estadual
57 lucas José Souza ferreira ciclismo estadual
58 lucas Matheus oliveira Gomes Natação estadual
59 lucas oliveira da cruz Jiu Jitsu estadual
60 Marcelo Julio rodrigues remo estadual
61 Matheus alexandre da Silva conceição remo estadual
62 Mauricio dos Santos riberio Gin. artística estadual
63 Mauricio Evangelista da Silva kung fu estadual
64 Mayko lucena assipal canoagem nacional
65 Michel  campos Nascimento filho Gin. artística estadual
66 Milton rafael ribeiro de Miranda judô estadual
67 Nadson da costa dilva Surf estadual
68 Naildes de Jesus Mafra Basquete Pcd nacional
69 Nathalia do Socorro dos Santos reis Judô nacional
70 Niceia de oliveira leal Basquete Pcd nacional
71 ordino lemos correa Neto remo estadual
72 otavio Henrique dos Santos correa ciclismo estadual
73 ozineide lobato Pantoja Basquete Pcd nacional
74 Paulo rogerio da Silva do Nascimento Surf estadual
75 Perla dos Santos assunção Basquete Pcd nacional
76 rafael Gonçalves caldas remo estadual
77 rayanne amanda carmo dos Santos Jiu Jitsu estadual
78 rildo carlos Pinto Saldanha atletismo Pcd nacional
79 rodrigo figueiredo cardoso Gin. artística estadual
80 ruan Henrique Pinho Pinheiro kung fu estadual
81 Sandro regis de Paula de Souza Surf estadual
82 StephanyMaciele almeida Garcia Gin. artística estadual
83 Taiana Silva de freitas ciclismo estadual
84 ThainaMoana Miranda dantas Gin. artística estadual
85 Thiago da Silva Soares Surf estadual
86 Vanussa de Nazare dos Santos Brabo Gin. rítmica estadual
87 Victor Matheus oliveira lourenço Tênis de mesa estadual
88 Vileide Brito de almeida Basquete Pcd nacional
89 Walber ferreira da Silva kung fu estadual
90 Walter da Silva kung fu técnico
91 Walter da Silva Júnior kung fu estadual
92 Wilson flávio da Silva correa Basquete Pcd técnico
93 Winderson Patrick amaral lima canoagem nacional
94 Yann Vieira costa frança carvalho remo estadual

Protocolo: 653060
aViso de JULGaMeNto de ProPostas coMerciais da toMada 
de PreÇos 01/2020- seeL
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer, através da comissão Especial 
de licitação, torna público o resultado da análise e julgamento de Pro-
postas comerciais, referente a Tomada de Preços 01/2020, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada em obra de construção de quadra 
poliesportiva para E.E.E.f. Maria luiza Vella alves, decisão da comissão:
PlaNa coNSTrUÇÕES coMErcio E rEPrESENTaÇÕES lTda-EPP, cNPJ: 
05.467.549/0001-04, r$640.681,05 – VENcEdora.
MS VaScoNcElloS coNSTrUÇÕES lTda, cNPJ: 11.162.439/0001-37, 
r$710.549,32-  claSSificada.
lEST SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli, cNPJ: 83.760.785/0001-28, 
r$734.853,39 – claSSificada.
a presidente da comissão de licitação, informa que as demais concede-se 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para as empresas, para a interposição de 
recursos, nos termos do art. 109 da lei Nº 8.666/93. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a comissão Especial de licitação e no e-mail: 
licitacaoseel@hotmail.com.
Belém (Pa), 06 de maio de 2021.
Walner lima
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 653267
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secretaria de estado
de tUrisMo

.

errata
.

Portaria Nº. 085/2021 – GePs/setUr, de 04 de Maio de 2021
Errata da PorTaria Nº. 057/2021, rEfErENTE aS fÉriaS dE Maio/2021, 
publicação 642961 do doE 34.545 de 08.04.2021. onde lê-se: 03/05/2021 
a 17/05/2021, período de férias do funcionário deoclécio Neves cordeiro 
Junior. Leia-se: 21/05 a 04/06/2021. alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa 
diretor de administração e finanças.

Protocolo: 652909

terMo aditiVo a coNtrato
.

oitaVo terMo aditiVo ao coNtrato de Nº 009/2013 – setUr
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 aNETE TEiXEira diaS, cPf sob o n.º 002.966.352-00
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses
ViGÊNcia: 29/04/2021 a 29/04/2022
daTa da aSSiNaTUra: 29/04/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alBiNo JoSE da SilVa BarBoSa

Protocolo: 653146
oitaVo terMo aditiVo ao coNtrato de Nº 010/2015 – setUr
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra 
EirEli, cNPJ/Mf sob o n.º 08.538.011/0001-31.
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto retificar o valor 
mensal do contrato nº 010/2015.
cláUSUla SEGUNda – da alTEraÇÃo
Ficam alteradas as Cláusulas Primeira e Segunda conforme a baixo melhor definida:
cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto
1.2. discriminação do objeto:

iTEM dEScriÇÃo/ ESPEcificaÇÃo UNidadE dE 
MEdida QUaNTidadE Valor UNiT. Valor GloBal

1 Encarregado Posto 01 r$ 4.452,49 r$ 4.452,49
2 auxiliar de Serviços Gerais Posto 03 r$ 4.175,18 r$ 12.525,54
3 copeiro Posto 01 r$ 3.013,67 r$ 3.013,67
4 Jardineiro Posto 01 r$ 3.562,57 r$ 3.562,57
5 recepcionista Posto 01 r$ 3.505,64 r$ 3.505,64
6 Materiais r$ 1.233,09

ToTal MENSal r$ 28.293,00

cLÁUsULa seGUNda – do VaLor e crÉditos orÇaMeNtÁrios
2.1 o valor global estimado do presente contrato importa em r$ 
340.596,00 (trezentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e seis 
reais), perfazendo o valor mensal estimado de r$ 28.293,00 (vinte e 
oito mil, duzentos e noventa e três reais).
2.2 as despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta 
das seguintes disponibilidades orçamentárias: Projeto atividade: 8338 Na-
tureza: 339037 - fonte: 0101006360
cLÁUsULa terceira – do ressarciMeNto
a coNTraTada irá ressarcir a SETUr, por meio de desconto na NfS-e 
do mês de Março/2021, o valor de r$ 1.311,79 (um mil, trezentos e 
onze reais e setenta e nove centavos), devido o pagamento a maior 
efetuado nas NfS-e 8376, 8541, 8682, 8808 e 8941.
daTa da aSSiNaTUra: 30/04/2021
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS

Protocolo: 653070

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº. 242/2021 – GGP/dPG - 06/05/2021. a Subdefenso-
ra Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas pelo art. 1º, 
Vi, da PorTaria nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de julho de 2020.
considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, dE 23 dE SETEMBro dE 2019;
considerando o PaE Nº 2021/57535.
rESolVE:
conceder folgas compensatórias aos servidores, abaixo relacionados, em 
razão de realização de plantões: 

NoME MaTrÍcUla PErÍodo dE folGaS PaE 
aliNE SUElEN GEMaQUE MarVÃo 54190435 11, 12 e 13/11/2020 2020/892094 
aliNE SUElEN GEMaQUE MarVÃo 54190435 03/12/2020 2020/1023074 
aliNE SUElEN GEMaQUE MarVÃo 54190435 07 e 08/01/2021; 10, 11 e 12/02/2021 2020/1003767 

aNa cÉlia ModESTo loPES 2009315 17/11/2020 2020/952211 
criSTiNa Maria do Socorro coSTa MaToS 451215 11/12/2020 2020/1027411 

fáBio caMPoS rEiS 57190520 03, 04, 05 e 06/11/2020 2020/892178 

fáBio caMPoS rEiS 57190520 30/11/2020 2020/999666 

lÍdia MiNoBU HiNo 54191501 20/11/2020 2020/940963 
roSa Maria carValHo BENTES 57202067 07, 08 e 11/01/2021 2021/14079 
WaldiNEia da SilVa MoraES 6010806 04/12/2020 2020/1031499 

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653241

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 241/2021/GGP/dPG, em 05 de maio de 2021.
considerando o PaE nº 2021/104185, de 27/01/2021.
rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio a defensora Pública 
roSEMarY doS rEiS SilVa, id funcional nº 5110610/ 3, referentes ao 
Triênio (2016/2019), com gozo no período de 18/02/2021 a 19/03/2021.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653025

coNtrato
.

coNtrato Nº: 019/2021
ata srP Nº 50/2020 – UNiFesPa
2021/383959 - dPe/Pa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adESÃo aTa SrP Nº 50/2020 – UNifESPa - 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 17/2020- UNifESPa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa roSiVaN PErEira doS SaNToS 
02737266505, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 32.058.676/0001-22.
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa SErViÇoS dE iMPrESSÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, 
liVrEToS E rEViSTaS E ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as 
demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e 
especificações constantes no Termo de Referência.
daTa aSSiNaTUra: 03/05/2021
Valor GloBal: r$ 32.155,00 (trinta e dois mil cento e cinquenta e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458 fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
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:
roSiVaN PErEira doS SaNToS. cPf n. 027.372.665-05
ENdErEÇo da EMPrESa: na Quadra 55, lote 10 - 6 and; apt 611, Setor 
central (Gama), Brasília/ df, cEP: 72.405-550.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 653073
coNtrato Nº: 020/2021
ata srP Nº 49/2020 – UNiFesPa
2021/383753 - dPe/Pa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adESÃo aTa SrP Nº 49/2020 – UNifESPa - 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 17/2020- UNifESPa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa TaVarES & TaVarES EMPrEENdiMEN-
ToS coMErciaiS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 16.561.461/0001-73.
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa SErViÇoS dE iMPrESSÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, 
liVrEToS E rEViSTaS E ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as 
demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e 
especificações constantes no Termo de referência.
daTa aSSiNaTUra: 03/05/2021
Valor GloBal: r$ 508.525,00
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
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:
JoSE diViNo TaVarES. cPf n. 039.936.046-87
ENdErEÇo da EMPrESa: rua dos Trópicos, 1059, Jardim Brasília, Uber-
lândia / MG, cEP: 38.401-414.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 653097
coNtrato Nº: 021/2021
ata srP Nº 48/2020 – UNiFesPa
2021/383656 - dPe/Pa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adESÃo aTa SrP Nº 48/2020 – UNifESPa - 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 17/2020- UNifESPa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa TiKiNET Edicao lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 15.267.097/0001-70.
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa SErViÇoS dE iMPrESSÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, 
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liVrEToS E rEViSTaS E ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as 
demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e 
especificações constantes no Termo de Referência.
daTa aSSiNaTUra: 03/05/2021
Valor GloBal: r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458
 fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
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:
carloS EdUardo cHiBa. cPf n. 251.706.448-25.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Santanesia, 528 - andar 1 conj. 11, Vila 
Pirajussara, São Paulo/SP, cEP: 05.580-050.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 653138
coNtrato Nº: 018/2021
ata srP Nº 47/2020 – UNiFesPa
2021/387443 - dPe/Pa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adESÃo aTa SrP Nº 45/2020 – UNifESPa - 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 17/2020- UNifESPa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa Gráfica E EdiTora SaNTa crUZ 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 02.373.761/0001-14.
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa SErViÇoS dE iMPrESSÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE li-
VroS, liVrEToS E rEViSTaS E ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando 
atender as demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, confor-
me condições e especificações constantes no Termo de Referência.
daTa aSSiNaTUra: 03/05/2021
Valor GloBal: r$ 25.991,10 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e 
um reais e dez centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458 fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
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:
MarialBa loBo fErrEira. cPf n. 236.357.542-34.
ENdErEÇo da EMPrESa: rod. Transcoqueiro, 70 - letra: a, Uma, 
Belém/Pa, cEP: 66.652-300.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 653055
coNtrato Nº: 017/2021
ata srP Nº 47/2020 – UNiFesPa
2021/383554- dPe/Pa
ModalidadE dE liciTaÇÃo: adESÃo aTa SrP Nº 47/2020 – UNifESPa - 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 17/2020- UNifESPa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa JoSUÉ criSTiaN ViEira VaZ - ME, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 12.344.686/0001-17.
oBJETo: o objeto do presente instrumento é a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa SErViÇoS dE iMPrESSÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, 
liVrEToS E rEViSTaS E ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as 
demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e 
especificações constantes no Termo de Referência.
daTa aSSiNaTUra: 03/05/2021
Valor GloBal: r$ 86.245,00 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458 fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
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:
JoSUÉ criSTiaN ViEira VaZ. cPf n. 295.636.198-89.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Voluntário rosalino Silva, 191 – centro – 
cEP: 16400-023, lins/SP.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 653042

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 012/2021
Processo nº 2021/389542– dPPa
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, Órgão da
administração Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar Es-
tadual nº 054/2006,
neste ato representada por seu defensor Público Geral, no âmbito das atribuições legais,
conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei complementar nº 054/2006, 

com base nos elementos constantes nos autos do presente processo e, 
fundamentado no art. 24, inciso ii da lei federal nº 8.666/93, em ra-
zão da urgência na contratação, nos termos do art. 2º, § 2º do decre-
to nº 2.168/2010, rESolVE autorizar a diSPENSa dE liciTaÇÃo para 
contratação em razão do valor da empresa oSValdo laMarao corrEa 
05019567272, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 34.768.964/0001-04, cujo 
objeto é a aquisição de comendas (colar e Medalhas) e seu respectivo es-
tojo, para condecoração de membros da dPE-Pa, em solenidades a serem 
realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme especifica-
ções e quantidades contidas no Termo de referência, com valor global de 
r$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento: 339030
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266605
daTa da aSSiNaTUra: 06/05/2021
Em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo – Nº 012/2021
Processo nº 2021/389542– dPPa
data: 06/05/2021.
ordenador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Público Geral

Protocolo: 653352

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo a ata srP 48/2020 – UNiFesPa
PreGÃo eLetrôNico Nº 017/2020 - UNiFesPa
UNiVersidade FederaL do sUL e sUdeste do ParÁ- UNiFesPa
Processo nº 23479.015794/2019-11- UNiFesPa
2021/383656 - dPE/Pa
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na 
rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, representada por 
seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no 
cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domicilia-
do nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do processo nº 2021/383656 - dPE/Pa, 
que obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na 
ata de registro de Preços 45/2020, oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 
017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- UNi-
fESPa, objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa SErViÇoS dE iMPrES-
SÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, liVrEToS E rEViSTaS E 
ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as demandas da defensoria 
Pública do Estado do Pará – dPE/Pa;
  coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
aderir a ata de registro de Preços 48/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 
SrP nº 017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- 
UNifESPa, na qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada por 
meio de cotação de preços a vantagem econômica para esta adesão.
TiKiNET Edicao lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 15.267.097/0001-
70, estabelecida na rua Santanesia, 528 - andar 1 conj. 11, Vila Pirajus-
sara, São Paulo/SP, cEP: 05.580-050, doravante designada coNTraTada, 
neste ato representada pelos senhores carloS EdUardo cHiBa, brasilei-
ro, portador da cédula de identidade n.º 25588076-5 - SSP SP, inscrito no 
cPf n. 251.706.448-25, carlos@tikinet.com.br.
Valor GloBal: r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 30101. 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
daTa da aSSiNaTUra: 03 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653142
terMo de adesÃo a ata srP 49/2020 – UNiFesPa
PreGÃo eLetrôNico Nº 017/2020 - UNiFesPa
UNiVersidade FederaL do sUL e sUdeste do ParÁ- UNiFesPa
Processo nº 23479.015794/2019-11- UNiFesPa
2021/383753 - dPE/Pa
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na 
rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, representada por 
seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no 
cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domicilia-
do nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do processo nº 2021/383753 - dPE/Pa, 
que obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na 
ata de registro de Preços 45/2020, oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 
017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- UNi-
fESPa, objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa SErViÇoS dE iMPrES-
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SÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, liVrEToS E rEViSTaS E 
ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as demandas da defensoria 
Pública do Estado do Pará – dPE/Pa;
coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
aderir a ata de registro de Preços 49/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 
SrP nº 017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- 
UNifESPa, na qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada por 
meio de cotação de preços a vantagem econômica para esta adesão.
TaVarES & TaVarES EMPrEENdiMENToS coMErciaiS lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 16.561.461/0001-73, estabelecida na rua dos Trópicos, 
1059, Jardim Brasília, Uberlândia / MG, cEP: 38.401-414, doravante desig-
nada coNTraTada, neste ato representada pelo senhor JoSE diViNo Ta-
VarES, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º M 7317867 - SSP 
MG, inscrito no cPf n. 039.936.046-87, zanata@tavaresetavares.com.br.
Valor GloBal: r$ 508.525,00 (quinhentos e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 30101. 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
daTa da aSSiNaTUra: 03 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653104
terMo de adesÃo a ata srP 50/2020 – UNiFesPa PreGÃo eLe-
trôNico Nº 017/2020 - UNiFesPa
UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- UNifESPa Proces-
so nº 23479.015794/2019-11- UNifESPa
2021/383959 - dPE/Pa
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 34.639.526/0001-38,
estabelecida nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na rua Padre Prudên-
cio nº. 154, campina, cEP. 66.019- 080, representada por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, 
portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o 
n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nesta 
capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei Estadu-
al complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do processo nº 2021/383959 - dPE/Pa, 
que obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na 
ata de registro de Preços 50/2020, oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 
017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- UNi-
fESPa, objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa SErViÇoS dE iMPrES-
SÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, liVrEToS E rEViSTaS E 
ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as demandas da defensoria 
Pública do Estado do Pará – dPE/Pa;
coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
aderir  a  ata  de  registro  de  Preços  50/2020,  oriunda  do  Pregão  Ele-
trônico  SrP  nº  017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SU-
dESTE do Pará- UNifESPa, na qualidade de carona, em virtude de estar 
demonstrada por meio de cotação de preços a vantagem econômica para 
esta adesão. roSiVaN PErEira doS SaNToS 02737266505, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 32.058.676/0001-22, estabelecida na Quadra 55, lote 
10 - 6 and; apt 611, Setor central (Gama), Brasília / df, cEP: 72.405-550, 
doravante designada coNTraTada, neste ato representada pelo senhor 
roSiVaN PErEira doS SaNToS, brasileiro, portador da cédula de identi-
dade n.º 1389199258 - SSP Ba, inscrito no cPf n. 027.372.665-05, rosi-
van.artefinal@gmail.com. Valor GloBal: r$ 32.155,00 (trinta e dois mil 
cento e cinquenta e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 30101. 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
daTa da aSSiNaTUra: 03 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653076
terMo de adesÃo a ata srP 47/2020 – UNiFesPa
PreGÃo eLetrôNico Nº 017/2020 - UNiFesPa
UNiVersidade FederaL do sUL e sUdeste do ParÁ- UNiFesPa
Processo nº 23479.015794/2019-11- UNiFesPa
2021/383554 - dPE/Pa
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na 
rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, representada por 
seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no 
cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domicilia-
do nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do processo nº 2021/383554 - dPE/Pa, 
que obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na 
ata de registro de Preços 45/2020, oriunda do Pregão Eletrônico SrP nº 
017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- UNi-
fESPa, objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa SErViÇoS dE iMPrES-

SÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, liVrEToS E rEViSTaS E 
ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as demandas da defensoria 
Pública do Estado do Pará – dPE/Pa;
coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
aderir a ata de registro de Preços 47/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 
SrP nº 017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- 
UNifESPa, na qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada por 
meio de cotação de preços a vantagem econômica para esta adesão.
JoSUÉ criSTiaN ViEira VaZ - ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
12.344.686/0001-17, estabelecida na rua Voluntário rosalino Silva, 191 
– centro – cEP: 16400-023, lins/SP, doravante designada coNTraTada, 
neste ato representada pelo senhor JoSUÉ criSTiaN ViEira VaZ, brasi-
leiro, portador da cédula de identidade n.º 42.273.477-9 SSP SP, inscrito 
no cPf n. 295.636.198-89.
Valor GloBal: r$ 86.245,00 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 30101. 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
daTa da aSSiNaTUra: 03 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653044
terMo de adesÃo a ata srP 45/2020 – UNiFesPa
PreGÃo eLetrôNico Nº 017/2020 - UNiFesPa
UNiVersidade FederaL do sUL e sUdeste do ParÁ- UNiFesPa
Processo nº 23479.015794/2019-11- UNiFesPa
2021/387443 - dPE/Pa
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na 
rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, representada por 
seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, 
brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no 
cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domicilia-
do nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do processo nº 2021/387443 - dPE/Pa, 
que obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, 
na ata de registro de Preços 45/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 
SrP nº 017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do 
Pará- UNifESPa, objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa SErViÇoS 
dE iMPrESSÃo, coNfEcÇÃo E EdiToraÇÃo dE liVroS, liVrEToS E 
rEViSTaS E ENcadErNaÇÃo dE liVroS visando atender as demandas 
da defensoria Pública do Estado do Pará – dPE/Pa;
coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
aderir a ata de registro de Preços 45/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 
SrP nº 017/2020 da UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará- 
UNifESPa, na qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada por 
meio de cotação de preços a vantagem econômica para esta adesão.
Gráfica E EdiTora SaNTa crUZ lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
02.373.761/0001-14, estabelecida na rod. Transcoqueiro, 70 - letra: a, Uma, 
Belém/Pa, cEP: 66.652-300, doravante designada coNTraTada, neste ato re-
presentada pela senhora MarialBa loBo fErrEira, brasileira, portadora da 
cédula de identidade n.º 3149828 SSP Pa, inscrita no cPf n. 236.357.542-34.
Valor GloBal: r$ 25.991,10 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e 
um reais e dez centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 30101. 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101
Elemento: 339039
Plano interno: 1050008458c
GP Pará: 266598
 daTa da aSSiNaTUra: 03 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653057

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

coNtrato
.

extrato do contrato Nº 017/2021/tJPa // Partes: TriBUNal dE 
JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa coNSErP MaNUTENÇÃo dE 
ElEVadorES EPP lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 00.489..015.0001-
65 // objeto do contrato: contratação de empresa especializada para 
a manutenção Preventiva e corretiva dos Elevadores e Plataformas 
de percurso vertical nos prédios da região Metropolitana de Belém 
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do TJPa. // origem: Pregão Eletrônico de nº. 019/TJPa/2021 // Va-
lor do contrato: r$-134.650,00 (cento e trinta e quatro mil e seiscen-
tos e cinquenta reias). // dotação orçamentária: Programas de Traba-
lho: 02.061.1417.8644/02.061.1417.8645/02.061.1417.8646 fonte 
de recursos: 0118. Natureza da despesa: 339030/339039// Vigên-
cia: 03/05/2021 e 03/05/2022 // data da assinatura: 03/05/2021// foro: 
Belém/Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes – Se-
cretária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo al-
ves Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças. // 

Protocolo: 653329

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 01º termo aditivo ao contrato n°. 024/2020/tJPa // Par-
tes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará - TJPa e a empresa B&M 
coNSTrUTora lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 04.370.847/0001-19 // 
objeto do contrato: contratação de empresa especializada para conclusão 
da execução da obra de reforma do fórum da comarca de Muaná, de acordo 
com as especificações e obrigações descritas na Tomada de Preços n°. 001/
TJPa/2020 e no projeto básico. // objeto do aditivo: acréscimo e supressão 
de serviços, bem como, a fixação de prazo de execução para os serviços 
acrescidos. // Valor acrescido: r$ 53.912,33 (cinquenta e três mil, novecen-
tos e doze reais e trinta e três centavos), correspondente a 8,54% (oito vír-
gula cinquenta e quatro por cento) do valor global inicial. // Valor suprimido: 
r$ 8.242,96 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis cen-
tavos), correspondente a 1,31% (um vírgula trinta e um por cento) do valor 
inicial contratado. Novo valor global: r$ 676.761,36 (seiscentos e setenta e 
seis mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos). // Prazo 
de execução dos serviços acrescidos: 20 (vinte) dias, a contar do término da 
ordem de Serviço vigente, sem ônus de administração local de obra. // dota-
ção orçamentária: Programa de trabalho 02.061.1417.7639; fontes dos re-
cursos: 0101/0118; Elemento de despesa: 449051. //foro: Belém-Pa // data 
da assinatura: 24/02/2021 // responsável pela assinatura: débora Moraes 
Gomes – Secretária de administração/TJPa // ordenador responsável: Mi-
guel lucivaldo alves Santos – Secretária de Planejamento/TJPa. //

Protocolo: 653295
extrato do 9º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 014/2017/tJPa//
Partes: TJPa e a empresa criarT SErViÇoS dE TErcEiriZaÇÃo dE MÃo 
dE oBra lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.783.832/0001-70//ob-
jeto do contrato: contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços continuados de manutenção predial, nas dependências do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Pará, que compreenderá, além da mão de 
obra, o fornecimento de uniformes, materiais e equipamentos necessários 
à execução dos serviços, conforme quantitativos e especificações constan-
tes no Termo de referência – anexo i deste edital.// origem do contrato 
nº 014/2017: Pregão Eletrônico de nº. 071/TJPa/2016// objeto do aditi-
vo: o presente termo aditivo tem por objeto a repactuação de preços em 
virtude da convenção coletiva de Trabalho 2021/2022 e na alteração do 
fator acidentário de Prevenção-faP para 2021, visando a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro do contrato retroagindo os efeitos a 01 de 
janeiro de 2021, que reajusta o piso salarial da categoria, qual também 
majora o valor do vale alimentação.// Valor do aditivo: a) Valor Global/
anual r$ 1.444.685,28 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte oito centavos); b) o valor desti-
nado ao pagamento, exclusivamente, da mão de obra passa a ser de r$ 
1.341.185,28 (um milhão trezentos e quarenta e um mil, cento e oitenta 
e cinco reais e vinte oito centavos), anuais; e o valor de r$111.765,44 
(cento e onze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e qua-
tro centavos) mensais; c) o valor anual destinado ao pagamento de diá-
rias será de r$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais); e r$ 
6.125,00 (seis mil, cento e vinte cinco reais) mensais; d) o valor anual 
destinado as Horas Extras, permanece em r$ 26.500,00 (vinte seis mil 
e quinhentos reais), e r$ 2.208,33 (dois mil, duzentos e oito reais e trin-
ta e três centavos) mensais; e) o valor anual destinado ao adicional de 
Trabalho Noturno – aTN, é de r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
e o Valor de r$ 291,67 (duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete 
centavos), mensais.//dotação orçamentária: funcionais Programáticas: 
02.061.1417.8646 - fonte 0118 - Elemento de despesa: 339037 // data 
da assinatura: 15/04/2021// foro: Belém/Pa// responsável pela assina-
tura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração//ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 653308
extrato do 6º termo aditivo ao contrato nº 025/2016/tJ/a // 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará E caTa VEN-
To rEfriGEraÇÃo E SErViÇoS GEraiS lTda - EPP, inscrita no cNPJ 
nº: 03.534.028/0001-05 // objeto do contrato: contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva, de desinstalação, substituição e realocação dos equipamentos de 
ar condicionado tipo expansão direta e Vrf, Splits (ou outro equipamen-
to de outra classificação que vier a substituir estes) instalados no Prédio 
Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, localizado na av. almirante 
Barroso, 3089, Souza, cEP. 66.613-710, Belém - Pará, com fornecimento 
e reposição de quaisquer componentes e/ou peças, novas e originais do 
fabricante do equipamento, assim como, dos materiais de consumo (óleo 
lubrificante, gás refrigerante, dentre outros) necessários à execução dos 
serviços. // origem do contrato n.º 025/2016: Pregão Eletrônico de nº. 
018/TJPa/2016 // objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência em 
mais 06 (seis) meses, com a manutenção do valor contratado equivalente 
ao período da prorrogação // Prazo de prorrogação: início em 03 de maio 
de 2021 e término em 02 de novembro de 2021 // Valor do aditivo: o valor 
mensal do contrato para o período passa a ser de r$-17.150,76 (desessete 
mil, cento e cinquenta reais e setenta e seis centavos), totalizando o valor 

global anual de r$-142.904,58 (cento e quarenta e dois mil, novecentos 
e quatro reais e cinquenta e oito centavos). // dotação: funcional Progra-
mática: Programa de Trabalho: 02.061.1417.8645; fonte 0118; Elemento 
de despesa 339030 e 339039. // Processo: Pa-MEM-2021/01280 // data 
da assinatura do contrato: 30.04.2021 // foro: Belém // responsável pela 
assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJE/
Pa // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos  – Secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças. 

Protocolo: 653293

aPostiLaMeNto
.

extrato – terMo de aPostiLaMeNto Nº 005/2021//o TriBUNal 
dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por sua Se-
cretária de administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, resi-
dente 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 do Con-
trato nº 073/2018/TJPa, formalizado com a empresa oVErSEE TEcNolo-
Gia E SiSTEMaS lTda. – EPP, cujo objeto é a ‘contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviço de Streaming (ao vivo e sob demanda) 
para atender ambientes com a transmissão de sinais de áudio e vídeo pela 
internet e intranet, com fornecimento de equipamentos, softwares, servi-
ços de operação de vídeo e suporte técnico pelo prazo de 24 meses, nos 
locais de instalação pré-determinados, no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
cidas no Termo de referência - anexo i do Edital.’ , com fundamento legal 
no artigo 65, § 8º da lei 8.666/93 e alterações, conforme tabela abaixo: 

coNTraTo
 

coNTraTada Gestor do contrato integrante deman-
dante 

045/2016 oVErSEE TEcNoloGia E SiSTEMaS lTda. 
– EPP

 

daniel fontes Pereira (matrícula 
116955) 

felipe Moraes freitas
(matrícula 184900) 

Belém, 14 de abril de 2021.// dEBora MoraES GoMES - Secretária de 
administração

Protocolo: 653346
extrato – terMo de aPostiLaMeNto Nº 005/2021//o TriBUNal dE 
JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por sua Secretária de 
administração, dEBora MoraES GoMES, brasileira, residente e domicilia-
da 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, designa-
da 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 do Contrato nº 073/2018/TJPA, formalizado 
com a empresa TElEMar NorTE lESTE S/a, cujo objeto é a ‘contratação de 
empresa(s) especializada(s) para o fornecimento da Solução de rede Privada 
de Dados, incluindo a implantação, configuração, gerenciamento pró-ativo, 
manutenção e suporte técnico para atendimento das unidades judiciárias no 
Estado do Pará, pelo período de 24 (vinte e quatro meses), conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de referência, anexo 
i do Edital.’, com fundamento legal no artigo 65, § 8º da lei 8.666/93 e alte-
rações, conforme tabela abaixo: 

coNTraTo coNTraTada fiScal GESTor fiScal TÉcNico 

073/2018 
TElEMar

NorTE lESTE
S/a

dENiSoN lEaNdro SErrao 
SoarES

Matrícula 162311

fáBio VENiciUS fErrEira doS rEiS
Matrícula nº. 190896.

 

Belém, 26 de abril de 2021.// dEBora MoraES GoMES - Secretária de 
administração.

Protocolo: 653340

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 2º termo aditivo ao convênio de cooperação nº 
014/2018-tJPa// Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do 
Pará e UNiVErSidadE fEdEral do SUl E SUdESTE do Pará – UNi-
fESSPa – caMPoS dE MaraBá: objeto do convênio// o presente objeto 
é a disponibilização da documentação que compõe o acervo Histórico 
de documentos judiciais do TJPa, localizado na comarca de Marabá// 
objeto do aditivo// Prorrogação em mais 02 (dois) anos// Vigência do 
aditivo: início em 07 de abril de 2021 e término em 06 de abril de 
2022// data da assinatura: 10/03/2021.//responsável pela assinatura: 
célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 653337

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação nº 34.230 do Diário Oficial, Protoco-
lo: 547025 de 25.05.2020 – referente ao 1º Termo aditivo ao convênio 
nº 016.2017-TJPa // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Mu-
nicípio de Salinópolis, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 05.149.166/0001-98.// 
objeto: cessão de assistentes Sociais, por mais 03 (três) anos, com vistas 
ao cumprimento da determinação proferida no Procedimento de controle 
administrativo nº. 000168-29.2011.2.00.0000 do conselho Nacional de 
Justiça.// Por razões de interesse público, conforme decisão da Presidên-
cia deste TJPa// desembargadora cElia rEGiNa dE liMa PiNHEiro - 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Protocolo: 653320
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Tornar sem efeito a publicação nº 537703, do Diário Ofi-
cial nº 34.163 de 31.03.2020 – referente ao 1º Termo aditivo ao convê-
nio nº 013/2017 // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Mu-
nicípio de São Sebastião da Boa Vista, através da Prefeitura Municipal // 
Por razões de interesse público, conforme decisão da Presidente deste 
TJPa// cElia rEGiNa dE liMa PiNHEiro – desembargadora Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Protocolo: 653315

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº 017/2021/tJPa – o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário, com 
sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na cidade 
de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/Mf nº 
04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de admi-
nistração, em obediência à PorTaria nº 451/2020-GP que delegou à titu-
lar da Secretaria de administração, nos termos do artigo 21 da lei Estadual 
nº 8.972/2020, assim decidiu sobre a penalidade requerida pela fiscaliza-
ção nos autos do processo administrativo Pa-Pro-2019/05182.24, referen-
te aos obrigações assumidas na ata de registro de Preços n° 038/2019/
TJPa: “acolHo o parecer da assessoria Jurídica desta Secretaria de admi-
nistração e dEcido aPlicar SaNÇÃo dE MUlTa no valor de r$ 6.350,87 
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), à empre-
sa ENGNEW construções e Empreendimentos Eireli por descumprimen-
to das obrigações contidas na ata de registro de Preços nº 038/2019, com 
base nos documentos e manifestações acostados aos autos, e por tudo o 
que foi observado no referido parecer, cuja motivação integra este ato deci-
sório.” // data da decisão: Belém, 22 de março de 2021. // autoridade: dé-
bora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa. 

Protocolo: 653358
eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº 018/2021/tJPa – o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciá-
rio, com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, 
na cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no 
cNPJ/Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Se-
cretária de administração, em obediência à PorTaria nº 451/2020-
GP que delegou à titular da Secretaria de administração, nos termos do 
artigo 21 da lei Estadual nº 8.972/2020, assim decidiu sobre a pena-
lidade requerida pela fiscalização nos autos do processo administrativo 
Pa-Pro-2019/05182.13, referente as obrigações assumidas pela em-
presa ENGNEW construções e Empreendimentos Eireli na ata de regis-
tro de Preços n° 038/2019/TJPa: “acolHo o parecer da assessoria Jurí-
dica desta Secretaria de administração e dEcido aPlicar SaNÇÃo dE 
MUlTa no valor de r$ 5.388,99 (cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais 
e noventa e nove centavos), à empresa ENGNEW construções e Empre-
endimentos Eireli por descumprimento das obrigações contidas na ata 
de registro de Preços nº 038/2019, com base nos documentos e mani-
festações acostados aos autos, e por tudo o que foi observado no referi-
do parecer, cuja motivação integra este ato decisório.” // data da decisão: 
Belém, 16 de março de 2021. // autoridade: débora Moraes Gomes – Se-
cretária de administração do TJPa. 

Protocolo: 653365
extrato da ata de registro de Preço nº. 009.2021/tJPa – Pregão 
nº 016/tJPa/2021 // objeto: o presente termo tem por objeto o registro de 
preços destinado à aquisição de insumos para o uso nos ambulatórios médicos 
e de enfermagem discriminados pela divisão de Saúde e Qualidade de Vida do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará/TJPa, por um período de 12 meses, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
anexo i do edital. // Empresas: farMacEUTica diSTriBUidora lTda., inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 10.468.162/0001-02, com sede na cidade de Belém, Esta-
do do Pará, à Passagem cumaru Nº 11 – Bairro: Marco, cEP: 66.095-080, fone/
fax: (91) 3223-2320/98464-0595, e-mail: farmaceuticadistribuidora@hotmail.
com  // Vigência: início em 16 de abril de 2021 e término em 16 de abril de 
2022 // Dotação Orçamentária: A classificação orçamentária da despesa será 
no elemento 339093 (material de consumo), na fonte 0118, na nota de reserva 
2020/678 (aquisição de insumos) // data da assinatura: 16/04/2021 // respon-
sável pela assinatura: dÉBora MoraES GoMES – Secretário de administração 
do TJPa // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos.

Protocolo: 653371

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.065, de 06 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho, anexo ao Expediente nº 004615/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQUadraMENTo aTUal ProGrESSÃo fUNcioNal Hori-
ZoNTal Por MErEciMENTo

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo Enquadra-

mento cl Nv

0100070
HildENor HElTEr 

dE aGUiar 
fraNco 

Motorista -
TcE-ca-403 d 02 Motorista -

TcE-ca-403 d 03 03/12/2020

dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 06 
de maio de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 653049
Portaria Nº 37.063, de 05 de Maio de 2021.
dispõe sobre a Programação orçamentária e o cronograma de Execução Men-
sal de desembolso do orçamento do Tribunal de contas do Estado do Pará.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 - regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o artigo 50 da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020, lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, que dis-
põe sobre a programação orçamentária e o cronograma de execução men-
sal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social definida 
a cada quadrimestre, nos termos do artigo 8º da lei complementar 101, 
de 04 de maio de 2000; e
CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio 
fiscal, por meio da eficiência na aplicação dos recursos públicos;
rESolVE:
art. 1º – aProVar a Programação orçamentária e o cronograma de Exe-
cução Mensal de desembolso do orçamento do Tribunal de contas do Esta-
do do Pará, referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2021, na forma 
dos incisos a seguir discriminados:
I- Programação das Quotas Orçamentárias Mensais, identificada por pro-
grama, grupo de despesa e fonte de financiamento, definida na forma do 
anexo i desta PorTaria, observado os limites dos saldos orçamentários; e
ii- cronograma de Execução Mensal de desembolso à conta dos recursos do Tesou-
ro e de outras fontes, por grupo de despesa, definido no Anexo II desta PORTARIA.
art. 2º. as quotas orçamentárias mensais que trata o inciso i do artigo ante-
rior serão disponibilizadas no Sistema de administração financeira para Esta-
dos e Municípios (SiafEM) pelo próprio Tribunal de contas do Estado do Pará;
art. 3º. No caso dos anexos referidos nos incisos do artigo 1º necessitarem de al-
terações, estas serão aprovadas mediante PorTaria da Presidência deste Tribunal 
de Contas, observando a verificação da disponibilidade financeira e orçamentária;
art. 4º – Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 05 
de maio de 2021.
conselheira lourdes lima
Presidente do TcE/Pa 

aNEXo i - ProGraMaÇÃo daS QUoTaS orÇaMENTáriaS

UNidadE orÇaMENTária: 02101 - TriBUNal dE coNTaS do ESTado

ProGraMa/GrUPo 
dESPESa

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

1222 – coNTrolE 
EXTErNo

      

Pessoal e Encargos 
Sociais

101 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 54.000.000,00

outras despesas 
correntes

101 3.583.892,00 3.841.019,00 3.899.633,00 3.973.787,00 15.298.331,00

 111 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

 112 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00

investimentos 101 1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.900.000,00 5.100.000,00

ToTal 16.683.892,00 17.941.019,00 19.199.633,00 20.973.787,00 74.798.331,00

aNEXo ii - croNoGraMa dE dESEMBolSo

UNidadE orÇaMENTária: 02101 - TriBUNal dE coNTaS do ESTado

GrUPo dE dESPESa foNTE Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

PESSoal E ENcarGoS 
SociaiS

 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 54.000.000,00

recursos do Tesouro 101 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 54.000.000,00

oUTraS dESPESaS 
corrENTES

 3.683.892,00 3.941.019,00 3.999.633,00 4.073.787,00 15.698.331,00
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recursos do Tesouro 101 3.583.892,00 3.841.019,00 3.899.633,00 3.973.787,00 15.298.331,00

recursos Próprios 
fUNTcE

111 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

receita Patrimonial 112 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00

iNVESTiMENToS  1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.900.000,00 5.100.000,00

recursos do Tesouro 101 1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.900.000,00 5.100.000,00

ToTal 16.683.892,00 17.941.019,00 19.199.633,00 20.973.787,00 74.798.331,00

Protocolo: 653035
Portaria Nº 37.061 de 04 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 004636/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE MElo da coSTa, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100442, 08 (oito) dias de licença Nojo, nos termos 
do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 13 a 20-04-2021.

Protocolo: 652902
Portaria Nº 37.059, de 04 de Maio de 2021.
o Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 151/2021, de 27-
04-2021, protocolizado sob o Expediente nº 004778/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NaZarÉ oliVEira araÚJo, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0580090, 08 (oito) dias de licença em prorrogação 
para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 77, ii da lei nº 
5.810/94, no período de 17 a 24-04-2021.

Protocolo: 652904
Portaria Nº 37.058 de 04 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 004918/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TiVSoN dE MElo SilVa, auxiliar Técnico de controle 
Externo, matrícula nº 0101065, 08 (oito) dias de licença paternidade, nos 
termos do artigo 91, da lei nº 5.810/94, no período 27-04 a 04-05-2021.

Protocolo: 652905

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.060, de 04 de Maio de 2021.
a Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 150/2021, de 27-
04-2021, protocolizado sob o Expediente nº 004777/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa lidia fErrEira GoMES, assessor Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0695505, 01 (um) dia de licença em 
prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no dia 21-04-2021.

Protocolo: 652903

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 37.064, de 06 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 9º da resolução nº 18.768/2015,
coNSidEraNdo os Pareceres da comissão Permanente de avaliação de 
desempenho, anexos aos Expedientes nº 004293/2021 Parecer 022/2021-
cPad, 004294/2021 Parecer 021/2021-cPad, 004296/2021 Parecer 
020/2021-cPad, 004297/2021 Parecer 019/2021-cPad, 004299/2021 Pa-
recer 018/2021-cPad, 004303/2021 Parecer 017/2021-cPad, 004304/2021 
Parecer 016/2021-cPad, 004305/2021 Parecer 015/2021-cPad, 
004307/2021 Parecer 014/2021-cPad, 004309/2021 Parecer 013/2021-
cPad, 004310/2021 Parecer 012/2021-cPad, 004311/2021 Parecer 
011/2021-cPad, 004312/2021 Parecer 010/2021-cPad, 004313/2021 Pa-
recer 009/2021-cPad, 004314/2021 Parecer 008/2021-cPad, 004315/2021 
Parecer 023/2021-cPad, 004316/2021 Parecer 007/2021-cPad,
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Para a referência 02 da classe a da carreira Técnica, código TcE-cT-603, a contar de 02/05/2021

Matrícula Nome cargo atual

0101510 adriaNE cUNHa GoNÇalVES auditor de controle Externo – fiscalização – Economia

0101515 aliNE Maria SalaME lEal auditor de controle Externo – fiscalização – direito

0101502 aNdrEa PiNHEiro XErfaN auditor de controle Externo – fiscalização – ciências contábeis

0101501 BrUNo loBaTo cardoSo auditor de controle Externo – fiscalização – administração

0101512 fEliPE frEirE MoNTEiro
auditor de controle Externo – fiscalização – Engenharia Sanitária 

e ambiental

0101505 JUliaNa MarTiNS SoUSa ENÉaS auditor de controle Externo – fiscalização – direito

0101504 lariSSa criSTiNa faGUNdES da roSa E SilVa auditor de controle Externo – fiscalização – direito

0101506 PaloMa BENoliEl lira auditor de controle Externo – fiscalização – direito

0101507 raQUEl SoarES daMaS auditor de controle Externo – fiscalização – direito

0101503 roBErTa PaES carValHo fErrEira auditor de controle Externo – fiscalização – ciências contábeis

0101511 VEra Maria dE GUaPiNdaia BraGa auditor de controle Externo – fiscalização – Economia

Para a referência 02 da classe a da carreira Técnica, código TcE-cT-604, a contar de 02/05/2021

0101497 lEoNardo JoSÉ rodriGUES do ESPÍriTo SaNTo auditor de controle Externo – Procuradoria

0101498 lUiZ aNTÔNio SaNTiaGo corrÊa auditor de controle Externo – Procuradoria

Para a referência 02 da classe a da carreira Técnica, código TcE-cT-605, a contar de 02/05/2021

0101513 VicENTE aNcHiETa JUNior auditor de controle Externo – Planejamento

Para a referência 02 da classe a da carreira Técnica, código TcE-cT-607, a contar de 02/05/2021

0101499 aNa clEidE dE oliVEira auditor de controle Externo – administrativo/contabilidade

0101500 SaMara MoraiS rodriGUES auditor de controle Externo – administrativo/Serviço Social

0101514 SoliaNE fErNaNdES GUiMarÃES auditor de controle Externo – administrativo/administração

Protocolo: 653089

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 078/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que 05 (cinco) dias das férias do servidor efetivo Jo-
sué costa corrêa, relativas ao período aquisitivo 2019/2020, foram-lhe 
concedidos para o período de 05 a 09/10/2020, conforme PorTaria nº 
228/2020/MPc/Pa, de 23/09/2020;
coNSidEraNdo, por outro lado, que foi concedida ao referido servidor 
licença para tratamento de saúde por 14 (quatorze) dias, compreendidos 
entre 09/10 a 22/10/2020, conforme a PorTaria nº 070/2021/MPc/Pa, 
de 27/04/2021, havendo, assim, coincidência entre o primeiro dia da licen-
ça concedida e o último dia do gozo de férias (09/10/2020);
coNSidEraNdo, ainda, o seu requerimento datado de 28/04/2021 (Pro-
tocolo PaE nº 2021/442319), pelo qual o servidor requer a suspensão do 
gozo de férias concedido para o dia 09/10/2020, ficando o mesmo para ser 
usufruído no dia 22/06/2021;
CONSIDERANDO, por fim, o art. 7º, II, da Resolução nº 10/2020 – MPC/
Pa – colégio e tudo o mais que consta dos autos;
rESolVE:
i - Suspender o gozo de férias do servidor JoSUÉ coSTa corrÊa, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade ciências contábeis, 
matrícula nº 200121, referente ao período aquisitivo 2019/2020, concedi-
do para o dia 09/10/2020, por meio da PorTaria nº 228/2020/MPc/Pa, 
de 23/09/2020, ficando o mesmo para ser usufruído no dia 22/06/2021.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 09/10/2020.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 06 de maio de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 653079

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

Portaria
.

Portaria N.º 0988/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o Processo administrativo disciplinar n.º 0005184-
09.2019.814.0000 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça JoÃo 
GUalBErTo doS SaNToS SilVa para atuar no Processo administrati-
vo disciplinar supramencionado podendo tomar todas as medidas que 
entender cabíveis e necessárias a instrução processual, inclusive, inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documen-
tos, expedir notificações e intimações, realizar oitivas para colheitas 
de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer 
denúncia, interpor e contrarrazoar recursos em todos ao graus e instân-
cias jurídicas até o final do processo, em tudo respeitados os direitos e 
garantias que assistem ao requerido e pessoas envolvidas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 04 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 653000
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adMissÃo de serVidor
.

ato N.º 148/2021
a ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a relotação da servidora rosilene da costa Massias para a 
Promotoria de Justiça de chaves, conforme os termos do expediente Gedoc 
nº 109869/2021, cadastrado em 13/04/2021,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
4062/2021
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, rHaYlE-
NE fariaS BENTES, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
assessor de Promotoria de Justiça de Primeira Entrância, MP.cPcP-102.3, a 
contar de 03/05/2021. PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 05 de maio de 2021.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procuradora-Geral de Justiça

Protocolo: 653250

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 079/2017-MP/Pa (Nº equatorial - 1003960531).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular a compra e venda de energia elétrica – ccEr 
no ambiente de contratação regulada – acr, para suprir o Prédio das Pro-
motorias de Justiça de icoaraci/Pa.
Justificativa do Apostilamento: A prorrogação automática realizada pela 
Empresa, a partir de 31/08/2021, com a qual consente o MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, conforme disciplinado no subitem 3.2, 
cláusula Terceira, Parte ii, do contrato nº 079/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 06/05/2021.
Vigência: 31/08/2021 a 30/08/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 653360
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 095/2017-MP/Pa (Nº equatorial - 1003961736).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular o uso do sistema de distribuição de energia elétrica 
- cUSd, para suprir o Prédio das Promotorias de Justiça criminais – anexo ii.
Justificativa do apostilamento: a prorrogação automática realizada 
pela Empresa, a partir de 31/08/2021, com a qual consente o MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, conforme disciplinado no subi-
tem 3.2, cláusula Terceira, Parte ii, do contrato nº 095/2017-MP/Pa 
e a alteração da razão social da Empresa.
data de assinatura: 06/05/2021.
Vigência: 31/08/2021 a 30/08/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 653356
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 094/2017-MP/Pa (Nº equatorial - 1003961736).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular a compra e venda de energia elétrica – ccEr 
no ambiente de contratação regulada – acr, para suprir o Prédio das Pro-
motorias de Justiça criminais – anexo ii.
Justificativa do Apostilamento: A prorrogação automática realizada pela 
Empresa, a partir de 31/08/2021, com a qual consente o MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, conforme disciplinado no subitem 3.2, 
cláusula Terceira, Parte ii, do contrato nº 094/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 06/05/2021.
Vigência: 31/08/2021 a 30/08/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 653372
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 080/2017-MP/Pa (Nº equatorial - 1003960531).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular o uso do sistema de distribuição de energia elé-
trica - cUSd, para suprir o Prédio das Promotorias de Justiça de icoaraci/Pa,
Justificativa do apostilamento: a prorrogação automática realizada 
pela Empresa, a partir de 31/08/2021, com a qual consente o MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, conforme disciplinado no subi-
tem 3.2, cláusula Terceira, Parte ii, do contrato nº 080/2017-MP/Pa 
e a alteração da razão social da Empresa.
data de assinatura: 06/05/2021.
Vigência: 31/08/2021 a 30/08/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 653377

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 086/2017-MP/Pa (Nº equatorial - 1003962453).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular a compra e venda de energia elétrica 
– ccEr no ambiente de contratação regulada – acr, para suprir o 
Prédio das Promotorias de Justiça de Marabá/Pa.
Justificativa do apostilamento: a prorrogação automática realizada pela Empre-
sa, a partir de 31/08/2021, com a qual consente o MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará, conforme disciplinado no subitem 3.2, cláusula Terceira, Parte 
ii, do contrato nº 086/2017-MP/Pa e a alteração da razão social da Empresa.
data de assinatura: 06/05/2021.
Vigência: 31/08/2021 a 30/08/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 653382
eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 087/2017-MP/Pa (Nº equatorial - 1003962453).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular o uso do sistema de distribuição de energia elé-
trica -cUSd, para suprir o Prédio das Promotorias de Justiça de Marabá/Pa.
Justificativa do Apostilamento: A prorrogação automática realizada pela 
Empresa, a partir de 31/08/2021, com a qual consente o MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, conforme disciplinado no subitem 3.2, 
cláusula Terceira, Parte ii, do contrato nº 087/2017-MP/Pa e a alteração 
da razão social da Empresa.
data de assinatura: 06/05/2021.
Vigência: 31/08/2021 a 30/08/2022.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 653386

oUtras MatÉrias
.

aViso de iNstaUraÇÃo de Processo de PeNaLidade
coNSidEraNdo a instauração de processo de aplicação de penalidade 
à Empresa BoM dEMaiS aliMENToS coMErcio EirEli, para apuração 
da responsabilidade da empresa em sua atuação no Pregão Eletrônico nº 
002/2020-MP/Pa, que originou a arP Nº 005/2020-MP/Pa, cujo objeto 
consiste no registro de preços para aquisição de café, consubstanciado no 
Processo nº 023/2021-SGJ-Ta (Protocolo SiP 2200/2021);
coNSidEraNdo que a Empresa alegou que não poderia cumprir com o preço 
de café registrado na ata, bem como, em razão da ausência de apresentação 
das certidões negativas de débitos com o fisco federal, estadual, municipal, 
trabalhista e fGTS, impedindo a emissão de Prd, inviabilizando o Órgão de 
efetuar a solicitação do fornecimento de café para reabastecimento;
coNSidEraNdo que foi expedido o ofício nº 026/2021-SGJ-Ta/MP/Pa, 
para comunicação da instauração do processo de penalidade e para as-
segurar à empresa o direito à ampla defesa, contudo, a correspondência 
retornou ao remetente em razão de mudança de endereço da Empresa;
coNSidEraNdo que não houve retorno algum da Empresa em rela-
ção às tentativas de contato do fiscal;
Torna-se pública a instauração do processo de penalidade, consubstanciado 
no Processo nº 023/2021-SGJ-Ta (Protocolo nº 2200/2021), referente aos fa-
tos em tela, para apuração da conduta da Empresa BoM dEMaiS aliMENToS 
COMERCIO EIRELI e verificação do cabimento da penalidade de:
i – iMPEdiMENTo dE liciTar E dE coNTraTar coM o ESTado do Pará, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, com base no subitem 28.4.1, incisos ii e 
iV, do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, art. 7º da lei federal nº 
10.520/2002 e art. 49, do decreto Estadual nº 534/2020.
A partir da publicação oficial deste aviso, abre-se prazo de 05 (cinco) dias 
úteis à Empresa, para defesa prévia, conforme art. 87, §2º, lei federal nº 
8.666/1993, com vista franqueada dos autos, na atividade de licitações e 
contratos do Ministério Público do Estado do Pará, sito à rua João diogo, nº 
100, Ed. Sede, 4º andar, Bairro: cidade Velha, cEP: 66023-090, Belém/Pa.
Belém, 06 de maio de 2021.
cesar bechara nader mattar junior
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 653128
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº. 000427-151/2020-
MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº. 000427-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 038/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos 
públicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta do ser-
vidor G.M.P.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 652997
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extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº. 000421-
151/2020-MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiNGoS 
SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil nº. 
000421-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 042/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos pú-
blicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da servidora F.R.O.C.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 652998
editaL 01/2021-PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da lei federal nº 8.625, de 
12 de fevereiro de 1993, combinado com o art. 79, inciso V da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a deliberação do colegiado do conselho Superior do MPPa 
na 1ª Sessão Extraordinária Híbrida (doE nº 34.477, de 01/02/2021) no 
sentido de não reabrir o processo de remoção e a sugestão de expedir 
edital para que oferte a vaga referente ao cargo de Promotor de Justiça 
de Uruará ao Promotor de Justiça Substituto de 1ª entrância dirk costa 
de Mattos Junior, vez que estava em processo de remoção quando de seu 
ingresso nesta instituição;
faZ SaBEr ao Promotor de Justiça Substituto de 1ª entrância dirK coSTa 
dE MaTToS JUNior que se encontra aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, 
a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado, nos termos 
do art. 41 do regimento interno do cSMP1, a inscrição para provimento do 
cargo abaixo descrito, por rEMoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado 
pelo interessado por meio do sistema GEdoc.

carGo

PJ dE UrUará

Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 653018
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 05/2021-MP/2ºPJdc
a 2ª Promotora de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, 
defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananin-
deua/Pa, em exercício, com fundamento no artigo 54, Vi e § 3º da lei 
complementar nº 057/06 e no artigo 24, §1°, inciso i da rESolUÇÃo 
Nº 007/2019–cPJ, de 13 de junho de 2019, torna pública a instauração 
do inquérito civil nº 000093-200/2021-MP/2°PJdc, que se encontra à 
disposição no 2° cargo da Promotoria de Justiça de direitos constitucio-
nais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade ad-
ministrativa de ananindeua/Pa, situada à rodovia Br-316, Km 08, s/n, 
cEP 67.030-000, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3239-4811.
PorTaria Nº 05/2021-MP/2ºPJdc
iNVESTiGadoS: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aNaNiNdEUa, daNiEl BarBo-
Sa SaNToS, PrEfEiTo dE aNaNiNdEUa/Pa, Sra. daYaNE da SilVa liMa, 
SEcrETária dE SaÚdE do MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa/Pa - SESaU.
aSSUNTo: deverá ter por objeto – apuração de fato que possa autorizar 
tutela de interesses ou direitos a cargo deste Órgão Ministerial, consubs-
tanciado em providências a serem tomadas para sanear irregularidades 
constatadas a par de vistoria realizada na UPa do diSTriTo iNdUSTrial.
ParÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo – Promotora de Justiça, em exercício.

Protocolo: 652989
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 04/2021-MP/2ºPJdc
a 2ª Promotora de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, 
defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananin-
deua/Pa, em exercício, com fundamento no artigo 54, Vi e § 3º da lei 
complementar nº 057/06 e no artigo 24, §1°, inciso i da rESolUÇÃo 
Nº 007/2019–cPJ, de 13 de junho de 2019, torna pública a instauração 
do inquérito civil nº 000092-200/2021-MP/2°PJdc, que se encontra à 
disposição no 2° cargo da Promotoria de Justiça de direitos constitucio-
nais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade ad-
ministrativa de ananindeua/Pa, situada à rodovia Br-316, Km 08, s/n, 
cEP 67.030-000, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3239-4811.
PorTaria Nº 04/2021-MP/2ºPJdc
iNVESTiGadoS: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aNaNiNdEUa, daNiEl BarBo-
Sa SaNToS, PrEfEiTo dE aNaNiNdEUa/Pa, Sra. daYaNE da SilVa liMa, 
SEcrETária dE SaÚdE do MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa/Pa - SESaU.
aSSUNTo: deverá ter por objeto – apuração de fato que possa autorizar 
tutela de interesses ou direitos a cargo deste Órgão Ministerial, consubs-
tanciado em providências a serem tomadas para sanear irregularidades 
constatadas a par de vistoria realizada na UPa da cidade Nova.
ParÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo – Promotora de Justiça, em exercício.

Protocolo: 652987
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº. 000030-
151/2021-MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiNGoS 
SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil nº. 

000030-151/2021, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 036/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos pú-
blicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da servidora P.C.S.L.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 652994
extrato de Publicação de iNQUÉrito ciViL nº. 000398-
151/2020-MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº. 000398-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 027/2021
data da instauração: 30/04/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades na acumulação indevida de cargos pú-
blicos e percepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta do servidor C. A. S.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 652981
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº 02/2021-MP/2ºPJdc
a 2ª Promotora de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, defe-
sa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/Pa, 
em exercício, com fundamento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar 
nº 057/06 e no artigo 24, §1°, inciso i da rESolUÇÃo Nº 007/2019–cPJ, 
de 13 de junho de 2019, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
000074-200/2021-MP/2°PJdc, que se encontra à disposição no 2° cargo 
da Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, defesa 
do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua/Pa, 
situada à rodovia Br-316, Km 08, s/n, cEP 67.030-000, ananindeua/Pa, 
Telefone: (91) 3239-4811.
PorTaria Nº 02/2021-MP/2ºPJdc
iNVESTiGadoS: MaNoEl carloS aNTUNES, EX-PrEfEiTo do MUNicÍPio 
dE aNaNiNdEUa/Pa e PaUlo SaiNT JEaN TriNdadE caMPoS, TiTUlar À 
ÉPoca, da SEcrETaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE aNaNiNdEUa/Pa.
 aSSUNTo: deverá ter por objeto – ViolaÇÃo, EM TESE, da lEi Nº 
8.429/92, iNicialMENTE PEla iNfriNGÊNcia do arTiGo 11, caPUT, 
coNSUBSTaNciado No QUE foi rElaTado PElo NacioNal lUiS aNTÔ-
Nio TEiXEira, SÓcio dirETor TÉcNico do HoSPiTal caMilo SalGa-
do, No TErMo dE aUdiÊNcia EXTraJUdicial daTado dE 26/03/2021.
ParÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo – Promotora de Justiça, em exercício.

Protocolo: 652985
eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº: 001/2021
ParTES: corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará e a 
corregedoria-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
oBJETo: Estabelecer a cooperação técnica para compartilhamento de práti-
cas, experiências, acesso a sistemas de informação de atividades e controles, 
e a dados não sigilosos, entre membros e servidores da cG/MPc/Pa e da cGJ/
MPE/Pa visando ao desenvolvimento institucional por meio de ações conjun-
tas, de apoio mútuo, bem como a realização de encontros técnicos para apri-
moramento de programas e formação e capacitação dos partícipes.
daTa da aSSiNaTUra: 04/05/2021
ViGÊNcia: 04/05/2021 a 04/05/2022.
SiGNaTárioS: dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, corregedor-Geral de Jus-
tiça do MP/Pa e o dr. Stephenson oliveira Victer, corregedor-Geral MPc/Pa.

Protocolo: 652913

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

Município de acará- Pa
aviso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão eletronico - Nº 003/2021. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS Para Ela-
BoraÇÃo dE KiTs, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES do ProGraMa 
NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar-PNaE, No MUNicÍPio dE acara/Pa, 
dUraNTE o PErÍodo dE SUSPENSÃo daS aUlaS EM dEcorrÊNcia daS 
SiTUaÇÕES  dE EMErGÊNcia EM SaÚdE PÚBlica dE iMPorTÂNcia Nacio-
Nal E dE calaMidadE PÚBlica  caUSadaS PElo NoVo coroNaVÍrUS 
- coVid-19.VENcEdoraS: MENdES E SoUSa coMErcio dE aliMENToS 
lTda cNPJ: 30.445.162/0001-02 Valor r$ 310.200,00 (Trezentos e dez Mil 
e duzentos reais );caNaa coMErcio, coNSTrUÇoES dE MaQUiNaS EirEli 
cNPJ: 16.157.358/0001-62 Valor r$ 668.000,00 (Seiscentos e Sessenta 
e oito Mil); V S da S BriTo EirEli cNPJ: 26.863.315/0001-56 Valor r$ 
598.560,00 (Quinhentos e Noventa e oito Mil Quinhentose Sessenta reais) 
Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito Municipal.

Protocolo: 653199
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 15/2021
retiFicaÇÃo
ata de reGistro de PreÇos Nº 023/2021, ata tem por objeto o 
registro de Preços para eventual e futura aquisição de Materiais de lim-
peza, Utensilio e descartáveis, para atender diversos fundos, Secretarias 
e Setores da Prefeitura Municipal de Altamira - PA, especificados no Ter-
mo de referência, anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: 
coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE alTaMira) - cNPJ: 05.263.116/0001-37 - EMPrESa: SoUZa & fa-
daNElli lTda - cNPJ: 14.564.846/0001-69; oNde se LÊ, valor global 
de r$: 1.831.984,57, Leia-se valor global de r$ 2.309.894,60. EMPrE-
Sa: rodriGUES E PENa aTacadiSTa lTda - cNPJ: 14.979.866/0001-
09; oNde se LÊ valor global r$: 2.309.894,60, Leia-se valor global de 
r$: 1.831.984,57. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
023/2021 vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 015/2021 poderá ser 
acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - 
www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pa, 22/04/2021.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 6/2021
ata de reGistro de PreÇos Nº 007/2021, ata tem por objeto o re-
gistro de Preços para eventual e futura aquisição de Gêneros alimentícios, 
para atender diversos fundos, Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal 
de Altamira - PA, especificados no Termo de Referência, anexo I. EMPRESA 
E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMi-
ra (PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira) - cNPJ: 05.263.116/0001-
37 - EMPrESa: E. Polla - ME, cNPJ: 05.783.582/0001-43, valor global 
de r$:218.248,90, para os itens de 64 ao 68.  EMPrESa: laTiciNioS 
SÃo fraNciSco lTda -ME, cNPJ: 10.703.391/0001-64; valor global r$: 
111.930,00, para o item 69. EMPrESa: o S oliVEira coMErcial - ME, 
cNPJ 03.623.513/0001-47, valor global r$: 1.042.926,15, para os itens 
de 39 ao 42, 53, de 58 ao 61. EMPrESa: rodriGUES E PENa aTacadiSTa 
lTda - EPP, cNPJ: 14.979.866/0001-09; valor global r$: 762.467,04, para 
os itens de 01 ao 03, de 06 ao 14, 16, 18, de 20 ao 26, 28. de 33 ao 36, 
52. de 54 ao 57, 76, 87, 88, 91, 102, 104,105,113, 114,122, 125, 127, de 
133 ao 135, 140, 144, de 146 ao 148, de 150 ao 157, 161, 163, 164, 171, 
174, de 177 ao 179. EMPrESa: SoUZa & fadaNElli lTda - EPP (GaM), 
cNPJ: 14. 564.846/0001-69; valor global r$ 1.367.451,47, para os itens 
05, 17, 19, 27, de 30 ao 32, 47, 51, 70, 72, de 78 ao 86, 89, 90, de 92 
ao 101, 103, de 107 ao 112, de 115 ao 117, 123, 129, 130, 141, 149, de 
158 ao 160, 166, 175, 176 e 180. EMPrESa: a. GoNÇalVES dE aNdradE 
EirEli - ME, cNPJ: 36.023.037/0001-82; valor global r$ 1.116.175,25, 
para os itens 37, 38 de 43 ao 46. EMPrESa: G. a. MESQUiTa (coMErcial 
MESQUiTa), cNPJ: 37.628.322/0001-90; valor global r$ 642.226,80, para 
os itens 04, de 48 ao 50, 62, 63, 71, de 73 ao 75, 77, 106, de 118 ao 121, 
124, 126, 128, 131, 132, de 136 ao 139, 142, 145, 162, 165, de 167 ao 
170, 172, 173, de 181 ao 189. Validade da ata é de 12 (doze) meses, a 
partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
007/2021 vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 006/2021 poderá ser 
acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - 
www.altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pa, 08/04/2021.
aViso de caNceLaMeNto
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 23/2021
a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de altami-
ra - Pará, instituída pelo decreto nº. 008 de 07 de janeiro e 087 de 03 
março de 2021, torna público para conhecimento dos interessados o caN-
cElaMENTo do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 023/2021, objeto: Programa 
software Gestor Escolar, em decorrência da constatação de improcedências 
de fundamental importância na formulação do Edital. ao tempo, que esta 
comissão Permanente de licitação informa que o objeto supracitado será 
realizado brevemente, a data será publicada respeitando a lei 8.666/93.
Pelo exposto, toda esta comissão, decide pelo caNcElaMENTo do referido pregão.
aViso de caNceLaMeNto
PreGÃo eLetrôNico srP Nº 29/2021
a comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de altamira - 
Pará, instituída pelo decreto nº. 008 de 07 de janeiro e 087 de 03 março de 
2021, torna público para conhecimento dos interessados o caNcElaMENTo 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 029/2021, objeto: Material de EPi, em de-
corrência de duplicidade com o PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 026/2021. Pelo 
exposto, toda esta comissão, decide pelo caNcElaMENTo do referido Pregão.
rodolfo rÉGiS NoGUEira caBral
Presidente da comissão permanente de licitação

Protocolo: 653200

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
torNa seM eFeitos. a Prefeitura Municipal de Barcarena torna sem 
efeitos a publicação circulada no dia 06/05/2021 no doE/Pa nº 34558, 
página 95 e diário do Pará B8, referente ao aviso de licitação da Toma-
da de Preços n° 2-004/2021, pois a mesma foi publicada equivocada-
mente. Thais Silva Quaresma - Presidente da cPl

Protocolo: 653203

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos. esPÉcie: 5º termo aditivo de 
contrato nº 2017-0302005. inexigibilidade nº 06/2017-015. objeto: Ser-
viços técnicos profissionais de contabilidade aplicada ao setor público para 
atender a Prefeitura Municipal de capanema. contratado: alberto de oli-
veira Souza cPf nº 449.748.762-87. Vigência: 11 meses. fund. legal: 
art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 30/03/2021. francisco 
ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 5º termo aditivo de contrato nº 2017-0302006. inexigi-
bilidade nº 06/2017-016. Objeto: Serviços técnicos profissionais de con-
tabilidade aplicada ao setor público para atender a Prefeitura Municipal de 
capanema. contratado: luiz Nonato Baia ferreira cPf nº 128.615.372-72. 
Vigência: 11 meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. as-
sinatura: 30/03/2021. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 2º termo aditivo Pregão Presencial nº 9/2019-013. Ter-
mo aditivo de contrato nº 2004002/2020. Pregão Presencial nº 013-2019. 
objeto: aquisição de materiais de construção, elétrico e hidráulico para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema. Empresa: 
Moura construtora ltda - Epp cNPJ Nº 19.206.079/0001-30. Vigência: 06 
(seis) meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assi-
natura: 16/04/2021. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito.
terMo aditiVo de coNtrato Nº2004001/2020. Pregão Presen-
cial nº 013-2019. objeto: aquisição de materiais de construção, elétrico 
e hidráulico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capa-
nema. Empresa: fenix logistica comércio E locações de Máquinas Eireli 
cNPJ Nº 09.368.158/0001-93. Vigência: 06 (Seis) Meses. fund. legal: art. 
57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 16/04/2021. francisco 
ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 0104001/2021. dis-
PeNsa. Nº 7/2021-009 contratante: Município de capanema/Pre-
feitura Municipal. contratado: ademilton de Souza Bulhões sob o cPf 
nº 032.412.032-04. objeto: locação de imóvel para funcionamento 
do conselho Municipal de Educação. fundamento legal: art. 24, in-
ciso X da lei nº. 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: 
r$ 14.400,00. data de assinatura: 01/04/2021.
aViso ratiFicaÇÃo. disPeNsa Nº 7/2021-009. objeto: locação 
de imóvel para funcionamento do conselho Municipal de Educação. fun-
damento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93. Vigência: 12 (doze) 
meses. Valor Global: R$ 14.400,00. Ratificação em: 25/03/2021. Francisco 
ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.

Protocolo: 653205

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato
Processo Licitatório nº 012/2021, Pregão Eletrônico nº 011/2021. 
objeto: registro de preço fornecimento de materiais expediente, per-
manente e suplementos de informática em geral, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias, fundos Municipais de 
cumaru do Norte/Pa, para o exercício de 2021.  coNTraTaNTE: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE cUMarU do NorTE. coNTraTo Nº 073/2021 - JoÃo 
VicTor SoUSa loPES EirEli, cNPJ 19.488.746/0001-14. Valor total r$ 
22.428,50. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 074/2021 - adSErV arTiGoS E PaPElaria lTda, cNPJ 
40.543.408/0001-24.  Valor total r$ 2.868,80. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 075/2021 - JP de Morais Ltda, inscri-
ta no cNPJ. (Mf) sob o nº: 29.687.178/0001-34. Valor total r$ 
11.435,40. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 076/2021 - ParaFarMa MedicaMeNtos e HosPi-
taLar Ltda, cNPJ 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 77.599,00. Vi-
gência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 077/2021 - rodriGUes coM. de art.de PaPeL. e 
esPort. eireLi, cNPJ 31.868.643/0001-85. Valor total r$ 127.263,30. 
Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde de cUMarU do 
Norte. coNtrato Nº 078/2021 - adSErV arTiGoS E PaPElaria 
lTda, cNPJ 40.543.408/0001-24. Valor total r$ 3.136,00. Vigência 
04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 079/2021 - JoÃo Victor soUsa LoPes eire-
Li, cNPJ 19.488.746/0001-14. Valor total r$ 9.751,70. Vigência 
04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 080/2021 - JP de Morais Ltda, cNPJ 
29.687.178/0001-34. Valor total r$ 16.397,00. Vigência 
04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 081/2021 - ParaFarMa MedicaMeNtos e Hos-
PitaLar Ltda, cNPJ 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 104.883,00. 
Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 082/2021 - rodriGUes coM. de art.de PaPeL. e 
esPort. eireLi, cNPJ 31.868.643/0001-85. Valor total r$ 102.295,60. 
Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
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coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE cUMa-
rU do NorTE. coNTraTo Nº 083/2021 - adSErV arTiGoS E PaPEla-
ria lTda, cNPJ 40.543.408/0001-24. Valor total r$ 7.276,80. Vigência 
04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 084/2021 - JoÃo Victor soUsa LoPes eire-
Li, cNPJ 19.488.746/0001-14. Valor total r$ 7.935,80. Vigência 
04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 085/2021 - JP de Morais Ltda, cNPJ 29.687.178/0001-
34. Valor total r$ 13.062,50. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 086/2021 - ParaFarMa MedicaMeNtos e 
HosPitaLar Ltda, cNPJ 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 
46.520,00. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 087/2021 - rodriGUes coM. de art.de PaPeL. e 
esPort. eireLi, cNPJ 31.868.643/0001-85. Valor total r$ 124.350,00. 
Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de cUMarU do 
Norte. coNTraTo Nº 088/2021 - adSErV arTiGoS E PaPElaria lTda, cNPJ 
40.543.408/0001-24. Valor total r$ 6.741,60. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 089/2021 - JoÃo Victor soUsa LoPes eireLi, cNPJ 
19.488.746/0001-14. Valor total r$ 32.619,30. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 090/2021 - JP de Morais Ltda, cNPJ 29.687.178/0001-
34. Valor total r$ 13.729,30. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 091/2021 - ParaFarMa MedicaMeNtos e Hos-
PitaLar Ltda, cNPJ 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 215.172,50. 
Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 092/2021 - rodriGUes coM. de art.de PaPeL. e 
esPort. eireLi, cNPJ 31.868.643/0001-85. Valor total r$ 11.366,50. 
Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE dE cUMarU do Nor-
TE. coNTraTo Nº 093/2021 - adSErV arTiGoS E PaPElaria lTda, cNPJ 
40.543.408/0001-24. Valor total r$ 18,50. Vigência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 094/2021 - JoÃo Victor soUsa LoPes eire-
Li, cNPJ 19.488.746/0001-14. Valor total r$ 1.995,30. Vigência 
04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 095/2021 - ParaFarMa MedicaMeNtos e HosPi-
taLar Ltda, cNPJ 04.860.742/0001-48. Valor total r$ 20.983,00. Vi-
gência 04/05/2021 a 31/12/2021.
coNtrato Nº 096/2021 - rodriGUes coM. de art.de PaPeL. e 
esPort. eireLi, cNPJ 31.868.643/0001-85. Valor total r$ 2.047,30. Vi-
gência 04/05/2021 a 31/12/2021.
PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
o MUNicÍPio dE cUMarU do NorTE - Pa. ProcESSo nº 010/2021, PrEGÃo 
ElETrÔNico nº 009/2021. ata de registro de Preços Nº 026-2021.  TraTo-
MaQ - TEcNoloGia EM EQUiPaMENToS lTda, cNPJ n°. 63.885.925/0001-
87. oBJETo: registro de preço para aquisição de 1 (um) trator agrícola, con-
forme proposta nº 052412/2019 e convenio mapa nº 893628/2019, que en-
tre si celebram a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária 
e abastecimento e o município de cumaru do Norte/Pa. Valor: r$ 154.000,00. 
Vigência: de: 04/05/2021 a 04/05/2022. assinatura: 04/05/2021.
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
o MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa. Processo nº 012/2021, 
PreGÃo eLetrôNico nº 011/2021.
ata de registro de Preços 027-2021.  ParaFarMa MedicaMeNtos 
e HosPitaLares Ltda, cNPJ n°. 04.860.742/0001-48. oBJETo: regis-
tro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, perma-
nentes e suplementares de informática em geral, objetivando as necessi-
dades da Prefeitura Municipal, Secretarias E fundos. Valor: r$ 465.157,50. 
Vigência: de: 04/05/2021 a 04/05/2022. assinatura: 04/05/2021.
ata de registro de Preços 028-2021.  João Victor sousa Lopes eire-
li, cNPJ n°. 19.488.746/0001-14. oBJETo: registro de preços para even-
tual aquisição de materiais de expediente, permanentes e suplementares 
de informática em geral, objetivando as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal, Secretarias E fundos. Valor: r$ 74.730,60. Vigência: 04/05/2021 a 
04/05/2022. assinatura: 04/05/2021.
ata de registro de Preços 029-2021.  JP de Morais Ltda cNPJ 
n°. 29.687.178/0001-34. oBJETo: registro de preços para eventual 
aquisição de materiais de expediente, permanentes e suplementares 
de informática em geral, objetivando as necessidades da Prefeitu-
ra Municipal, Secretarias E fundos. Valor: r$ 54.624,20. Vigência: 
04/05/2021 a 04/05/2022. assinatura: 04/05/2021.
ata de registro de Preços 030-2021.  rodriGUes coMercio de ar-
tiGos de PaPeLaria e esPortiVos eireLi cNPJ n°. 31.868.643/0001-
85. oBJETo: registro de preços para eventual aquisição de materiais de ex-
pediente, permanentes e suplementares de informática em geral, objetivan-
do as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias E fundos. Valor: r$ 
367.322,70. Vigência: 04/05/2021 a 04/05/2022. assinatura: 04/05/2021.
ata de registro de Preços 031-2021.  adserV artiGos e PaPe-
Laria Ltda Me, cNPJ n°. 40.543.408/0001-24. oBJETo: registro de 
preços para eventual aquisição de materiais de expediente, permanentes 
e suplementares de informática em geral, objetivando as necessidades da 
Prefeitura Municipal, Secretarias E fundos. Valor: r$ 20.041,70. Vigência: 
04/05/2021 a 04/05/2022. assinatura: 04/05/2021.

Protocolo: 653206

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde
eXtratos de coNtrato
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2021
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTado: r dE K a BarroS diSTriBUidora dE MEdicaMENToS EirEli
coNtrato Nº: 20210037
oBJETo:  coNTraTaÇÃo EMErGENcial Por diSPENSa dE liciTaÇÃo 
Para aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E MEdicaMENToS USadoS No TraTa-
MENTo da coVid-19 Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE cUrioNÓPoliS/Pa.
Valor GloBal: r$ 3.500,00 (TrÊS Mil E QUiNHENToS rEaiS);
rEcUrSoS orÇaMENTarioS: EXErcÍcio: 2021, ProJETo aTiVidadE: 
10.302.0030.2041 – MaNUTENÇÃo do HoSPiTal. ElEMENTo da dESPE-
Sa: 3.3.90.30.00 – MaTErial dE coNSUMo
ViGÊNcia: 19 dE fEVErEiro dE 2021 À 19 dE aGoSTo dE 2021.
daTa da aSSiNaTUra: 23 dE fEVErEiro dE 2021
EXTraTo dE coNTraTo
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTado: J dE r l Parriao
coNtrato Nº: 20210038
oBJETo:  coNTraTaÇÃo EMErGENcial Por diSPENSa dE liciTaÇÃo 
Para aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E MEdicaMENToS USadoS No TraTa-
MENTo da coVid-19 Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE cUrioNÓPoliS/Pa.
Valor GloBal: r$ 16.000,00 (dEZESSEiS Mil rEaiS);
rEcUrSoS orÇaMENTarioS: EXErcÍcio: 2021, ProJETo aTiVidadE: 
10.302.0030.2041 – MaNUTENÇÃo do HoSPiTal. ElEMENTo da dESPE-
Sa: 3.3.90.30.00 – MaTErial dE coNSUMo
ViGÊNcia: 19 dE fEVErEiro dE 2021 À 19 dE aGoSTo dE 2021.
daTa da aSSiNaTUra: 19 dE fEVErEiro dE 2021
EXTraTo dE coNTraTo
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTado: diSTriBUidora Vida lTda
coNtrato Nº: 20210039
oBJETo:  coNTraTaÇÃo EMErGENcial Por diSPENSa dE liciTaÇÃo 
Para aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E MEdicaMENToS USadoS No TraTa-
MENTo da coVid-19 Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE cUrioNÓPoliS/Pa.
Valor GloBal: r$ 75.318,80 (SETENTa E ciNco Mil, TrEZENToS E dE-
ZoiTo rEaiS E oiTENTa cENTaVoS)
rEcUrSoS orÇaMENTarioS: EXErcÍcio: 2021, ProJETo aTiVidadE: 
10.302.0030.2041 – MaNUTENÇÃo do HoSPiTal. ElEMENTo da dESPE-
Sa: 3.3.90.30.00 – MaTErial dE coNSUMo
ViGÊNcia: 19 dE fEVErEiro dE 2021 À 19 dE aGoSTo dE 2021.
daTa da aSSiNaTUra: 19 dE fEVErEiro dE 2021
SEcrETaria MUNiciPal dE iNfra ESTrUTUra dE cUrioNÓPoliS
EXTraTo dE coNTraTo 1º TErMo adiTiVo
coNtrato Nº: 20200315
oriGEM: coNcorrÊNcia SrP Nº 03/2019-0002 SEiNf
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE iNfra ESTrUTUra
coNTraTada: HB 20 coNSTrUÇÕES EirEli
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrU-
ÇÃo dE PaViMENTaÇÃo aSfálTica EM cBUQ (loTE 1) NaS rUaS E aVE-
NidaS do MUNiciPio dE cUrioNÓPoliS.
PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo: aTÉ o dia 28 dE dEZEMBro dE 2021
PraZo Para coNclUSÃo daS oBraS: 180(cENTo E oiTENTa diaS) coNTa-
doS do rEcEBiMENTo da ordEM dE SErViÇo PEla EMPrESa coNTraTaNTE.
daTa da aSSiNaTUra: 14 dE aBril dE 2021

Protocolo: 653183

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtratos
PreGÃo PreseNciaL 9/2021-006-PMGP. objeto: sistema de registro 
de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento diário 
de refeições prontas do tipo self-service, marmitex e coffe break, para aten-
der as demandas das secretarias no limite urbano do município de goianésia 
do pará - pa. contratantes: Secretaria Municipal de Saúde - SEMS, cNPJ nº 
12.884.091/0001-54, contrato nº 20210080, valor r$ 38.625,12. Prefeitura 
Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, con-
trato nº 20210081, valor r$ 203.001,60; fundo Municipal de assistência 
Social - fMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-72, contrato nº 20210082, valor 
r$ 54.350,40; Secretaria Municipal de Educação cultura desporto e lazer 
- SEMEcdEl, cNPJ nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20210083, valor 
r$ 108.700,80; fundo Municipal de Meio ambiente e Saneamento, cNPJ nº 
19.998.060/0001-73, contrato nº 20210084, valor r$ 75.950,40; contrata-
da: MaSTErSErV SErViÇoS E coM EirEli-ME, cNPJ: 21.986.651/0001-72.
contratantes: Secretaria Municipal de Saúde - SEMS, cNPJ nº 
12.884.091/0001-54, contrato nº 20210085, valor r$ 7.500,00. Prefeitura 
Municipal de Goianésia do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, con-
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trato nº 20210086, valor r$ 120.000,00; fundo Municipal de assistência 
Social - fMaS, cNPJ nº 18.367.597/0001-72, contrato nº 20210087, valor 
r$ 22.500,00; Secretaria Municipal de Educação cultura desporto e lazer 
- SEMEcdEl, cNPJ nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20210088, valor 
r$ 75.000,00; fundo Municipal de Meio ambiente e Saneamento, cNPJ nº 
19.998.060/0001-73, contrato nº 20210089, valor r$ 15.000,00; contra-
tada: BrUNa da rocHa oliVEira, cNPJ: 19.596.528/0001-01.data de 
assinatura: 05/05/2021. francisco david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 653207

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

Prefeitura Municipal de itupiranga
extrato de contrato.
a Prefeitura Municipal, através do ordenador de despesas, Benjamin Tasca, tor-
na público o extrato de contrato do processo licitatório na modalidade caro-
Na a/2021-011-GaB. objeto: adesão interna a ata SrP nº 0112300001/2020, 
oriunda do Pregão Presencial nº PP/2020.027-PMi SrP para suprir as neces-
sidades do Gabinete do Prefeito. contrato: 20210161. contratante: Prefeitura 
Municipal de itupiranga. contratado: J. Euzébio da Silva Sousa Eireli. cNPJ: 
19.803.326/0001-85. Valor: r$ 35.333,28. Vigência: 03/05/2021 à 03/11/2021. 
assinatura: 03/05/2021. Benjamin Tasca. Prefeito Municipal.
extrato de contrato.
a secretaria Municipal de saude, através do ordenador de despesas, 
Wanderil de Jesus ribeiro lima, torna público o extrato de contrato do 
processo licitatório na modalidade iNEXiGiBilidadE 6/2021-008-SMS. 
Objeto: contratação de pessoa física, profissional técnico especializado 
em assessoria junto ao Ministério da Saude e atender as demandas 
urgentes da Secretaria Municipal de Saude de itupiranga na realização 
de relatório anual de Gestão (raG). contrato: 20210160. contratado: 
irizan Silva. cPf: 736.757.093-53. Valor: r$ 57.600,00. Wanderil de 
Jesus ribeiro lima. Secretário Municipal de Saude.

Protocolo: 653211
Prefeitura Municipal de itupiranga
Extrato de Ratificação.
a Prefeitura Municipal, através do ordenador de despesas, Benjamin 
Tasca, torna público que Ratificou no dia 03/05/2021 o processo licitató-
rio na modalidade caroNa a/2021-011-GaB. objeto: adesão interna a 
ata SrP nº 0112300001/2020, oriunda do Pregão Presencial nº PP/2020.
027-PMi SrP para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito. contra-
to: 20210161. contratante: Prefeitura Municipal de itupiranga. contrata-
do: J. Euzébio da Silva Sousa Eireli. cNPJ:  19.803.326/0001-85. Valor: r$ 
35.333,28. Benjamin Tasca. Prefeito Municipal.
Extrato de Ratificação
a secretaria Municipal de saude, através do ordenador de despe-
sas, Wanderil de Jesus Ribeiro Lima, torna público que Ratificou no dia 
04/05/2021 o processo licitatório na modalidade iNEXiGiBilidadE 
6/2021-008-SMS. Objeto: contratação de pessoa física, profissional téc-
nico especializado em assessoria junto ao Ministério da Saude e atender 
as demandas urgentes da Secretaria Municipal de Saude de itupiranga 
na realização de relatório anual de Gestão (raG). contratado: irizan Sil-
va. cPf: 736.757.093-53. Valor: r$ 57.600,00. Wanderil de Jesus ribeiro 
lima. Secretário Municipal de Saude.

Protocolo: 653212

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

contrato n° 267/2021-FMs. Processo administração nº 18.896/2020-
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 140/2020-cPl/PMM. 
objeto do contrato: aquisição de material técnico hospitalar para atender 
o fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa. Empresa: GoldENPlUS- coM. 
dE MEd. E Prod. HoSP. lTda, cNPJ nº 17.472.278/0001-64, Valor:  r$ 
22.540,00 (Vinte e dois mil quinhentos e quarenta reais). dotações orçamen-
tárias: 10 302 0084 2.062 - atenção de Média e alta complexidade, 10 301 
0082 2.051 - Programa de atenção Básica, 10 305 0085 2.065 atenção em 
Vigilância e Saúde Epidem, 10.302.0084.2.061 - Serviço de atendimento de 
Nível Urgente, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. 
daTa da aSSiNaTUra 05 de Maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 255/2021-FMs. Processo administração nº 
2.859/2021-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
014/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais usados no 
combate ao coronavírus, para atendimento ao Programa Saúde na Escola, 
conforme PorTaria nº 1857.  Empresa HUMaNa MEdical lTda, inscrita 
no cNPJ sob Nº 27.617.206/0001-11 Valor:  r$ 127.765,50 (cento e vin-
te e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). 
dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. 
daTa da aSSiNaTUra 04 de maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 270/2021-FMs. Processo administração nº 
18.896/2020/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
140/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de material técnico 
hospitalar para atender o fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa.  Em-

presa: aMaZoN MEdical carE EirEli, Empresa: HUMaNNa MEdical 
lTda, inscrita no cNPJ sob N.º 27.617.206/0001-11 r$ 19.560,00 (deze-
nove mil quinhentos e sessenta reais). dotações orçamentárias: 10 302 
0084 2.062 - atenção de Média e alta complexidade, 10 301 0082 2.051 
- Programa de atenção Básica, 10 305 0085 2.065 atenção em Vigilância e 
Saúde Epidem, 10.302.0084.2.061 - Serviço de atendimento de Nível Ur-
gente, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa 
da aSSiNaTUra 05 de Março de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 228/2021-FMs. Processo administração nº 
5.819/2020/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
015/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aQUiSiÇÃo dE TESTES, Vi-
SaNdo À rEaliZaÇÃo dE EXaMES dE BioQUÍMica, UriaNáliSE, co-
aGUlaÇÃo, GaSoMETria, iMUNoHorMÔNioS E HEMaToloGia, coM 
SESSÃo dE rEaGENTES E USo dE aParElHoS aUToMaTiZadoS E SEMi
-aUToMaTiZado, No rEGiME dE coModaTo Para SErEM UTiliZadoS 
Na rEdE HoSPiTalar, UNidadES E cENTroS dE SaÚdE do MUNicÍ-
Pio. Empresa orToMEdica diSTriBUidora dE ProdUToS orToPEdi-
coS E HoSPiTalarES lTda, com sede à avenida Nagib Mutran, nº 448, 
bairro cidade Nova, inscrita no cNPJ/Mf sob o Nº 14.229.621/0001-56, 
Valor:  r$ 740.910,00 (Setecentos e quarenta mil, novecentos e dez 
reais). dotações orçamentárias: 10.302.0084.2.062 - atenção de Média 
e alta complexidade. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 30 de abril de 2021. Valmir Silva Mou-
ra - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 258/2021-FMs. Processo administração nº 527/2020/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 001/2020-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais de expediente para aten-
der a necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS e 
das unidades vinculadas. Empresa: J. M. dE SoUSa JUNior, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o Nº 10.715.575/0001-44, Valor:  r$ 3.600,00 (Três mil e 
seiscentos reais), dotações orçamentárias: 10 305 0085 2.065 atenção 
Vigilância e Saúde Epidemiológica,  Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 04 de Maio de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 653218
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico Nº 052/2021-cPL/PMM, ProcESSo Nº 
7.544/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: aberto/
fechado. data do certame: 21/05/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasí-
lia-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE Ma-
TEriaiS dE EPiS, Placa dE PaTriMÔNio E cracHáS dE idENTificaÇÃo 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE 
E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 927495.  Íntegra do Edital no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br, informações: Sala da cPl/PMM - 
edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 
04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 
ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 06/05/2021.

Protocolo: 653219
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇo Nº 148/2021/cPL, Beneficiário - CAS-
SiflEX lTda - cNPJ 04.901.171/0001-42, vencedora da vencedora do 
item: 12,43 e 49 perfazendo o Valor Total de : r$ 524,00 (Quinhentos 
e vinte quatro reais). aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 149/2021/cPl, 
Beneficiário - MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉR-
cio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS EirEli - cNPJ 28.857.335/0001-
40, vencedora da vencedora do item: 1 perfazendo o Valor Total de: 
r$ 4.246,50 (Quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
centavos). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriun-
das do Pregão Eletrônico nº 034/2021-cPl/PMM. Processo licitatório nº 
5.158/2021-PMM. objeto: registro de Preço para eventual aquisição de 
materiais de prótese dentaria para manutenção dos consultórios odon-
tológicos das UBS onde está vinculado o laboratório de Prótese dentaria 
do Município de Marabá. Marabá 06/05/2021.  Valmir Silva Moura - Se-
cretário Municipal de Saúde - SMS - PorTaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 653220
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 024/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo N° 7.844/2021-PMM - Tipo Menor Preço por lote. data 
da Sessão: 24/Mai/2021 - 09h00min (horário local). objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
dE TENdaS, cliMaTiZador E oUTroS, Para rEaliZaÇÃo dE EVENToS 
E aÇÕES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá E UNidadE 
ViNcUladaS.  recursos: Próprios - integra do Edital e informações: Sala 
da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, 
ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/
Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Higo duarte Nogueira - 
Pregoeiro Municipal-cEl/SEVoP.

Protocolo: 653221
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
extrato do contrato Nº 039/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 
2.628/2021-PMM. Tomada de Preços Nº 004/2021-cPl/PMM. refe-
rente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica da aVENida PriNciPal No 
rESidENcial TiradENTES, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, firmado com a 
empresa airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 
03.272.575/0001-51, Valor: r$ 433.942,22 (quatrocentos e trinta e três 
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mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos). Período 
de Vigência: a duração será de 10 (dez) meses. dotação orçamentária: 
25.752.0058.1.007 - ampliação rede de iluminação Pública. Elemento de 
despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações.
Marabá Pa, 05 de maio de 2021.
Múcio Eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 653222

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrôNico - srP Pe Nº 06/2021/PMNi
o Município de NoVa iPiXUNa, através da PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa 
iPiXUNa, por intermédio do Pregoeiro, torna público a abertura dos seguintes 
PrEGÃo ElETrÔNico - SrP e PrEGÃo  PrESENcial - SrP, tipo menor preço:
data de abertura: 20 de Maio de 2021. Horário: 09:00.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para colETa, TraNSPorTE, TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal doS rE-
SÍdUoS SÓlidoS dE SErViÇoS da SaÚdE claSSificadoS doS GrUPoS 
“a ao E”, No MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa - Pa, coNforME coNdiÇÕES, 
QUaNTidadES E EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No EdiTal E SEUS aNEXoS.
Nova ipixuna - Pa, 06 de Maio de 2021.
ElMaicoN SoUZa da coNcEiÇÃo
Pregoeiro
Portaria nº 052/2021 - GP.
PrEGÃo PrESENcial - SrP Nº 9/2021-010/PMNi
o Município de NoVa iPiXUNa, através da PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa 
iPiXUNa, por intermédio do Pregoeiro, torna público a abertura dos seguintes 
PrEGÃo ElETrÔNico - SrP e PrEGÃo  PrESENcial - SrP, tipo menor preço:
data de abertura: 20 de Maio de 2021. Horário: 09:00.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEla-
daS dE PNEUS, cÂMaraS dE ar, ProTETorES E MaTEriaiS dE Borra-
cHaria, ViSaNdo SUPrir aS NEcESSidadES daS MáQUiNaS PESadaS 
E VEÍcUloS dE TraNSPorTE da SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E 
SErViÇoS PÚBlicoS dE NoVa iPiXUNa - Pa, MEdiaNTE aS coNdiÇÕES 
ESTaBElEcidaS No TErMo dE rEfErÊNcia - aNEXo i.i do EdiTal.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
sala da comissão de licitação, na rUa aNToNio MarrocoS, 01 - Bairro 
fElicidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente, 
no site da Prefeitura de Nova ipixuna, endereço: http://www.novaipixuna.
pa.gov.br/web/ e no Portal do TcM-Pa - Mural de licitações.
Nova ipixuna - Pa, 06 de Maio de 2021.
fraNQUiSSUEl GoMES rEiS
Pregoeiro
PorTaria nº 052/2021 - GP.
.

Protocolo: 653224

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
PreGÃo srP N° 018/2021, Na ForMa eLetrôNica.
o Prefeito Municipal de Pacajá Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, no uso 
de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, decide 
adiar, o processo PrEGÃo-018/2021. oBJETo: registro de Preços visando 
à futura e eventual contratação de empresa para fornecimento, sob demanda 
de refeições prontas com acompanhamento de sucos e derivados, destinado 
ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e secretarias 
vinculadas e fundos municipais, que ocorreria no dia 06 de maio de 2021, às 
09h00Min, Motivado pela necessidade de alteração do Edital.
Nova data de abertura dia 17 de maio de 2021 as 09horas
Pacajá/Pa, 05 de maio de 2021.
aNdrÉ rioS dE rEZENdE
PrEfEiTo

Protocolo: 653225

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato
oriGEM: coNTraTo nº 20180198
dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2018-001GaBiN
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/GaBiN
coNTraTada: lEMoS E VaraNda lTda
oBJETo: locação de imóvel localizado na av. Nazaré, Nº 532, edifício royal 
Trade center, sala 205 utilizada por setores e coordenações do Gabinete 
do Poder Executivo, na realização de atividades junto a órgãos estaduais e 

federais na capital Belém, Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 50.400,00 (cinquenta mil, quatrocentos reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 22 de Março de 2018 a 22 de Março de 2019.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 100.800,00 (cem Mil e oitocentos reais).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 22 de Março de 2018 a 22 
de Março de 2020.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 154.879,20 (cento e cinquenta e 
quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: 22 de Março de 2018 a 22 
de Março de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 3º Tac: r$ 221.472,36 (duzentos e vinte um 
mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 3º Tac: 22 de Março de 2018 a 22 
de Março de 2022.
daTa do adiTiVo: 17/03/2021

Protocolo: 653088
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato
oriGEM: coNTraTo nº 20190195
dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2019-008SEMSa
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ fMS/ SEMSa
oBJETo: locação de imóvel destinado ao funcionamento do cMS-conselho 
Municipal de Saúde, localizado na rua c, nº396, Bairro cidade Nova, no 
Município de Parauapebas, Estado do Pará.
coNTraTado: alTaMiro MariaNo SoarES
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 48.600,00 (quarenta e oito mil, seiscentos reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 27 de Maio de 2019 a 27 de Maio de 2020
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 97.200,00 (noventa e sete mil, duzentos reais)
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 27 de Maio de 2019 a 27 de Maio de 2021
Valor do coNTraTo aPÓS o 2º Tac: r$ 145.800,00 (cento e quarenta e 
cinco mil e oitocentos reais)
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS o 2º Tac: 27 de Maio de 2019 a 27 de Maio de 2022
daTa do adiTiVo: 16/04/2021

Protocolo: 653086

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
Portaria Nº 050/2021 - seMtras
SaNTarÉM, 26 dE aBril dE 2021.
a Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social, Sra. cElSa Maria Go-
MES dE BriTo SilVa, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 
006/2021, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE
art. 1º - designar a servidora abaixo indicada para, com observância da legisla-
ção vigente, atuar como fiscal titular dos Contratos celebrados entre a Secretaria 
Municipal de Trabalho e assistência Social e as empresas que possuem o seguinte 
objeto: locaÇÃo do dEPoSiTo dE GÊNEroS aliMENTicioS, locaÇÃo do 
cENTro PoP, locaÇÃo do craS MaracaNa E locaÇÃo do crEaS.
• ROSELENE MARIA DUARTE ANDRADE - Matricula Nº 64168 - Chefe do NPPP III
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designada a seguinte servidora:
• MARIA ROSIANE DA SILVA MATOS - Matrícula: nº 62937 - Assessora Técnico.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, apli-
cando-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em 
execução, revogando as disposições em contrario.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Publicado na Secreta-
ria Municipal de Trabalho e assistência Social, aos vinte e seis dias do mês 
de abril do ano de dois mil e vinte e um.
celsa Maria Gomes de Brito Silva
Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social - SEMTraS
dEc. 006/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 653226
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e traNsito - sMt
Portaria Nº 017/2021 - GaB/sMt
SaNTarÉM - Pa, 03 dE Maio dE 2021.
o Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Sr. Paulo Jesus da Silva, no 
uso de suas atribuições legais, conforme decreto Nº 009/2021 - GaP/PMS, 
de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para com observância da 
legislação vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a Secre-
taria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a empresa fornecedora de Tintas 
para demarcação viária, utensílios de pintura e redutores de velocidade.
fiscal Titular: fraNciSco JUarEZ araÚJo doS SaNToS - Matrícula nº 05129.
fiscal Substituto: MarcoS WilliaMS caValcaNTE GoNcalVES - Matrícula nº 88651.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretá-
rio Municipal de Mobilidade e Trânsito, aos três dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte um.
Paulo Jesus da Silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito
decreto nº 009/2021-GaP/PMS

Protocolo: 653229
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de traBaLHo e assisteNcia sociaL
Portaria Nº 051/2021 - seMtras
SaNTarÉM, 05 dE Maio dE 2021.
coNSTiTUi a coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo dE liciTaÇÃo rEfErENTE À 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na MaNUTENÇÃo PrEVENTi-
Va, corrETiVa, aSSiSTÊNcia TÉcNica, forNEciMENTo dE PEÇaS E acES-
SÓrioS, SErViÇo dE laVaGEM E SErViÇo dE GUiNcHo NoS VEÍcUloS 
aUToMoTorES, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE TraBalHo E aSSiSTÊNcia Social - SEMTraS. a Secretária 
Municipal de Trabalho e assistência Social, Sra. cElSa Maria GoMES dE Bri-
To SilVa, no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº. 006/2021, 
de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE
art. 1° - constituir coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo, em caráter permanente, 
formada pelos seguintes servidores:
Presidente: NaHor dE SoUSa ViEira - Matrícula: Nº 54220 - Motorista
1º Membro: EVErToN JoSÉ coNradodE aGUiar - Matrícula: Nº 
50808 - divisão de Transporte
2º Membro: BrUNo da MoTa raBElo - Matrícula: Nº 87127 - Seção de logística
art. 2° - Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3° - revogam-se as disposições em contrário.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Publicado na Secre-
taria Municipal de Trabalho e assistência Social, aos cinco dias do mês de 
maio de dois mil vinte e um.
celsa Maria Gomes de Brito Silva
Secretária Municipal de Trabalho e assistência Social - SEMTraS
dEc. 006/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 653234
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrôNico Nº 018/2021-se-
MiNFra. objeto: contratação de Empresa Especializada na Publicação 
de Matérias Oficiais de Atos da Administração Pública, atendendo todas as 
necessidades da Seminfra. Total de itens licitados 1. Edital: www.portal-
decompraspublicas.com.br. abertura das propostas: 19/05/2021 às 10h00 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: o edi-
tal está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br. antonio 
Eder John de Sousa coelho - Pregoeiro Municipal/SEMiNfra.

Protocolo: 653236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação
PreGÃo eLetrôNico 028/2021 - srP - retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 06 de maio de 2021, Diário Oficial Nº 
34.574, Página 104 referente ao objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo coM cESTo aÉrEo, Vi-
SaNdo aTENdEr ÀS NEcESSidadES do MUNicÍPio aTraVÉS da SE-
crETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS - SEMUrB. onde se Lê 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE VEÍcU-
lo coM cESTo aÉrEo, ViSaNdo aTENdEr ÀS NEcESSidadES do MU-
NicÍPio aTraVÉS da SEcrETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS 
- SEMUrB.  Leia - se: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS, fErraMENTaS E MaTErial ElÉTrico 
Para MaNUTENÇÃo dE PrÉdioS PÚBlicoS E ilUMiNaÇÃo PÚBlica, 
ViSaNdo aTENdEr ÀS NEcESSidadES do MUNicÍPio aTraVÉS da SE-
crETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS - SEMUrB.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 653238

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

QUiNto aditiVo ao coNtrato Nº 2018001201
o Município de soUre, através do(a) FUNdo MUNiciPaL de saÚde, 
inscrito(a) no cNPJ sob o nº 11.416.878/0001-29, com sede na 2ª rUa, S/
Nº, representado por Maria HElENa NaZarÉ GoMES, SEcrETária MUNi-
ciPal dE SaÚdE, doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e c. S. coNS-
TrUÇÕES E SaNEaMENTo lTda, inscrito(a) no cNPJ 05.695.702/0001-50, 
com sede na rUa doS MUNdUrUcUS,2452, BaTiSTa caMPoS, Belém-Pa, 
cEP 66035-360, representada por flaVio SEaWriGHT dE oliVEira, já 
qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o 
referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato até 01 de agosto de 2021, nos termo do art. 57, inciso ii, 
da lei federal nº 8.666/93.
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte 

dotação orçamentária:
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere 
o presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 03 de Maio de 2021
PriMeiro aditiVo ao coNtrato Nº 2020038501
o Município de SoUrE, através do(a) PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoU-
rE, inscrito(a) no cNPJ sob o nº 05.133.863/0001 -50, com sede na 2a 
rUa, representado por carloS aUGUSTo dE liMa GoUVEa, PrEfEiTo, 
doravante denominado(a) coNTraTaNTE, e EQUaTorial ENGENHaria 
EirEli, inscrito(a) no cNPJ 04.227.797/0001-15, com sede na rUa UM, 
coNJUNTo rSidENcial MoNaco NUMEro 284 -, PEdriNHa, Macapa-aP, 
representada por MaNoEl fErrEira da
CONCEIÇÃO NETO, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio 
deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto
o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
até 23 de Maio de 2021, nos termo do art. 57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93.
cLÁUsULa seGUNda - da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
a despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte 
dotação orçamentária:
cLÁUsULa terceira - do PraZo de ViGÊNcia
o presente Termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.
cLÁUsULa QUarta - da ratiFicaÇÃo
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere 
o presente Termo aditivo.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SoUrE - Pa, 01 de Março de 2021

Protocolo: 653239

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra saNta-Pa
errata de PUBLicaÇÃo rEfErENTE À PUBlicaÇÃo No diário ofi-
cial do ESTado Nº34.564 , PáGiNa Nº 84, No dia 27/04/2021, rEf a 
coNcorrENcia 0000003/2021 Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPE-
diENTE, oNde se LÊ “aBErTUra  No dia 29/05/2021 aS 09:00 ”, Leia-
se “aBErTUra No dia 31/05/2021 aS 09:00”.
a  P. M. t. s, aVisa o caNceLaMeNto da toMada de PreÇo N 
º 00009/2021, PUBlicada No diario oficial do ESTado Nº34.564 
, PáGiNa Nº 84, No dia 27/04/2021 coM aBErTUra PrEViSTa Para o 
dia 14/05/2021 ÀS 09:00 HrS, QUE TiNHa coMo oBJETo aQUiSiÇÃo 
dE cafÉ da MaNHa laNcHES E SalGadoS, dEVido rEadEQUaÇÃo No 
QUaNTiTaTiVo doS ProdUToS. EM BrEVE ESTarEMoS rEPUBlicaNdo 
o NoVo ProcESSo liciTaTÓrio, dEMaiS iNforMaÇÕES PElo e-mail 
licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149
o MUNicÍPio de t.s. reaLiZarÁ No dia 24/05/2021 Às 09:00 
Hrs  t. P. Nº 00010/2021. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
EXEcUÇÃo dE oBraS dE rEforMaS E aMPliaÇÃo dE EScolaS Na ZoNa 
UrBaNa E rUral do MUNicÍPio. o rESPEcTiVo EdiTal PodE SEr ad-
QUirido aTraVÉS do e-mail: licitacaopmts@outlook.com.
extrato do 3º termo aditivo do contrato nº 0269/2019. origem t.P  
nº 000002/2019-PMts. contratante PMTS contratada: coNSTrUTora 
coNSTroPY lTda objeto: caPiNa NaS ViaS PUBlicaS E PrEdioS PUBli-
coS Na SEdE do MUNiciPio dE TErra SaNTa que entre si celebram o 
Município de Terra Santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo a 
prorrogação da vigência do contrato pelo período de 03 meses a contar de 
04 de Maio  de 2021 até 04  agosto  de 2021.
JEaNdErSoN fErNaNdES BraNdÃo
PrESidENTE da clP

Protocolo: 653244

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
decreto Nº 153/2021 - GPMta, de 19/04/2021.
Nomeia e Convoca o Candidato Classificado no Concurso Público nº 
001/2016 da Prefeitura Municipal de Tomé-açu Para Tomar Posse No res-
pectivo cargo e dá outras Providências. o Prefeito Municipal de Tomé-açu, 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são pela legislação em 
vigor e com base no art. 37, inciso ii, da constituição federal, e o art. 
76, inciso XV da lei orgânica Municipal c/c com o art. 20 da lei Municipal 
1.045, de 16 de novembro de 1983.
coNSidEraNdo o que dispõe o Edital do concurso Público nº 001/2016, 
promovido pelo Município de Tomé-açu, através do instituto Vicente Nelson 
- iViN, devidamente homologado pelo Edital de Homologação, publicado 
no dia 02 de fevereiro de 2017, na edição nº 33306 do ioEPa;
coNSidEraNdo as determinação judiciais: autos do Mandado de Segu-
rança de número: 0011492-12.2018.8.14.0060 (sentença) e autos da 
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ação de cumprimento de Sentença: 0800742-44.2020.8.14.0060;
coNSidEraNdo a necessidade de dar continuidade nos serviços essenciais 
prestados por esta administração Pública à coletividade e a necessidade da com-
plementação do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Tomé-açu/Pa.
dEcrETa:
Art. 1º - Fica NOMEADO para o respectivo cargo a candidato classificado no 
concurso público n° 001/2016: carGo: 7 - Procurador Público Municipal: 
ordem-inscrição-Nome - 3-121.852-rogerio Pina Maia
art. 2º - o candidato nomeado deverá tomar posse e entrar em exercício 
em suas atividades no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias ininter-
ruptos, contados da data da publicação deste Decreto no Diário Oficial do 
Estado do Pará, devendo cumprir as exigências editalícias para tanto.
art. 3º - o  candidato Nomeado fica convocado, no  período de 15 dias, 
para apresentar os documentos abaixo relacionados para dar continuidade 
ao processo seguintes da nomeação (posse e exercício) nos termos edi-
talícios e conforme determinação judicial, junto a comissão Especial do 
concurso Público nº 001/2019 que receberá os referidos documentos na 
sala do departamento de recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
administração, situado à avenida Três Poderes, centro, Tomé-açu, no ho-
rário das 08:00h às 12:00h, para preenchimento de vagas no cargo público 
de provimento efetivo, em regime estatutário, da Prefeitura Municipal de 
Tomé-açu/Pa. Palácio do Governo Municipal de Tomé-açu (Pa), Em 19 de 
abril de 2021. João francisco dos Sontos Silva.

Protocolo: 653246

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRACUATEUA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tracUateUa
aVisos de LicitaÇÃo. o Município de Tracuateua, por intermédio da 
Secretaria de administração, através de seu Pregoeiro, torna público a 
todos os interessados que realizará o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2021-
00009-SrP, tipo menor preço por item, quem tem como objeto a contra-
tação de empresa para fornecimento de Gêneros alimentícios destinado a 
Prefeitura e demais Secretarias agregadas. dia 21/05/2021, às 08:30hs.
PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-00010-srP, tipo menor preço por 
item, quem tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento 
de água e gás de cozinha destinado a Prefeitura e demais Secretarias agre-
gadas. dia 25/05/2021, às 09:00hs.
PreGÃo eLetrôNico Nº 9/2021-00011-srP, tipo menor preço por 
item, quem tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento 
de massa asfáltica tipo cBUQ (concreto Betuminoso Usinado a Quente), 
com posterior aplicação de capa selante, destinado a Prefeitura Municipal 
de Tracuateua. dia 20/05/2021, às 09:00hs. UaSG 980068. informações: 
no horário das 08:00 as 13:00hs de segunda a quinta-feira, no endereço 
supracitado. E-mail: cpltracuateua2021@gmail.com. Edital: https://www.
tcm.pa.gov.br, https://tracuateua.pa.gov.br e https://www.gov.br/com-
pras/pt-br/. José Braulio da costa - Prefeito Municipal.

Protocolo: 653247

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
extrato da ata de registro de Preço
Processo: 920210023; Espécie: ata de registro de Preço nº 20210017, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00023-SrP; objeto: registro de 
Preços para futura e eventual locação de veículos para atender a deman-
da dos fundos e Secretarias da Prefeitura de Uruará; fornecedor: c l T 
SErVicoS E TraNSPorTES EirEli, no Valor Total: r$ 433.152,00 (Qua-
trocentos e Trinta e Três Mil cento e cinquenta e dois reais); fornecedor: 
iMPacTo coMÉrcio dE PEÇaS, locaÇÃo E SErViÇoS EirEli, no Valor 
Total: r$ 1.546.055,88 (Um Milhão Quinhentos e Quarenta e Seis Mil cin-
quenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo r$ 1.130.515,92 
(Um Milhão cento e Trinta Mil Quinhentos e Quinze reais e Noventa e 
dois centavos)-Órgãos Participantes; fornecedor: SaMPaio TraNSPor-
TES E coNSTrUcoES lTda, no Valor Total: r$ 754.128,00 (Setecentos e 
cinquenta e Quatro Mil cento e Vinte e oito reais). Vigência: 12 meses, 
contados de 03/05/2021 à 03/05/2022.
eXtrato de coNtrato
contrato nº 20219069; oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2021-00015-SrP; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; coNTraTada: aÇoU-
GUE BoM BifE EirEli-ME; Valor ToTal: r$- 400.804,10 (Quatrocentos 
Mil e oitocentos e Quatro reais e dez centavos);
contrato nº 20219070; oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2021-00015-SrP; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; coNTraTada: c W 
dE alMEirda EPP; Valor ToTal: r$- 586.750,66 (Quinhentos e oitenta 
e Seis Mil e Setecentos e cinquenta reais e Sessenta e Seis centavos);
contrato nº 20219071; oriGEM: Pregão Eletrônico 9/2021-
00015-SrP; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; 
coNTraTada: PEdro i BaTiSTa da SilVa EirEli; Valor ToTal: 
r$- 408.907,23 (Quatrocentos e oito Mil e Novecentos e Sete reais 
e Vinte Três centavos); oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios 
a ser utilizado na alimentação escolar de alunos da rede Municipal 
de Ensino;. ViGÊNcia: 04/05/2021 á 31/12/2021.

Protocolo: 653249

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de coNtrato Nº. 
20210190 - Pe srP Nº. 009/2021-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, contrato 
administrativo nº 20210190; coNTraTada: G. V. riBEiro coMErcio dE 
coMBUSTiVEiS EirEli - cNPJ: 28.600.049/0001-02 - itens 01, 02 e 03 do 
contrato supra citado, conforme a seguir: item - 03 Gasolina comum Valor 
contratado r$: 5,27 passa a ser r$: 6,46; item - 02 diesel BS500 Valor con-
tratado r$: 4,37 passa a ser r$: 5,22, e o item - 03 diesel S10 Valor contra-
tado r$: 4,37 passa a ser r$: 5,22; oBJETo: fornecimento de combustíveis; 
JUSTificaTiVa: Tendo em vista a alta no preço dos combustíveis e conforme 
concordância das partes e de acordo com o art. 65, inciso ii, alínea “d” da lei 
federal nº. 8.666/93, os valores entraram em vigor a partir de 06/05/2021; 
assinatura do Termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 06/05/2021.

Protocolo: 653257
eXtrato de coNtrato - toMada de PreÇos Nº 2/2020-013-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 
- coNTraTado: rEal coNSTrUÇÕES E MoNTaGENS EirEli -  cNPJ: 
18.626.948/0001-12 - contrato administrativo nº 20210192 com o va-
lor global de r$: 947.139,48; foNTE dE rEcUrSoS: recursos Próprios: 
1.006 - 4.4.90.51.00; ViGÊNcia: 12 (doze) meses; oBJETo: construção 
do cemitério arque água Boa no Município de Vitória do Xingu. assinatura: 
Vitória do Xingu/Pa, 28/04/2021.

Protocolo: 653256

ParticULares
.

a pessoa Física UBirataN Lessa NoVeLiNo FiLHo (FaZeNda 
BeNFica), cPf: 373.583.082-04, rEQUErEU da SEMMaT Benevides, a 
renovação de sua licença ambiental rural , no dia 23 de abril de 2021, 
para a atividade de Pecuária Bovina, conforme processo nº 106/2021-1.

Protocolo: 653263
a pessoa Física UBirataN Lessa NoVeLiNo FiLHo (FaZeNda Ma-
dresiLVa), cPf: 373.583.082-04, rEQUErEU da SEMMaT Benevides, a 
renovação de sua licença ambiental rural, no dia 26 de abril de 2021, para 
a atividade de Pecuária Bovina, conforme processo nº 110/2021.

Protocolo: 653264

.

.

eMPresariaL
.

FaZeNda iPÊ ii, isaBeLa de LiMa MeLo, cPf: 018.748.262-42, torna 
público que requereu a SEMMa de ipixuna do Pará lar para atividade de 
pecuária e agricultura em ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 653271
FaZ. Paraiso, cristHYaNa de LiMa MeLo, cPf: 073.570.467-88, tor-
na público que requereu a SEMMa/Paragominas, a lar para ativ. de cultura 
de ciclo curto e criação de bovinos situada no município de Paragominas/Pa.

Protocolo: 653274
FaZeNda sÃo FeLiPe ii, FerNaNdo aUGUsto MeireLLes FiLHo, 
cPf: 322.807.262-20, torna público que requereu a SEMaS/Pa lar para 
atividade de pecuária e agricultura em área alterada e/ou sub-utilizada 
localizada em São domingos do capim/Pa.

Protocolo: 653277
a BrK ambiental araguaia saneamento s.a., inscrita no cNPJ 
16.876.276/0005-00, torna público que requereu em 27/05/2020 junto a 
Secretaria Municipal de Meio ambiente Turismo e Pesca (SEMMa), através 
do ofício n° 1417/2020/BrKaMBiENTal, a solicitação de licença Prévia e 
de instalação para obras de implantação de filtro de areia e Sistema de 
Tratamento de lodo do Sistema de abastecimento de água, na Vila caja-
zeiras, município de São João do araguaia/Pa.

Protocolo: 653294
FaZeNda sÃo FeLiPe, iVaNdiLsoN da costa MeLo, cPf: 
331.508.502-15, torna público que requereu a SEMaS/Pa lar para ativi-
dade de pecuária e agricultura em área alterada e/ou sub-utilizada locali-
zada em São domingos do capim/Pa.

Protocolo: 653288
editaL de sUsPeNsÃo da asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria - aGe
e desiGNaÇÃo de NoVa data Para sUa reaLiZaÇÃo
os associados da cooMiGaSP - cooperativa de Mineração dos Garimpeiros 
de Serra Pelada, com Sede Social na rua da cooperativa, nº 129, Serra 
Pelada, curionópolis - Pa, cNPJ 05.023.221/0001-07, NirE 15400000574, 
abaixo assinados, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, consi-
derando os Editais publicados no Diário Oficial do Estado do Pará, Edição nº 
34510 de 08/03/2021 e Edição nº 34534 de 26/03/2021, e no Jornal cor-
reio - o Jornal de carajás, de Marabá, Edição nº 3711 de 04 e 05/03/2021 
e Edição nº 3721 de 27 a 29/03/2021, e atendendo a rEcoMENdaÇÃo 
MiNiSTErial Nº 002 de 19/03/2021 e Nº 004/2021, de 30/04/2021, am-
bas da ProMoToria dE JUSTiÇa dE cUrioNÓPoliS - MPPa, visando ga-
rantir a observação das medidas sanitárias de prevenção à coVid-19 e 
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de distanciamento social, informam a todos os associados da cooMiGaSP 
que a assembleia Geral Extraordinária - aGE convocada para ser realizada, 
primeiramente no dia 26/03/2021 foi SUSPENSa e remarcada sua realiza-
ção para o dia 09/05/2021, a qual, novamente foi SUSPENSA, ficando de-
signado o dia 23/05/2021 para sua realização, permanecendo inalterados 
todos os demais itens dos referidos Editais de convocação. Serra Pelada, 
curionópolis - Pa, 04/05/2021.
1. JoSÉ do ESPÍriTo SaNTo PErEira da SilVa, MaT. 11.491, cPf. 
246.363.712-91;
2. dEUZiTa rodriGUES da crUZ ViaNa, MaT. 33.754, cPf. 233.619.211-04;
3. JoEl SoarES dE alMEida, MaT. 12.298, cPf. 140.987.412-53;
4.  clEUdiSoN MarQUES dE oliVEira, MaT. 30.904, cPf. 141.387.782-68;
5.  ÂNGElo cardoSo ParrEiraS, MaT. 16.096, cPf. 108.452.832-00;
6.  JoSÉ WilSoN dE araÚJo caSTro, MaT. 27.038, cPf. 157.153.612-49;
7.  aNTÔNio clEMENTE dE oliVEira, MaT. 05.359, cPf. 004.089.301-44;
8.  lUiZ riBEiro da SilVa, MaT. 22.827, cPf. 151.209.612-15;
9.  JoSÉ coSTa BriTo, MaT. 30.919, cPf. 253.464.422-49;
10. fraNciSco BarBoSa SilVa, MaT. 07.916, cPf. 155.851.402-30.

Protocolo: 653357
LoUrdiNHa LoPes aMaZoNas, cNPJ nº. 85.900.053/0001-43, tor-
na público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
12670/2021, válida até 16/03/2025, para desenvolver atividade de termi-
nal revendedor retalhista na navegação interior, em Santarém/Pa.

Protocolo: 653332
cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) de São Geraldo 
do araguaia a licença de operação para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (PaSGZ01) localizada na rua José Bonifácio, n°1247, centro, São 
Geraldo do araguaia/Pa.

Protocolo: 653334
edP soLUÇÕes eM eNerGia s.a.
cNPJ nº 94.788.809/0006-88
Torna público que rEcEBEU da SEMaS Benevides, a licença de operação, 
segundo processo nº 2019/0000047813, no dia 06 de abril de 2021,para a 
atividade de produção e distribuição de vapor. a saber lo nº 12678/2021.

Protocolo: 653344
saNtaGÁs eireLi, cNPJ nº. 26.222.439/0001-52, torna público que re-
cebeu junto à SEMMa, a licença de operação nº. 2021/0000028, válida 
até 24/04/2025, para desenvolver atividade de comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo, em Santarém/Pa.

Protocolo: 653316
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNica-
ÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bragança 
a licença de instalação nº 005/2021 para atividade de implantação da 
infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, confor-
me o processo nº 020/2021, situado na rUa PriNciPal (Pa 458), Vila do 
cacoal - BraGaNÇa/Pa (PaVSX004).

Protocolo: 653321
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNi-
caÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São 
francisco do Pará a licença de instalação nº 004/2021 para atividade de 
implantação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomu-
nicações, conforme o processo nº 016/2021, situado na rUa SETE dE SE-
TEMBro, criSTo rEdENTor - SÃo fraNciSco do Pará (PafrN002).

Protocolo: 653328
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNi-
caÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa 
Maria do Pará a licença Prévia nº 002/2021 e a licença de instalação nº 
003/2021 para atividade de implantação da infraestrutura de suporte aos 
equipamentos de telecomunicações, conforme o processo nº 008/2021, 
situado no rUa JoSÉ BoNifácio, SN, diSTriTo dE TaciaTEUa - SaNTa 
Maria do Pará/Pa (PaMrd001).

Protocolo: 653323
a HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNi-
caÇÕes s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.902.165/0001-05, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de São 
francisco do Pará a licença Prévia nº 003/2021 para atividade de implan-
tação da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, 
conforme o processo nº 015/2021, situado na rUa SETE dE SETEMBro, 
criSTo rEdENTor - SÃo fraNciSco do Pará (PafrN002).

Protocolo: 653325
VaLMira  de araÚJo aLMeida ,cPf:694439472-34,ProPriETária  
do SÍTio SaNTa fÉ , GoiaNÉSia do Pará/Pa  TorNa PÚBlico QUE 
rEcEBEU da SEMMa GoiaNÉSia do Pará  licENÇa aMBiENTal rUral  
Nº 012/2021,0105-2 BoViNocUlTUra E 0116 SiSTEMaS aGroflorES-
TaiS Válida aTÉ :06/04/2024.

Protocolo: 653313
LiMa & siLVa coMÉrcio de deriVados de PetrÓLeo Ltda, cNPJ nº. 
40.752.034/0001-57, torna público que requereu junto à SEMMa, a licença de 
operação sob processo n°. 293/2021, para desenvolver atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 653301
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita no cNPJ: 
39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 - aparecida, 
na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-SEMaT do município de 
altamira, estado do Pará, o licenciamento ambiental Especial para exer-
cer a atividade de extração de cascalho com sua poligonal entre as co-
ordenadas geográficas: -03º13’23’’039/-52º07’42’’351;  -03º13’51’’232/-
52º07’42’’351; -03º13’51’’232/-52º08’01’’028; -03º13’23’’039/-
52º08’01’’028; -03º13’23’’039/-52º07’42’’351, em SirGaS2000 no mu-
nicípio de altamira/Pará.

Protocolo: 653381

soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita no cNPJ: 
39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 - aparecida, 
na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-SEMaT do municí-
pio de Vitória do Xingu, estado do Pará, o licenciamento ambiental Es-
pecial para exercer a atividade de extração de cascalho com sua poligo-
nal entre as coordenadas geográficas: -03º13’50’’215/-52º05’23’’609; 
-03º13’50’’215/-52º05’52’’427; -03º13 ’36’’110 /-52 º05’52’’427; -03º13 
’36 ’’110/-52º05’38 ’’254; -03 º13 ’27 ’’971/- 52 º05’38 ’’254; -03º13 ’27 
’’971 /-52º05’23’’609; -03º13’50’’215/-52º05’23’’609, em SirGaS2000 no 
município de Vitória do Xingu/Pará.

Protocolo: 653383
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita no cNPJ: 
39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 - aparecida, 
na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-SEMaT do municí-
pio de Vitória do Xingu, estado do Pará, o licenciamento Especial para 
exercer a atividade de extração de cascalho com sua poligonal entre as 
coordenadas geográficas: -3º14’05’’502/-52º04’24’’756; -03º14’24’’275/-
52º04’24’ ’756;-03º14’24’ ’275/-52º04’52’ ’806;-3º14’05’ ’502/-
52º04’52’’806; -03º14’05’’502/-52º04’24’’756, em SirGaS2000 no muni-
cípio de Vitória do Xingu/Pará.

Protocolo: 653384
HoteL e restaUraNte Via Norte Ltda, cNPJ: 10.645.837/0001-41, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ana-
nindeua - SEMMa a l.o (licença de operação) nº l042221 para a Hotel/apar-
t-Hotel,Exceto em áreas sensíveis ou áreas projetadas com o endereço: rod. 
Br 316, Km 01, S/N Bairro: Guanabara - ananindeua/Pa. cEP: 67.015-220.

Protocolo: 653391
ideLFoNso ataides aLVes FiLHo, cPf: 934.148.033-72, Proprietário 
da SiTio coBiÇado, localizado na Gleba Braço forte, localidade lombo 
roxo, Zona rural, zona rural, Ulianópolis/Pa, recebeu a lar N° 001/2021 
com val. até 25/03/2024 da SEMMa/Ulianópolis.

Protocolo: 653387
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 027/2021
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Mobiliário para as Novas instalações do instituto 
SENai de inovação em atendimento das necessidades do SENai-dr/Pa, 
conforme Edital e anexo i.
aBErTUra: 25 de maio de 2021.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/
Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 10:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/
Belém (Pa), 07 de maio de 2021.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 653389
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita 
no cNPJ: 39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 
- aparecida, na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-
SEMaT do município de altamira, estado do Pará, o licenciamento 
ambiental Especial para exercer a atividade de extração de cascalho 
com sua poligonal entre as coordenadas geográficas:
-03º17’16’’812/-52º13’09’’009; -03º17’16’’812/-52º13’22’’107; 
-03º17’15’’787/-52º13’22’’107; -03º17’15’’787/-52º13’21’’193; 
-03º17’14’’716/-52º13’21’’193; -03º17’14’’716/-52º13’20’’069; 
-03º17’13’’274/-52º13’20’069; -03º17’13’’274/-52º13’18’’790; 
-03º17’12’’040/-52º13’18’’790; -03º17’12’’040/-52º13’17’’704; 
-03º17’10’’867/-52º13’17’’704; -03º17’10’’867/-52º13’16’’655; 
-03º17’09’’380/-52º13’16’’655; -03º17’09’’380/-52º13’15’’917; 
-03º17’07’’693/-52º13’15’’917; -03º17’07’’693/-52º13’15’’066, 
-03º17’06’’076/-52º13’15’’066, -03º17’06’’076/-52º13’14’’345; 
-03º16’58’’906/-52º13’14’’345; -03º16’58’’906/-52º13’13’’65; 
-03º16’46’’190/-52º13’13’’654, -03º16’46’’190/-52º13’12’’470; 
-03º16’42’’698/-52º13’12’’470; -03º16’42’’698/-52º13’09’’009; 
-03º17’16’’812/-52º13’09’’009, em SirGaS2000 no município de altami-
ra/Pará.

Protocolo: 653378

soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL esPeciaL
a cooperativa de areeiros do rio Xingu - cooParXiNG, inscrita no 
cNPJ: 39.378.293/0001-80, localizada na rua da Peixaria, nº 107 - apare-
cida, na cidade de altamira, no estado do Pará, torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo-SEMaT do municí-
pio de altamira, estado do Pará, o licenciamento ambiental Especial para 
exercer a atividade de extração de cascalho com sua poligonal entre as 
coordenadas geográficas: -03º13’33’’096/-52º08’27’’280;
-03º13’51’’869/-52º08’27’’280; -03º13’51’’869/-52º08’55’’331, 
-03º13’33’’096/-52º08’55’’331; -03º13’33’’096/-52º08’27’’280, em Sir-
GaS2000 no município de altamira/Pará.

Protocolo: 653380
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Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
CNPJ Nº 04.899.316/0001-18

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exer-
cícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BALANçOS PATRImONIAIS - ExERCíCIOS FINDOS Em 31 DE DEzEmBRO DE 2020 E DE 2019 - (Em milhares de Reais)

continua

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEmONSTRAçõES DE RESuLTADOS 
ExERCíCIOS FINDOS Em 31 DE DEzEmBRO DE 2020 E DE 2019 

(Em milhares de Reais, exceto o prejuízo líquido por ação)

DEmONSTRAçõES DO vALOR ADICIONADO 
ExERCíCIOS FINDOS Em 31 DE DEzEmBRO DE 2020 E DE 2019 

(Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

DEmONSTRAçõES DOS RESuLTADOS ABRANgENTES 
ExERCíCIOS FINDOS Em 31 DE DEzEmBRO DE 2020 E DE 2019 

(Em milhares de Reais)

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas e serviços 2.004.382 2.083.937
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (1.399.125) (1.462.313)

Lucro bruto 605.257 621.624
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (562.075) (650.994)
Reversão (Perdas) estimadas com crédito de 
  liquidação duvidosa (59) 6.879
Gerais e administrativas (98.401) (98.244)
Resultado na venda de bens (3.607) (18.272)
Redução ao valor recuperável de ativos 
  "impairment" - (593.280)
Outros resultados operacionais, líquidos 5.920 44.360

Prejuízo operacional (52.965) (687.927)
Receitas financeiras 2.465 11.909
Despesas financeiras (40.701) (43.738)

Resultado financeiro líquido (38.236) (31.829)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
  contribuição social (91.201) (719.756)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente - 6.745
Diferido (49.303) 99.545

(49.303) 106.290
Prejuízo líquido do exercício (140.504) (613.466)
Prejuízo líquido por ação (média 
  ponderada anual) - R$ (0,10) (0,46)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo líquido do exercício (140.504) (613.466)
Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
(Perdas) Ganhos atuariais de benefícios pós
  -emprego, líquido de imposto de renda e 
  contribuição social (88) (578)
Resultado abrangente do exercício (140.592) (614.044)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, exceto 
  aluguéis e royalties 2.106.414 2.174.165
Abatimentos, descontos e devoluções (13.499) (12.689)
Reversões (Perdas) estimadas de créditos 
  de liquidação duvidosa (59) 6.879
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais, líquidos 2.372 26.088

2.095.228 2.194.443
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas (1.398.209) (1.459.232)
Materiais, energia, serviços de terceiros e 
  outros (142.055) (192.185)
Redução ao valor recuperável de ativos 
  "impairment" - (593.280)
Provisão para perda de valores de ativos (43.515) (40.059)

(1.583.779) (2.284.756)
valor adicionado bruto 511.449 (90.313)
Retenções
Depreciações e amortizações (154.861) (154.364)

valor adicionado líquido produzido pela 
  Sociedade 356.588 (244.677)
valor adicionado recebido em 
  transferência
Aluguéis e royalties 18.819 26.841
Receitas financeiras 1.134 11.909

19.953 38.750
valor adicionado total a distribuir 376.541 (205.927)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 295.072 338.891
Impostos, taxas e contribuições 170.763 3.540
Despesas financeiras e aluguéis 51.210 65.108
Prejuízo retido (140.504) (613.466)

valor adicionado distribuído 376.541 (205.927)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 86.804 61.673
Aplicações financeiras 36.787 51.840
Contas a receber 64.673 131.484
Estoques 520.612 547.248
Tributos a recuperar 62.429 103.457
Imposto de renda e contribuição social a 
  recuperar 5.207 7.961
Demais contas a receber 10.803 6.044
Despesas antecipadas 8.579 9.234

Total do ativo circulante 795.894 918.941
Não circulante
Contas a receber 2.750 5.337
Sociedades relacionadas 1.709 1.798
Imposto de renda e contribuição social 
  diferidos 47.463 97.145
Tributos a recuperar 175.046 122.253
Imposto de renda e contribuição social a 
  recuperar 4.905 -
Depósitos judiciais 10.281 8.699
Despesas antecipadas 821 1.455

Total do ativo realizável a longo prazo 242.975 236.687
Investimentos 5.000 5.000
Imobilizado 253.274 296.069
Intangível 235.015 239.836
Ativos de direito de uso 383.766 425.881

Total do ativo não circulante 1.120.030 1.203.473
Total do ativo 1.915.924 2.122.414

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 240.078 250.821
Salários e encargos sociais 43.185 45.922
Imposto de renda e contribuição social a 
  pagar 1.912 -
Obrigações tributárias 24.733 39.187
Provisões para riscos tributários, cíveis e 
  trabalhistas 753 1.047
Receita diferida 2.230 1.712
Arrendamentos a pagar 55.055 51.591
Empréstimos e Financiamentos - 30
Demais contas a pagar 13.964 14.938

Total do passivo circulante 381.910 405.248
Não circulante
Arrendamentos a pagar 337.000 365.820
Benefícios pós-emprego 305 1.457
Provisões para riscos tributários, cíveis e 
  trabalhistas 9.401 19.741
Empréstimos e financiamentos - 30
Demais contas a pagar 4.150 7.306

Total do passivo não circulante 350.856 394.354
Patrimônio líquido
Capital social 1.342.240 1.342.240
Instrumento patrimonial outorgado 1.982 1.044
Reserva de capital 747.749 747.749
Reservas de lucros 448 448
Ajustes de avaliação patrimonial (648) (560)
Prejuízos acumulados (908.613) (768.109)

Total do patrimônio líquido 1.183.158 1.322.812
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.915.924 2.122.414
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DEmONSTRAçõES DAS muTAçõES DO PATRImôNIO LíquIDO 
ExERCíCIOS FINDOS Em 31 DE DEzEmBRO DE 2020 E DE 2019 - (Em milhares de Reais)
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DEmONSTRAçõES DOS FLuxOS DE CAIxA - méTODO INDIRETO 
ExERCíCIOS FINDOS Em 31 DE DEzEmBRO DE 2020 E DE 2019 - (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continuação

NOTAS ExPLICATIvAS ÀS DEmONSTRAçõES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1 CONTExTO OPERACIONAL - A Imifarma Produtos Farmacêuticos e 
Cosméticos S.A. (“Extrafarma” ou “Sociedade”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede na Rua Antônio 
Barreto, nº 1320-A em Belém – PA. A Sociedade tem por atividade prin-
cipal o comércio atacadista e varejista de medicamentos, perfumaria, 

produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos, dermocosméticos, 
aparelhos de telefonia celular e conveniência. A Sociedade contava, em 
31 de dezembro de 2020, com 405 lojas (416 lojas em 31 de dezembro 
de 2019), atuando nas Regiões Norte, Nordeste e Sudeste do País, por 
meio da marca Extrafarma. Adicionalmente a Sociedade opera a rede de 

continua

Capital  
social

Capital  
social a  

inte- 
gralizar

Total  
capital  
social  

integra- 
lizado

Instru- 
mento  
patri- 
monial  
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Reserva  
de  

capital

Reserva  
Legal de  
lucros

Ajuste  
de  

avaliação  
patri- 
monial

Lucros  
acumulados

Patrimônio  
líquido  
total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.342.240 (216.105) 1.126.135 292 747.749 448 18 (154.643) 1.719.999
Prejuízo líquido do exercício - - - - - - - (613.466) (613.466)
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios 
  pós-emprego, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social - - - - - - (578) - (578)
Resultado abrangente do exercício - - - - - - (578) (613.466) (614.044)
Transações com acionistas:
Aumento de capital em dinheiro - 216.105 216.105 - - - - - 216.105
Instrumento patrimonial outorgado - - - 752 - - - - 752
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.342.240 - 1.342.240 1.044 747.749 448 (560) (768.109) 1.322.812
Prejuízo líquido do exercício - - - - - - - (140.504) (140.504)
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios 
  pós-emprego, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social - - - - - - (88) - (88)
Resultado abrangente do exercício - - - - - - (88) (140.504) (140.592)
Transações com acionistas:
Aumento de capital social à integralizar - - - - - - - - -
Instrumento patrimonial outorgado - - - 938 - - - - 938
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.342.240 - 1.342.240 1.982 747.749 448 (648) (908.613) 1.183.158

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades 
  operacionais
Prejuízo líquido do exercício (140.504) (613.466)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
  ao caixa gerado pelas atividades 
  operacionais
Amortização de ativos de direito de uso 71.369 73.774
Depreciações e amortizações 82.550 80.590
Juros e variações monetárias 34.251 38.525
Imposto de renda e contribuição social 
  diferidos 49.303 (99.545)
Resultado na venda de bens 3.607 18.272
Redução ao valor recuperável de ativos 
  "impairment" - 593.280
(Reversão) Perdas estimadas de crédito de 
  liquidação duvidosa 59 (6.879)
Reversão de provisão para perda em 
  estoques (407) (2.598)
Provisão para benefício pós-emprego 860 46
Instrumento patrimonial outorgado 938 752
Provisões para riscos tributários, cíveis e 
  trabalhistas (5.408) (21.650)
Demais provisões e ajustes 1.606 (585)

98.224 60.516
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 66.751 50.791
Estoques 26.229 34.019
Tributos a recuperar 43.782 (86.556)
Demais contas a receber (4.759) 1.068
Despesas antecipadas 655 (978)
Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores (10.743) (24.839)
Salários e encargos sociais (2.737) 113
Obrigações tributárias (14.454) 8.892
Receita diferida 518 (660)
Demais contas a pagar (974) 7.564

31/12/2020 31/12/2019
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 2.587 2.482
Tributos a recuperar (57.698) (735)
Depósitos judiciais (1.582) (1.865)
Despesas antecipadas 634 382
Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefício pós-emprego (386) (166)
Receita diferida - (1.779)
Demais contas a pagar (3.156) 1.970

Pagamentos de contingências (5.226) (1.501)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
  operacionais 137.665 48.718
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 14.380 (45.889)
Aquisição de imobilizado (19.734) (55.622)
Aquisição de intangível (20.092) (34.228)
Receita com a venda de bens 1.051 792

Caixa líquido (utilizado) nas atividades 
  de investimentos (24.395) (134.947)
Fluxo de caixa das atividades de 
  financiamentos
Financiamentos
Amortização (59) (101)
Juros pagos (3) (10)

Contraprestação de arrendamento (88.166) (88.591)
Aumento de capital - 216.105
Sociedades relacionadas 89 399

Caixa líquido (utilizado) gerado nas 
  atividades de financiamentos (88.139) 127.802
Aumento em caixa e equivalentes de 
  caixa 25.131 41.573
Caixa e equivalentes de caixa no início 
  do período 61.673 20.100
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
  período 86.804 61.673
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As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas de relatório dos auditores in-
dependentes, sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da socie-
dade. A DIRETORIA

continuação

lojas de conveniências dos Postos Ipiranga, am/pm, na região Sul com 
541 lojas em 31 de dezembro de 2020 (679 lojas em 31 de dezembro de 
2019). Esclarecimentos sobre os impactos da COvID-19 - A Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus  
(COVID-19) em 11 de março de 2020. Para conter a disseminação do 
vírus no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e os governos estaduais 
anunciaram diversas medidas para reduzir a aglomeração e movimenta-
ção de pessoas, incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, 
parques e áreas comuns. Diante desse cenário, a Sociedade constituiu 
Comitê de Crise para acompanhamento e monitoramento dos principais 
riscos e potenciais impactos e adoção de medidas preventivas e emer-
genciais para mitigar os efeitos da pandemia. Desde o início da pande-
mia do coronavírus, a Sociedade atuou em inúmeras frentes para garan-
tir a saúde e segurança de seus colaboradores e parceiros, a estabilidade 
e a continuidade de suas operações e a solidez financeira. Todas as ati-
vidades da Sociedade são classificadas como essenciais no contexto das 
medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia. A Sociedade ado-
tou com agilidade o regime de home office para o público administrativo, 
com todo o suporte necessário para a continuidade operacional. Além 
das preocupações básicas de segurança com os colaboradores, a empre-
sa praticou diversas iniciativas voltadas ao bem-estar, como lives dire-
cionadas, apoio psicológico e preocupação com a ergonomia, seguindo o 
princípio de valorização das pessoas. Por meio de um comitê multidisci-
plinar, foi estruturado um plano de retomada gradual para a volta dos 
colaboradores das áreas administrativas aos escritórios, a partir da ade-
quação dos locais de trabalho através de inúmeras medidas preventivas 
e intensificação da limpeza e segurança, conforme as orientações dos 
governos estaduais e municipais e entidades de saúde. Com o objetivo 
de preservar o compromisso de manter os colaboradores nos respectivos 
postos de trabalho e mitigar os impactos da crise, a Sociedade se adap-
tou às flexibilizações trabalhistas anunciadas pelo governo, como redu-
ção de jornada e/ou de salário, suspensão de contratos e reorganização 
do plano de férias, conforme necessidade. As medidas emergenciais e 
rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem como as iniciati-
vas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para manterem as 
atividades da Sociedade em operação, garantindo a entrega dos serviços 
essenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos 
colaboradores e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informa-
ções financeiras, após 31 de dezembro de 2020, ainda possam ser afe-
tadas pelos impactos comerciais, operacionais e financeiros da pande-
mia, pois dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades 
econômicas, bem como das ações governamentais, empresariais e indi-
viduais em resposta a crise. Nesse contexto, algumas avaliações de ris-
cos financeiros, projeções e testes de redução ao valor recuperável, em 
conexão com a preparação dessas demonstrações financeiras, podem 
ser impactadas pela pandemia e podem afetar adversamente a posição 
financeira da Sociedade. Impactos operacionais - A Extrafarma apre-
sentou queda no faturamento de aproximadamente R$ 45 milhões no 
segundo trimestre, principalmente em função do fechamento temporário 
de lojas localizadas em shoppings e da redução do fluxo de clientes nas 
lojas que permaneceram abertas. Em contrapartida, esta queda foi par-
cialmente compensada pelo rápido reforço ou expansão das operações 
de vendas por meio de canais como delivery e parcerias com aplicativos 
de entrega. Adicionalmente, a aprovação da Medida Provisória nº 936 
pelo Governo Federal, envolvendo a suspensão de contratos e redução 
temporária de salários, bem como outras iniciativas internas de ganho 
de produtividade, contribuíram para uma redução de despesas no pata-
mar de R$ 8 milhões, minimizando o impacto no resultado do segundo 
trimestre. No terceiro trimestre, a Extrafarma reabriu as lojas localiza-
das em shoppings, contribuindo com um aumento no faturamento e di-
luição dos custos em relação ao segundo trimestre. Durante o quarto 
trimestre, as lojas localizadas em shoppings permaneceram com fluxo 
de pessoas aquém do período pré-pandemia.
2 RESumO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demons-
trações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações 
e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda fun-
cional da Sociedade. As práticas contábeis descritas a seguir foram 
aplicadas pela Sociedade e suas controladas de maneira consistente em 
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a) 
O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os 
estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líqui-
do, dos dois o menor.  c) As contas a receber são registradas pelo valor 
faturado da contrapartida à qual a Sociedade espera ter direito. d) Os 
investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição, deduzido de 
provisão para perdas, caso estas não sejam consideradas temporárias. 
e) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calcu-
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lado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos di-
retos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo 
de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência esti-
mada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamen-
tos de arrendamento realizados. Os juros são reconhecidos no resultado 
pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do passivo com 
base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimo-
nial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contra-
to, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado, conside-
rando, se for o caso, as sanções previstas em cláusulas contratuais. f) O 
imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo 
encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, de-
duzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para 
perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas 
pelo método linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são 
revisados anualmente. g) O intangível compreende os ativos adquiridos 
de terceiros, e quando aplicável são amortizados conforme as condições 
estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, levando em conside-
ração sua vida útil e são revisados anualmente. h) Os demais ativos e 
passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acresci-
dos, quando aplicáveis, dos rendimentos ou encargos e variações mone-
tárias e cambiais incorridos. A autorização para a emissão destas de-
monstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade 
em 30 de abril de 2021.
3 PATRImôNIO LíquIDO - a. Capital social -  Em 31 de dezembro de 
2020, o capital social subscrito estava representado por 1.342.240.000 
(1.342.240.000 ações ordinárias em 31 de dezembro de 2019) ações 
ordinárias e sem valor nominal. b. Instrumentos patrimonial outor-
gado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, que 
estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordi-
nárias de emissão da Ultrapar mantidas em tesouraria. c. Reserva de 
capital - O montante refere-se substancialmente à reestruturação socie-
tária ocorrida em 2015 e a absorção de prejuízos acumulados de exercí-
cios anteriores em 2017. d. Reservas de lucros - Reserva legal - Con-
forme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu 
lucro líquido anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor do 
capital social. Essa reserva pode ser usada para aumento de capital ou 
para absorção de prejuízos, porém não pode ser usada para distribuição 
de dividendos. e. Ajuste de avaliação patrimonial - Os ganhos e per-
das atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avalia-
ção conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio 
líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas 
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequente-
mente para o resultado. f. Dividendos - Aos acionistas é assegurado, 
estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido 
ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os divi-
dendos e juros sobre o capital próprio propostos acima da obrigação es-
tatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em 
assembleia de acionistas. Em 2020 não houve proposta de dividendos, 
pois a Sociedade apurou prejuízo no exercício.
4 EvENTOS SuBSEquENTES - a. Esclarecimentos sobre o incidente 
cibernético - A Sociedade sofreu em 11 de janeiro de 2021 um ataque 
cibernético do tipo ransomware em seu ambiente de tecnologia da infor-
mação. Como medida preventiva, a Ultrapar interrompeu seus sistemas, 
afetando parcialmente, por um curto intervalo de tempo, as operações de 
suas controladas. De imediato, foram adotadas todas as medidas de se-
gurança e de controle para sanar o ocorrido e, a partir de 14 de janeiro 
de 2021, os sistemas operacionais da Ultrapar e de suas controladas co-
meçaram a ser gradualmente restabelecidos, com cautela e segurança, 
conforme ordem de prioridade e relevância de cada processo afetado. Até 
a emissão dessas demonstrações financeiras, todos os sistemas críticos 
de informação da Ultrapar e de suas controladas encontram-se em pleno 
funcionamento. Durante as investigações em curso, a Ultrapar identificou 
cópia não autorizada e divulgação de certos dados e está apurando a 
quantidade de informações exfiltradas e/ou divulgadas, bem como a 
existência de impactos sobre seus negócios e terceiros, a fim de adotar 
as medidas cabíveis. De acordo com a apuração feita até esta data, a 
Ultrapar não espera efeitos relevantes nos seus resultados em decorrên-
cia deste incidente. A Ultrapar possui apólice de seguro específica para 
incidentes cibernéticos, a qual já foi devidamente acionada.
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