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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 10 de Maio de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no exercício das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 135, incisos X e XVii, da constituição do Estado 
do Pará;
considerando o disposto no art. 4º do decreto Estadual nº. 1.585, de 20 de 
maio de 1981, com a redação dada pelo decreto Estadual nº. 5. 583, de 21 
de outubro de 2002 e pelo decreto Estadual nº. 49, de 2 de abril de 2019;
Considerando os termos do Oficio nº. 62/2021 – GAB/CMDT, de 13 de abril 
de 2021, do comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará;
considerando o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1º, 2º e 
3º do decreto Estadual nº. 1.585, de 20 de maio de 1981;
considerando as informações constantes do Processo nº. 2021/424640,
d E c r E T a:
art. 1º. fica concedida a Medalha “General Ferreira Coelho” - dedicação 
aos Estudos, 1 (uma) rosa Heráldica, ao 1º colocado no curso de adapta-
ção à Graduação de 3º Sargento – CGS PM 2020 – TURMA II, ao militar 3º 
SGT PM rG 24345 MarcElo cUNHa dE caMPoS.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de Maio de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 580/2021-chefe de Gabinete, de 23 de 
abril de 2021;
considerando as informações constantes no processo nº. 2021/374918,
r E So l V E:
art. 1º. colocar à disposição da assessoria Militar da assembleia legisla-
tiva do Estado do Pará – ALEPA, os policiais militares abaixo nominados:
cB PM 33073 roBSoN rodriGUES loBaTo
cB PM 37035 GUSTaVo BalBiNo SoUZa da SilVa
cB PM 39611 WallacY aViZ da SilVEira
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de Maio de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhes 
são conferidas pelo artigo 135, inciso iii e X da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual nº. 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando o teor do Ofício nº. 580/2021 – Chefe de Gabinete, de 23 
de abril de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/374918,
d E c r E T a:
art. 1º cessar o motivo pelo qual o caP QoPM rG 35489 aNToNio doS 
aNJoS BarBoSa JÚNior, a contar de 26 de abril de 2021, encontrava-se 
à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado;
art. 2º reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará o caP 
QoPM rG 35489 aNToNio doS aNJoS BarBoSa JÚNior, a contar de 26 
de abril de 2021, por haver cessado o motivo de sua permanência na casa 
Militar da Governadoria do Estado.
art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de Maio de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i c/c o art. 90, ambos da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985.
considerando o teor do ofício nº. 580/2021-chefe de Gabinete, de 23 de 
abril de 2021;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/374918,
d E c r E T a:
art. 1º. colocar à disposição do Gabinete Militar da assembleia legislativa 
do Estado do Pará, o caP QoPM rG 35489 aNToNio doS aNJoS BarBoSa 
JÚNior, a contar de 26 de abril de 2021;

art. 2º. fica agregado, o caP QoPM rG 35489 aNToNio doS aNJoS Bar-
BoSa JÚNior, a contar de 26 de abril de 2021, em razão de ter passado à 
disposição do Gabinete Militar da assembleia legislativa do Estado do Pará, 
para o exercício de função de natureza policial militar.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de Maio de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº. 892, de 11 de novembro de 2013, o qual 
regulamenta a convocação de Policiais Militares da reserva remunerada 
prevista no art. 105-a da lei nº. 5.251/85 (Estatuto dos Militares Estadu-
ais da Polícia Militar do Pará);
considerando o teor do ofício nº. 0307/2021-Gab.cmdª.cBMPa, de 22 de 
abril de 2021, do comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará;
considerando o que consta no Processo nº. 2021/105069;
d E c r E T a:
art. 1º fica dispensado da convocação da reserva remunerada, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº. 33.651, de 6 de julho de 2018 e renovada 
no Diário Oficial do Estado nº. 34.327, de 27 de agosto de 2020, conforme 
previsão no art. 18 do decreto nº. 892, de 11 de novembro de 2013, que 
versa sobre a dispensa a pedido, a contar de 1º de fevereiro de 2021, o 
militar abaixo nominado:
ST BM rr SEBaSTiÃo do Socorro da coSTa laraNJEira, Mf: 
5634903/3.
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de Maio de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual nº. 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando o teor do ofício nº. 0308/2021-Gab.cmdª.cBMPa, de 22 de 
abril de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/393981,
r E S o l V E:
art. 1º. cessar o motivo pelo qual a MaJ QoBM aNa PaUla TaVarES PE-
rEira aMador, Mf: 5833493-1, foi colocada à disposição do Ministério 
Público do Estado do Pará, a contar de 19 de abril de 2021.
art. 2º. reverter a MaJ QoBM aNa PaUla TaVarES PErEira aMador, 
MF: 5833493-1, aos quadros de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 19 de abril de 2021, por ter cessado o motivo de sua 
permanência no Ministério Público do Estado do Pará;
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de Maio de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i c/c o art. 90, ambos da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985.
considerando o teor do ofício nº. 0299/2021-Gab.cmdª.cBMPa, de 20 de 
abril de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/410506,
d E c r E T a:
Art. 1º. Colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará – 
MPPa, a contar de 16 de abril de 2021, o MaJ QoBM carloS HiroYUKi 
NaGaNo NiSHida, Mf: 57175161/2;
art. 2º. fica agregado, a contar de 16 de abril de 2021, em razão de ter 
passado à disposição do Ministério Público do Estado do Pará, o MaJ QoBM 
carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida, Mf: 57175161/2, exercendo função 
de natureza militar.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, e
considerando os termos do Processo nº 2021/497585
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, rEGiNa lUcia doS SaNToS BiT-
TENCOURT do cargo em comissão de Chefia de Serviço, código GEP-
daS-011.3, com lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 10 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, e
considerando os termos do Processo nº 2021/497585
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, HiaM GHaSSaN dE VaScoNcEloS para exercer 
o cargo em comissão de Chefia de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 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 a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida 
nos autos da ação ordinária, processo nº. 0014055-26.2011.8.14.0301, 
ajuizada por cláUdio MUrilo aTHaYdE da SilVa;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/443731,
r E S o l V E:
art. 1º. reintegrar na Polícia civil do Estado do Pará, o servidor cláUdio 
MUrilo aTHaYdE da SilVa, em decorrência de decisão judicial no Proces-
so nº. 0014055-26.2011.8.14.0301.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 10 de Maio de 2021.
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/ 95174,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão do servidor Ed WilSoN diaS E SilVa, 
ocupante do cargo de Professor, classe i, matrícula funcional nº 54180274-
2, no interesse do respectivo Órgão e do Serviço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da servido-
ra supracitada, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
No Decreto de 24 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial do 
estado nº. 33.932, de 25 de julho de 2019, página 4, colunas 1 e 2, 
onde se lê: “para o exercício do mandato 2018/2020”
Leia-se: “para o exercício do mandato 2019/2021”

Protocolo: 654381

d e c r e t o Nº 1526, de 3 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da casa civil, 
órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 
1.000.000,00 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 
Casa Civil, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), para atender à progra-
mação abaixo:

R$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

111050412215087683 – Casa Civil 0301 339033 1.000.000,00
ToTal 1.000.000,00

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):

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

111050412212978314 – Casa Civil 0301 339033 1.000.000,00
ToTal 1.000.000,00

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 34.573, de 
05/05/2021.

d e c r e t o Nº 1534, de 4 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria 
de Estado de Educação - SEDUC, órgão da Administração Pública Estadual, 
crédito especial no valor de R$ 94.547.161,44 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 fa-
vor da SEDUC, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial 
no valor de R$ 94.547.161,44 (Noventa e Quatro Milhões, Quinhentos e 
Quarenta e Sete Mil, cento e Sessenta e Um reais e Quarenta e Quatro 
centavos), para atender à programação abaixo:

R$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011236815097686 - SEdUc 0102 339048 29.793.560,66
161011236815097686 - SEdUc 0301 339048 45.195.454,28
161011236815097686 - SEdUc 0386 339048 19.558.146,50

ToTal 94.547.161,44

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):

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011236115098904 – SEDUC 0102 339048 18.278.038,51
161011236215098906 – SEDUC 0102 339048 11.515.522,15
161011236215098906 – SEDUC 0301 339048 45.195.454,28
161011236215098906 – SEDUC 0386 339048 19.558.146,50

ToTal 94.547.161,44

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

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 34.573, de 
05/05/2021.

d e c r e t o  Nº 1545, 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$ 162.792,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso 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$ 162.792,00 (Cento e Sessenta e 
dois Mil, Setecentos e Noventa e dois reais), para atender à programação 
abaixo:

R$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

281010460814918715 - NGPr 0101 449052 50.000,00
682010812615088238 - faSEPa 0261 449052 82.207,00
682010824315058393 - faSEPa 0261 449052 30.585,00

ToTal 162.792,00

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

R$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

662012645114897645 - dETraN 0261 449051 112.792,00
911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 50.000,00

ToTal 162.792,00

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
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d e c r e t o  Nº 1551, de 10 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$ 11.565.255,79 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$ 11.565.255,79 (Onze Milhões, Qui-
nhentos e Sessenta e cinco Mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e 
Setenta e Nove centavos), para atender à programação abaixo:

R$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 3.316.321,52

141012060814918715 - SEdaP 0301 444042 237.500,00

311010618215027563 - cBM 0301 449051 8.000.000,00

792011854114978780 - idEflor-Bio 0656 339030 1.546,27

792011854314978781 - idEflor-Bio 0656 339030 9.888,00

ToTal 11.565.255,79

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 de 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 1552, de 10 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da casa civil, 
órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 
1.000.000,00 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 
da Casa Civil, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais), para atender à progra-
mação abaixo:

R$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

111050412215087683 - casa civil 0301 339033 1.000.000,00
ToTal 1.000.000,00

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, 10 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 1553, de 10 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da fundação 
ParáPaz, crédito especial no valor de R$ 300.000,00 para atender à progra-
mação 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 
da fundação ParáPaz, 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

362011412215087683 – Fundação ParáPaz 0101 339030 300.000,00

ToTal 300.000,00

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

R$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

911022884600008590 – Enc. SEPLAD-PL 0101 339039 300.000,00
ToTal 300.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 10 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 654379

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 708/2021-ccG de 10de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/486754,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior, Secretário 
de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a viajar 
para Brasília-df, nos dias 13 e 14 de abril de 2021, com o objetivo de 
acompanhar o Exmo. Governador Helder Barbalho em reunião com 
o Ministro do Supremo Tribunal federal - STf, devendo responder pelo 
expediente do Órgão, na ausência do titular, carloS aUGUSTo dE PaiVa 
lEdo, Secretário adjunto de desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 709/2021-ccG de 10de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/493433,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudeste 
do Pará, a viajar no trecho Marabá/Belém/Marabá, no período de 10 a 12 
de maio de 2021, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder para 
tanto 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 710/2021-ccG de 10de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº. 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº.2021/469872,
r E S o l V E:
relotar THiaGo cUNHa NoVaES coUTiNHo, assessor Especial iii, na casa 
civil da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 654384
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desiGNar serVidor
.

Portaria N° 286/2021 - crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/13838, de 06/01/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso III, da Lei nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria do carMo VaZ coNcEicao STEliN, ocu-
pante do cargo de Técnico de Gestão Publica, matricula funcional nº 1414/ 
2, para a função de fiscal e NATALIA GOMES PINTO, ocupante do cargo de 
Gerente, matrícula funcional  nº 5951824/ 1, para Suplente do contrato 
nº 08/2021 – CCG/PA, firmado com a empresa R MASTER COMÉRCIO DE 
aliMENToS EirEli-ME, com vigência de 12/04/2021 a 11/04/2022, que 
tem como objeto, fornecimento de copos descartáveis, visando atender as 
demandas da casa civil da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 07 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 653937

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 290/2021 - crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2020/496282, de 15/07/2020.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso III, da Lei nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria do carMo VaZ coNcEicao STEliN, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão Pública, matricula funcional nº 1414/ 
2, para a função de fiscal e NATALIA GOMES PINTO, ocupante do cargo de 
Gerente, matrícula funcional  nº 5951824/ 1, para Suplente do contrato 
nº 12/2021 – CCG/PA, firmado com a empresa VIDEBAND INDÚSTRIA E 
coMErcio dE coNfEcÇÕES EirEli-ME, com vigência de 29/04/2021 a 
28/04/2022, que tem como objeto, fornecimento de Bandeiras do Brasil, 
Pará e Mercosul, visando atender as demandas da casa civil da Governa-
doria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 10 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 654212

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 5° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 18/2016-ccG/Pa.
terMo aditiVo: 5°
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: aNTHor coMÉrcio E SErViÇoS dE MoNTaGEM dE roU-
PaS lTda-ME, inscrita no cNPJ sob o nº. - cNPJ Nº 06.108.800/0001-07.
ENdErEÇo: avenida rômulo Maiorana, nº 1780, Bairro Marco, cEP nº 
66.093-675, Belém/Pa.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigên-
cia do Contrato nº. 18/2016 – CCG/PA, por mais 06 (seis) meses, o qual 
visa a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de 
lavanderia (lavar e passar), destinado a atender a casa civil da Governa-
doria do Estado do Pará.
fUNdaMENTo: art. 57, ii da lei 8.666/93 e suas alterações.
daTa da aSSiNaTUra: 06/05/2021.
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/11/2021.
VALOR: R$ R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais)
EXErcÍcio: 2021.

orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função: 122; Programa: 1297; Proje-
to/atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza de despesa: 339037;  fonte: 
0101 ação; 213476.
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 654037

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 283/2021-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 2021/480492,  de 06/05/2021;
rESolVE:
I – CONCEDER ao servidor WALDOMIRO FRANÇA NETO, matrícula funcional 
nº 5931844/ 1, cPf 171.951.282-53, cargo assistente operacional ii, lota-
do na diretoria de Gestão de logística, Suprimento de fundos no valor de 
R$ 4.4000,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), para atender despesas de 
pequeno vulto, na diretoria de Gestão de logística, o qual deverá observar 
a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza da despesa Valor (R$)
0412212978338 0101 339030 3.400,00
0412212978338 0101 339039 1.000,00

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, 07 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 284/2021-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 2021/444049,  de 28/04/2021;
rESolVE:
I – CONCEDER ao servidor ARTHUR HOUAT NERY DE SOUZA, matrícula 
funcional nº 5945970/1, cPf 936.914.672-53, cargo ouvidor Geral, lo-
tado na Ouvidoria Geral do Estado, Suprimento de Fundos no valor de R$ 
4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), para atender despesas de pe-
queno vulto, na ouvidoria Geral do Estado, o qual deverá observar a clas-
sificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza da despesa Valor (R$)
0403215088254 0101 339030 3.400,00
0403215088254 0101 339039 1.000,00

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, 07 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 653934

diÁria
.

Portaria Nº 287/2021-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° 2021/474351, 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 a 06/05/2021.

Servidor objetivo

faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 
funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora do cerimonial, no 
referido município.
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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, 7 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 288/2021-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° 2021/474493, 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 SaNTa iZaBEl do Pará/Pa, no período de 05 a 06/05/2021.

Servidor objetivo

aUGUSTo cEZar coElHo coSTa, cPf 648.935.962-68, matrícu-
la funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado 

na coordenadoria de Transportes.

dar apoio logístico a servidora do cerimonial, 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, 7 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 289/2021-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° 2021/472014, 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 a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 05 a 06/05/2021.

Servidor objetivo

carloS alVES dE MENdoNca, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, na 
referida cidade.

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, 7 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 653926

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 282/2021-crG, de 07 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. 2021/488956, de 07/05/2021;
rESolVE:
Excluir da Portaria de férias nº. 187/2021-crG, publicada no doE nº. 
34.546, de 09/04/2021, o servidor fEliPE MoraES MalcHEr, identidade 
funcional nº. 7565354/2.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 07 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 285/2021-crG, de 07 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. 2021/462759, de 03/05/2021;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 05/05/2021, o gozo 
de férias do servidor rUBENS rafaEl MarTiNS PaiXÃo, id. funcional nº. 
5946437/1, concedido por meio da Portaria nº. 150/2021-crG, publicada 
no doE Nº. 34.514, de 11/03/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 07 de Maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 654098

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 029/2021 – Fc/cMG, de 10 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 - Tornar sem efeito PORTARIA Nº 040/2021 – CMG, 06 de maio de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.576, de 07 de maio de 2021.
art. 2º - dESiGNar o servidor WENdEll MaTHEUS dUTra liMa, cPf nº 
012.820.072-38, como fiScal do contrato administrativo nº 007/2021 - 
cMG, celebrado entre a NP caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNolÓGicaS 
lTda e a casa Militar da Governadoria do Estado.
Art. 3º - O servidor desempenhará as atribuições de fiscal concomitante-
mente com as outras atividades de seu cargo ou função.
art. 4º - São atribuições do fiscal do contrato:
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;
art. 5º - fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as 
atribuições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e 
Finanças – DAF, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos neces-
sários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a contar de 07 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE Maio dE 2021.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM RG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 654176
eXtrato de Portaria Nº 030/2021 – Fc/cMG, 

de 10 de Maio de 2021
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 contrato: nº 006/2016 con-
tratada: caMKar Serviço e Transporte lTda fiscal: alÉcio fáBio cUNHa 
SilVa, cPf nº 889.741.542-34. fiscal Suplente: PaUlo HENriQUE BE-
cHara E SilVa, cPf nº 835.439.372-00
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
PORTARIA Nº 004/2021 – FC/CMG, de 20 de janeiro de 2021.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM RG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 654266
eXtrato de Portaria Nº 031/2021 – Fc/cMG, 

de 10 de Maio de 2021
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 contrato: nº 001/2019 con-
tratada: WalTEr WilToN arBaGE fiscal: WENdEll MaTHEUS dUTra 
liMa, cPf nº 012.820.072-38. fiscal Suplente: cláUdio BENEdiTo dE 
oliVEira GoMES, cPf 145.553.442-00.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os 
termos da PORTARIA Nº 022/2021 – FC/CMG, de 06 de abril de 2021.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM RG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 654267
eXtrato de Portaria Nº 032/2021 – Fc/cMG, 

de 10 Maio de 2021
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 contrato: nº 008/2016 con-
tratada: claro S.a fiscal: roSEaNE PiNHEiro fiGUEirEdo, cPf nº 
007.945.552-25. fiscal Suplente: WENdEll MaTHEUS dUTra liMa, cPf 
nº 012.820.072-38
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os 
termos da PORTARIA Nº 029/2020 – FC/CMG, de 10 de julho de 2020.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM RG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 654270
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sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 041/2021 – sF/cMG, 
de 10 de Maio de 2021

 Suprido: caP QoPM rG 35480 Heitor lobato Marques, ajudante de or-
dens, cPf nº 935.398.432-72; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Pra-
zo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 8.800,00; Elemento 
de Despesa: 33.90.30 (Material de Consumo) – R$ 3.800,00; Elemento de 
Despesa: 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – R$ 
5.000,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: os-
mar Vieira da costa Junior, cEl QoPM.
 

Protocolo: 654230
eXtrato de Portaria Nº 042/2021 – sF/cMG, 

de 10 de Maio de 2021
Suprido: caP QoPM rG 35503 Khistian Batista castro, ajudante de or-
dens, cPf nº 749.574.572-04; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Pra-
zo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 8.800,00; Elemento 
de Despesa: 33.90.30 (Material de Consumo) – R$ 2.000,00; Elemento de 
Despesa: 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – R$ 
6.800,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: os-
mar Vieira da costa Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 654232

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 311/2021 – di/cMG, 
de 10 de Maio de 2021

 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de Origem: Belém/PA; Destino: Salinópolis/PA; Pe-
ríodo: 29 a 30/12/2020; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 
(pousada); Servidores: 1° SGT PM Manoel Jacinaldo alves cota, cPf 
nº 429.740.972-00, 2º SGT PM Silas José Monteiro cardoso, cPf nº 
363.878.432-00, cB BM francisco dyame da conceição Silva, cPf nº 
713.414.712-68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 654235
eXtrato de Portaria Nº 312/2021 – di/cMG, 

de 10 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: Salinópolis/PA; Período: 22 a 26/04/2021; Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação); Servidora: Eline Maria Botelho coutinho, cPf 
nº 527.990.342-68; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 654236
 eXtrato de Portaria Nº 313/2021 – di/cMG, 

de 10 de Maio de 2021
Objetivo: Em complementação à PORTARIA Nº 296/2021 – DI/
cMG, a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: almeirim/Pa; Período: 
06 a 08/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 2,0 
(pousada); Servidor: cB PM Wellyton da Silva costa, cPf nº 741.933.412-
91; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 654239
eXtrato de Portaria Nº 314/2021 – di/cMG, 

de 05 de Maio de 2021
 Objetivo: Em complementação à PORTARIA Nº 297/2021 – DI/
cMG, desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; fundamento legal: lei n° 5.119/84; Município de origem: Belém/
Pa; destino: almeirim/Pa; Período: 06 a 08/05/2021; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidora: 2° SGT PM r/r ana 
cristina Guedes Tavares, cPf nº 425.721.502.04; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 654242
eXtrato de Portaria Nº 315/2021 – di/cMG, 

de 10 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: 05 a 06/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 
(pousada); Servidores: cB PM alexandre José de oliveira fernandes, 
cPf nº 885.305.742-49 e Sd PM luciano audai ferreira Pereira, cPf nº 
046.585.482-67; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 654245
eXtrato de Portaria Nº 316/2021 – di/cMG, 

de 10 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Bujaru/Pa; Período: 
06/05/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidores: 1° 
TEN QoPM Thiago Santos cruz, cPf nº 886.218.712-20, 2° SGT PM Jere-
mias da Silva de Brito, cPf nº 392.435.082-53, cB PM frank Bruno Egues 
ribeiro, cPf nº 004.060.002-55, cB PM daniel dos Santos carvalho, cPf 
nº 729.213.232-49 e Sd PM Kenny Souza carvalho, cPf nº 962.839.472-
04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 654252
eXtrato de Portaria Nº 317/2021 – di/cMG, 

de 10 de Maio de 2021
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: almeirim/Pa; Pe-
ríodo: 04 a 08/05/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 
4,0 (pousada); Servidores: caP QoPM José rogério da Silva Holan-
da, cPf nº 921.514.182-00, 3º SGT PM Gerson José ferreira Gomes, 
CPF nº 471.497.602-87, CB PM Jefferson Patrick ferreira dias, cPf nº 
942.272.252-72 e cB PM fabricio luiz Matos Boução, cPf nº 002.944.992-
88; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 654254

eXtrato de Portaria Nº 318/2021 – di/cMG, 
de 10 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Ponta de Pedras/
Pa; Período: 30/04 a 01/05/2021; Quantidade de diárias: 2,0 (alimenta-
ção) 1,0 (pousada); Servidor: caP QoPM rubens alan da costa Barros, 
cPf nº 687.849.882-15; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior;

Protocolo: 654257

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 227/2021-PGe.G., de 07 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
CONCEDER, a contar de 10.05.2021, a Gratificação de Tempo Integral, que 
trata o art. 137 da lei nº 5.810, de 24.01.1994, no percentual de 60% 
(sessenta por cento) à servidora rose Mary da Silva Pinheiro, identidade 
funcional nº 31763/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 654161

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 219/2021-PGe.G., de 05 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, a Procuradora do Estado, cristina Magrin Madalena, identidade 
funcional nº 54196753/1, a se afastar de suas funções no período de 27.05 
a 15.06.2021 , para gozo de residual de férias interrompida pela PorTaria 
Nº 446/2020-PGE.G., de 16.10.2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 654188

oUtras MatÉrias
.

QUadro de aNtiGUidade dos ProcUradores do estado atualizado em 10/05/21

Classifica-
ção Nome exercício na 

carreira 
total em 

dias 
exercício na 

classe 
total em 

dias 

cLasse esPeciaL

1 celso Pires castelo Branco 05/01/1987 12546 29/08/2002 6831

2 Vera lúcia Bechara Pardauil 02/05/1988 12063 29/08/2002 6831

3 antonio carlos Bernardes filho 23/09/1992 10458 29/08/2002 6831

4 antonio Paulo Moraes das chagas 23/09/1992 10458 29/08/2002 6831

5 José rubens Barreiros de leão 01/06/1994 9842 02/07/2004 6158

6 roland raad Massoud 01/07/1994 9812 07/11/2005 5665

7 fabíola de Melo Siems 23/08/1995 9394 13/02/2006 5567

8 ibraim José das Mercês rocha 21/03/1997 8818 16/05/2006 5475

9 Elisio augusto Velloso Bastos 23/08/1995 9394 16/05/2006 5475

10 Margarida Maria rodrigues ferreira 
carvalho 04/07/1996 9078 22/06/2006 5438

11 fernando augusto Braga oliveira 02/01/1997 8896 09/02/2009 4475

12 francisco Edson lopes da rocha Junior 04/07/1996 9018 09/02/2009 4415

13 aparecida Neves Ponte Souza 21/03/1997 8818 01/10/2010 3876

14 alexandre augusto lobato Bello 21/03/1997 8818 01/10/2010 3876

15 José Henrique Mouta araújo 10/03/1998 8464 04/11/2011 3477
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16 Giselle Benarroch Barcessat freire 21/03/1997 8818 04/11/2011 3477

17 Monica Martins Toscano Simões 10/05/1999 8038 25/11/2011 3456

18 Paulo de Tarso dias Klautau filho 16/12/1996 8183 25/11/2011 3456

19 anete Marques Penna de carvalho 10/03/1998 8464 11/01/2018 1217

20 ana claudia Santana dos Santos 
abdulmassih 10/03/1998 8464 09/05/2018 1099

21 christianne Penedo danin 10/03/1998 8464 16/05/2018 1092

22 Gustavo Vaz Salgado 24/05/2000 7658 01/10/2018 954

23 Fábio Theodorico Ferreira Góes 10/03/1998 8464 05/05/2020 372

24 antonio Saboia de Melo Neto 10/05/1999 8038 10/05/2021 1

25 Marcus Vinicius Nery lobato 24/05/2000 7658 10/05/2021 1

cLasse sUPerior

1 Graco ivo alves rocha coelho 10/05/1999 8038 29/11/2005 5643

2 caroline Teixeira da Silva Profeti 10/05/1999 8038 30/11/2005 5642

3 Márcia Nazaré ribeiro dos Santos 
Hanna 10/05/1999 8038 30/11/2005 5642

4 Sérgio oliva reis 10/05/1999 8038 01/12/2005 5641

5 caio de azevedo Trindade 24/05/2000 7658 01/12/2005 5641

6 artemio Marcos damasceno ferreira 24/05/2000 7658 05/12/2005 5637

7 dennis Verbicaro Soares 24/05/2000 7658 05/12/2005 5637

8 christianne Sherring ribeiro 24/05/2000 7658 06/12/2005 5636

9 fábio Guy lucas Moreira 24/05/2000 7658 07/12/2005 5635

10 lea ramos Benchimol 24/05/2000 7658 07/12/2005 5635

11 ary lima cavalcanti 24/05/2000 7658 09/12/2005 5633

12 carla Nazaré Jorge Melém Souza 03/06/2002 6918 10/08/2007 5024

13 carolina ormanes Massoud 04/06/2002 6917 14/09/2007 4989

14 angelo demetrius de albuquerque 
carrascosa 03/06/2002 6918 14/09/2007 4989

15 June Judite Soares lobato 04/06/2002 6917 22/10/2007 4951

16 Victor andré Teixeira lima 04/06/2002 6917 22/10/2007 4951

17 lilian Mendes Haber 04/06/2002 6917 14/03/2008 4807

18 Márcio Mota Vasconcelos 04/06/2002 6917 17/03/2008 4804

19 Bárbara Nobre lobato 14/11/2002 6754 30/03/2009 4426

20 Silvana Elza Peixoto rodrigues 04/06/2002 6917 01/10/2010 3876

21 Tatiana chamon Seligmann ledo 04/06/2002 6917 01/10/2010 3876

22 Hubertus fernandes Guimarães 24/09/2002 6805 21/09/2011 3521

23 robina dias Pimentel Viana 01/12/2004 6006 04/11/2011 3477

24 Viviane Ruffeil Teixeira Pereira 01/12/2004 6006 04/11/2011 3477

25 José Eduardo cerqueira Gomes 29/03/2006 5523 06/01/2012 3414

26 adriana franco Borges Gouveia 01/12/2004 6006 19/04/2013 2945

27 Maria Tereza Pantoja rocha 29/03/2006 5523 13/06/2013 2890

28 Maria Elisa Brito lopes 29/03/2006 5523 11/01/2018 1217

29 Tátilla Brito Pamplona 29/03/2006 5523 09/05/2018 1099

30 rogério arthur friza chaves 29/03/2006 5523 16/05/2018 1092

31 cristina Magrin Madalena 29/03/2006 5523 01/10/2018 954

32 diogo de azevedo Trindade 29/03/2006 5523 05/05/2020 372

33 Mahira Guedes Paiva Barros 29/03/2006 5523 10/05/2021 1

34 Janyce Maria de almeida Varella Neiva 09/07/2007 5056 10/05/2021 1

cLasse iNterMediÁria

1 flávio luiz rabelo Mansos Neto 29/03/2006 5517 01/10/2010 3870

2 lorena de Paula rego Salman 09/07/2007 5056 21/09/2011 3521

3 Simone Santana fernandez de Bastos 09/07/2007 5056 04/11/2011 3477

4 Marcelene dias da Paz Veloso 09/07/2007 5056 12/12/2012 3073

5 Susanne Schnoll Petrola 09/07/2007 5056 12/12/2012 3073

6 Henrique Nobre reis 09/07/2007 5056 12/12/2012 3073

7 fernanda Jorge Sequeira rodrigues 09/07/2007 5056 12/12/2012 3073

8 renata de cássia cardoso de Magalhães 09/07/2007 5056 17/12/2012 3068

9 José Galhardo Martins carvalho 31/01/2008 4850 17/12/2012 3068

10 Paula Pinheiro Trindade 31/01/2008 4850 17/12/2012 3068

11 abelardo Sérgio Bacelar da Silva 31/01/2008 4850 17/12/2012 3068

12 José augusto freire figueiredo 03/02/2010 4116 11/01/2018 1217

13 ana carolina lobo Gluck Paul Peracchi 16/12/2011 3435 09/05/2018 1099

14 daniel cordeiro Peracchi 03/02/2010 4116 16/05/2018 1092

15 ricardo Nasser Sefer 16/12/2011 3435 01/10/2018 954

16 Gustavo da Silva lynch 03/02/2010 4116 17/07/2020 299

17 Jair Sá Marocco 16/12/2011 3435 17/07/2020 299

18 Gustavo Tavares Monteiro 16/12/2011 3435 25/09/2020 229

19 João olegário Palácios 03/02/2010 4116 16/12/2020 147

20 renata Souza dos Santos 02/03/2010 4089 10/05/2021 1

21 Bianca ormanes da cunha 16/12/2011 3435 10/05/2021 1

cLasse iNiciaL

1 rafael felgueiras rolo 02/03/2010 3783 02/03/2010 3783

2 adriana Moreira Bessa 16/12/2011 3435 16/12/2011 3435

3 ligia de Barros Pontes Sefer 16/12/2011 3435 16/12/2011 3435

4 Gabriella dinelly rabelo Mareco 16/12/2011 3435 16/12/2011 3435

5 amanda carneiro raymundo Bentes 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064

6 camila farinha Velasco dos Santos 
cavalcante 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064

7 Marcela Braga reis 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064

8 diego leão Sauma castelo Branco 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064

9 Marlon Aurélio Tapajós Araújo 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064

10 rodrigo Baia Nogueira 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064

11 Roberta Helena Dórea Dacier Lobato 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064

12 omar farah freire 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

13 João de Paiva Gouveia Neto 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

14 Pablo Santos de Souza 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

15 izabela linhares Sauma castelo Branco 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605
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16 Thiago Vasconcellos Jesus 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

17 luis felipe Knaip do amaral 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

18 George augusto Viana Silva 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

19 Wendel Nobre Piton Barreto 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

20 Bruno anunciação das chagas 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

21 luciana cristina Brito 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

22 Erotides Martins reis Neto 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

23 raul Protázio romão 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

24 Enorê corrêa Monteiro 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

25 ana carla cal freire de Souza 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

26 luis augusto Godinho Sardinha correa 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

27 Maurício de Jesus Nunes da Silva 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

28 Gabriel Perez rodrigues 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

29 Maíra Mutti araújo 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

30 Gisleno augusto costa da cruz 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605

31 Bruno Henrique alves Salomão 19/07/2017 1393 19/07/2017 1393

32 luiza rosa Mesquita 01/02/2018 1196 01/02/2018 1196

33 idemar cordeiro Peracchi 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143

34 Edson dos Santos Matoso 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143

35 ducival carvalho Pereira Junior 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143

36 Giulliane Pinheiro correa de lima 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143

37 Jobson de oliveira Pereira 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143

Protocolo: 654139

QUadro de aNtiGUidade dos ProcUradores do estado, Para FiNs de 
ProMoÇÃo PeLo critÉrio de MereciMeNto, coNForMe o art. 25, § 4º da 

Lei 41, de 29.08.2002

atualiza-
do em 10/05/21

Classifica-
ção Nome exercício 

na carreira 

total 
em 

dias 

exercício 
na classe 

total 
em 

dias 

descon-
tos 

total 
Liquido 

tipo de afasta-
mento

cLasse esPeciaL

1 celso Pires 
castelo Branco 05/01/1987 12546 29/08/2002 6831 0 6831  

2 Vera lúcia Be-
chara Pardauil 02/05/1988 12063 29/08/2002 6831 0 6831  

3 antonio carlos 
Bernardes filho 23/09/1992 10458 29/08/2002 6831 0 6831  

4
antonio Paulo 
Moraes das 

chagas
23/09/1992 10458 29/08/2002 6831 0 6831  

5
José rubens 
Barreiros de 

leão
01/06/1994 9842 02/07/2004 6158 315 5843 cessão 30.06.20 a 

10.05.21

6 roland raad 
Massoud 01/07/1994 9812 07/11/2005 5665 0 5665  

7 ibraim José das 
Mercês rocha 21/03/1997 8818 16/05/2006 5475 0 5475  

8 Elisio augusto 
Velloso Bastos 23/08/1995 9394 16/05/2006 5475 0 5475  

9
Margarida Maria 
rodrigues fer-
reira carvalho

04/07/1996 9078 22/06/2006 5438 0 5438  

10 fabíola de Melo 
Siems 23/08/1995 9394 13/02/2006 5567 210 5357 cessão 03.01.11 a 

31.07.11

11
fernando 

augusto Braga 
oliveira

02/01/1997 8896 09/02/2009 4475 0 4475  

12
francisco Edson 
lopes da rocha 

Junior
04/07/1996 9018 09/02/2009 4475 60 4415  

13 aparecida Neves 
Ponte Souza 21/03/1997 8818 01/10/2010 3876 0 3876  

14
alexandre 

augusto lobato 
Bello

21/03/1997 8818 01/10/2010 3876 0 3876  

15 José Henrique 
Mouta araújo 10/03/1998 8464 04/11/2011 3477 0 3477  

16
Giselle Benar-
roch Barcessat 

freire
21/03/1997 8818 04/11/2011 3477 0 3477  

17 Monica Martins 
Toscano Simões 10/05/1999 8038 25/11/2011 3456 0 3456  

18
Paulo de Tarso 
dias Klautau 

filho
16/12/1996 8183 25/11/2011 3456 737 2719

licença classista 
02.02.15 a 04.05.15 

e 04.06.15 a 
14.12.16 e licença 

Particular 15.02.21 a 
10.05.21

19
anete Marques 

Penna de 
carvalho

10/03/1998 8464 11/01/2018 1217 0 1217  

20

ana claudia 
Santana dos 

Santos abdul-
massih

10/03/1998 8464 09/05/2018 1099 0 1099  

21 christianne 
Penedo danin 10/03/1998 8464 16/05/2018 1092 0 1092  

22 Gustavo Vaz 
Salgado 24/05/2000 7658 01/10/2018 954 0 954  

23 fábio Theodorico 
Ferreira Góes 10/03/1998 8464 05/05/2020 372 0 372  

24 antonio Saboia 
de Melo Neto 10/05/1999 8038 10/05/2021 1 0 1  

25 Marcus Vinicius 
Nery lobato 24/05/2000 7658 10/05/2021 1 0 1  

cLasse sUPerior

1 Graco ivo alves 
rocha coelho 10/05/1999 8038 29/11/2005 5643 0 5643  

2 caroline Teixeira 
da Silva Profeti 10/05/1999 8038 30/11/2005 5642 0 5642  

3
artemio Marcos 

damasceno 
ferreira

24/05/2000 7658 05/12/2005 5637 0 5637  

4 christianne 
Sherring ribeiro 24/05/2000 7658 06/12/2005 5636 0 5636  

5 lea ramos 
Benchimol 24/05/2000 7658 07/12/2005 5635 0 5635  

6 fábio Guy lucas 
Moreira 24/05/2000 7658 07/12/2005 5635 367 5268 cessão 11.03.15 a 

11.03.16

7 dennis Verbicaro 
Soares 24/05/2000 7658 05/12/2005 5637 531 5106

licença Estudo 
16.11.09 a 

14.01.10, 29.12.08 
a 26.02.09, 23.06 a 
21.08.08 e 01.10.06 

a 16.09.07

8 Sérgio oliva reis 10/05/1999 8038 01/12/2005 5641 546 5095 cessão 19.11.07 a 
17.05.09

9 ary lima 
cavalcanti 24/05/2000 7658 09/12/2005 5633 598 5035 licença classista 

18.04.17 a 06.12.18

10
carla Nazaré 
Jorge Melém 

Souza
03/06/2002 6918 10/08/2007 5024 0 5024  

11 carolina orma-
nes Massoud 04/06/2002 6917 14/09/2007 4989 0 4989  

12 June Judite 
Soares lobato 04/06/2002 6917 22/10/2007 4951 0 4951  

13 Victor andré 
Teixeira lima 04/06/2002 6917 22/10/2007 4951 0 4951  

14
Márcia Nazaré 

ribeiro dos 
Santos Hanna

10/05/1999 8038 30/11/2005 5642 730 4912 licença Estudo 
11.09.17 a 10.09.19

15 caio de azevedo 
Trindade 24/05/2000 7658 01/12/2005 5641 911 4730 cessão 01.01.15 a 

29.06.17

16 Márcio Mota 
Vasconcelos 04/06/2002 6917 17/03/2008 4804 93 4711 licença Politica 

03.07 a 03.10.2010

17 Bárbara Nobre 
lobato 14/11/2002 6754 30/03/2009 4426 0 4426  

18 lilian Mendes 
Haber 04/06/2002 6917 14/03/2008 4807 921 3886

cessão 19.09.11 a 
16.09.13 e 01.01.19 

a 11.07.19
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19 Tatiana chamon 
Seligmann ledo 04/06/2002 6917 01/10/2010 3876 0 3876  

20
Hubertus 
fernandes 
Guimarães

24/09/2002 6805 21/09/2011 3521 0 3521  

21 robina dias 
Pimentel Viana 01/12/2004 6006 04/11/2011 3477 0 3477  

22 Viviane Ruffeil 
Teixeira Pereira 01/12/2004 6006 04/11/2011 3477 0 3477  

23
José Eduardo 

cerqueira 
Gomes

29/03/2006 5523 06/01/2012 3414 0 3414  

24 Silvana Elza Pei-
xoto rodrigues 04/06/2002 6917 01/10/2010 3876 548 3328 licença Estudo 

03.03.15 a 31.08.16

25

angelo 
demetrius de 
albuquerque 
carrascosa

03/06/2002 6918 14/09/2007 4989 2034 2955

cessão 14.09.07 a 
30.12.10 e licença 

classista 01.02.19 a 
10.05.21

26 adriana franco 
Borges Gouveia 01/12/2004 6006 19/04/2013 2945 0 2945  

27 Maria Tereza 
Pantoja rocha 29/03/2006 5523 13/06/2013 2890 0 2890  

28 Maria Elisa Brito 
lopes 29/03/2006 5523 11/01/2018 1217 0 1217  

28 Tátilla Brito 
Pamplona 29/03/2006 5523 09/05/2018 1099 0 1099  

30 rogério arthur 
friza chaves 29/03/2006 5523 16/05/2018 1092 0 1092  

31 cristina Magrin 
Madalena 29/03/2006 5523 01/10/2018 954 517 437 licença Estudo 

01.10.18 a 29.02.20

32 diogo de azeve-
do Trindade 29/03/2006 5523 05/05/2020 372 0 372  

33 Mahira Guedes 
Paiva Barros 29/03/2006 5523 10/05/2021 1 0 1  

34
Janyce Maria de 
almeida Varella 

Neiva
09/07/2007 5056 10/05/2021 1 0 1  

cLasse iNterMediÁria

1
flávio luiz 

rabelo Mansos 
Neto

29/03/2006 5517 01/10/2010 3876 6 3870  

2 lorena de Paula 
rego Salman 09/07/2007 5056 21/09/2011 3521 0 3521  

3
Simone Santana 

fernandez de 
Bastos

09/07/2007 5056 04/11/2011 3477 0 3477  

4 Marcelene dias 
da Paz Veloso 09/07/2007 5056 12/12/2012 3073 0 3073  

5 Susanne Schnoll 
Petrola 09/07/2007 5056 12/12/2012 3073 0 3073  

6 Henrique Nobre 
reis 09/07/2007 5056 12/12/2012 3073 0 3073  

7
fernanda 

Jorge Sequeira 
rodrigues

09/07/2007 5056 12/12/2012 3073 0 3073  

8
renata de 

cássia cardoso 
de Magalhães

09/07/2007 5056 17/12/2012 3068 0 3068  

9 José Galhardo 
Martins carvalho 31/01/2008 4850 17/12/2012 3068 0 3068  

10 Paula Pinheiro 
Trindade 31/01/2008 4850 17/12/2012 3068 0 3068  

11 abelardo Sérgio 
Bacelar da Silva 31/01/2008 4850 17/12/2012 3068 0 3068  

12 José augusto 
freire figueiredo 03/02/2010 4116 11/01/2018 1217 0 1217  

13
ana carolina 

lobo Gluck Paul 
Peracchi

16/12/2011 3435 09/05/2018 1099 0 1099  

14 daniel cordeiro 
Peracchi 03/02/2010 4116 16/05/2018 1092 0 1092  

15 ricardo Nasser 
Sefer 16/12/2011 3435 01/10/2018 954 0 954  

16 Gustavo da Silva 
lynch 03/02/2010 4116 17/07/2020 299 0 299  

17 Jair Sá Marocco 16/12/2011 3435 17/07/2020 299 0 299  

18 Gustavo Tavares 
Monteiro 16/12/2011 3435 25/09/2020 229 0 229  

19 João olegário 
Palácios 03/02/2010 4116 16/12/2020 147 0 147  

20 renata Souza 
dos Santos 02/03/2010 4089 10/05/2021 1 0 1  

21 Bianca ormanes 
da cunha 16/12/2011 3435 10/05/2021 1 0 1  

cLasse iNiciaL

1 adriana Moreira 
Bessa 16/12/2011 3435 16/12/2011 3435 0 3435  

2 ligia de Barros 
Pontes Sefer 16/12/2011 3435 16/12/2011 3435 0 3435  

3 Gabriella dinelly 
rabelo Mareco 16/12/2011 3435 16/12/2011 3435 0 3435  

4
amanda carnei-

ro raymundo 
Bentes

21/12/2012 3064 21/12/2012 3064 0 3064  

5
camila farinha 

Velasco dos San-
tos cavalcante

21/12/2012 3064 21/12/2012 3064 0 3064  

6 Marcela Braga 
reis 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064 0 3064  

7
diego leão 

Sauma castelo 
Branco

21/12/2012 3064 21/12/2012 3064 0 3064  

8 Marlon aurélio 
Tapajós Araújo 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064 0 3064  

9 rodrigo Baia 
Nogueira 21/12/2012 3064 21/12/2012 3064 0 3064  

10
roberta Helena 
Dórea Dacier 

lobato
21/12/2012 3064 21/12/2012 3064 0 3064  

11 rafael felgueiras 
rolo 02/03/2010 3783 02/03/2010 4089 1036 3053

licença Particular 
04.04.13 a 03.02.14 

e licença Estudo 
23.08.16 a 22.08.18

12 João de Paiva 
Gouveia Neto 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

13 Pablo Santos de 
Souza 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

14
izabela linhares 
Sauma castelo 

Branco
19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

15 Thiago Vascon-
cellos Jesus 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

16 luis felipe Knaip 
do amaral 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

17 George augusto 
Viana Silva 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

18 Wendel Nobre 
Piton Barreto 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

19 Bruno anuncia-
ção das chagas 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

20 luciana cristina 
Brito 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

21 Erotides Martins 
reis Neto 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

22 Enorê corrêa 
Monteiro 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

23 ana carla cal 
freire de Souza 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

24
luis augusto Go-
dinho Sardinha 

correa
19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

25
Maurício de 

Jesus Nunes da 
Silva

19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

26 Gabriel Perez 
rodrigues 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

27 Maíra Mutti 
araújo 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

28 Gisleno augusto 
costa da cruz 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 0 1605  

29 Bruno Henrique 
alves Salomão 19/07/2017 1393 19/07/2017 1393 0 1393  

30 luiza rosa 
Mesquita 01/02/2018 1196 01/02/2018 1196 0 1196  

31 omar farah 
freire 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 435 1170 licença Estudo 

02.03.20 a 10.05.21

32 idemar cordeiro 
Peracchi 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143 0 1143  

33 Edson dos San-
tos Matoso 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143 0 1143  
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34 ducival carvalho 
Pereira Junior 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143 0 1143  

35
Giulliane 

Pinheiro correa 
de lima

26/03/2018 1143 26/03/2018 1143 0 1143  

36 Jobson de olivei-
ra Pereira 26/03/2018 1143 26/03/2018 1143 0 1143  

37 raul Protázio 
romão 19/12/2016 1605 19/12/2016 1605 669 936 cessão 12.07.19 a 

10.05.21

Protocolo: 654147

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 047/2021 – GaB/seac
Belém Pa, 10 de maio de 2021
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃO 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 o Prot. 2021/180044
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores rodiNilSoN doS SaNToS NoGUEira filHo, 
Matrícula 57191387-2, cPf 965.620.132-91 e BrUNo NoNaTo diaS ME-
dEiroS BraSil, Matrícula, 5946691-1, cPf 440.849.432-15, para atua-
rem respectivamente como fiscal e Suplente do contrato 010/2021-SEac 
– ref. Pregão Presencial 01/2021 – Ata de Registro de Preço – firmado 
com a Empresa – LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, – CNPJ 
18.778.140/0001-50, cujo objetivo é prestação de serviços na locação de 
veículos descritos nas especificações constantes no Termo de Referência e 
item 1.2 do contrato, com vigência de 12 (doze) meses contados  a partir 
da assinatura 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, 10 de maio de 2021
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 654314

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato nº. 010/2021-seac
Exercício: 2021
Processo: 2021/180044-SEac
Contrato: 010/2021-SEAC – REF: Pregão Presencial nº. 01/2021 – Ata 
de Registro de Preço – Processo nº. 01/2021 – Prefeitura Municipal de 
Brumadinho.
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na locação de veículos 
descritos nas especificações constantes no termo de referência e item 1.2 
do contrato, com a franquia de quilometragem livre, visando à locomo-
ção de passageiros, transportes de mobiliários, equipamentos, processos e 
materiais diversos, de acordo com as exigências previstas no instrumento 
convocatório, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da as-
sinatura do presente.
Valor Mensal: R$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais).
Valor Total Estimado: R$ 861.600,00 (oitocentos e sessenta e um mil e 
seiscentos reais).
fundamentação legal: lei 8.666/1993 e subsidiariamente lei nº. 
10.520/2002.
data da assinatura: 10/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
doTaÇÃo orÇaMENTária 1:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação e 
cidadania
função: 08 - assistência Social
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
Proj. atividade: 8408 - operacionalização das ações administrativas
Natureza Despesa: 339033 – Despesas com Locação
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 263076-
Plano interno: 4120008408c
doTaÇÃo orÇaMENTária 2:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação e 
cidadania
função: 08 - assistência Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza Despesa: 339033 – Despesas com Locação

fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
Ação: 264817 –
Plano interno: 105000818c
contratada loc MiNaS locadora dE VEÍcUloS lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº. 18.778.140/0001-50.
Endereço: rua cristiano Moreira Sales, bairro Estoril, cEP: 30494—360, 
Belo Horizonte/MG.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 654273
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 075 de 10 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, e ainda,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
CONSIDERANDO necessidades institucionais no âmbito desta Fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcESSo nº 2021/349960;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor, alBErTo fErNaNdES MElo, identidade 
funcional nº 5949869/1, coordenador de Núcleo regional, para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 05/2021, celebrado entre 
a fundação ParáPaZ e ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErVi-
ÇoS lTda-EPP, cNPJ Nº 11.489.784/0001-80, cujo objeto é contratação 
de pessoa jurídica especializada no fornecimento de aparelho de ar con-
dicionado e de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
manutenção de ar condicionado e de serviços de instalação/desinstalação/
reinstalação, bem como no fornecimento de aparelhos, a serem instalados 
nas dependências prediais da fundação ParáPaZ art. 2º Nos impedimen-
tos, ausências legais ou eventuais do Titular, o acompanhamento e fisca-
lização de que trata o art.1º desta Portaria, será exercido pelo Suplente, 
servidor roMUlo Mira caValEro dE QUEiroZ, identidade funcional nº 
5921153, ocupante do cargo de Gerente de Gestão de Pessoas.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 10 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 654110

.

.

errata
.

errata do resUMo da Portaria Nº 074 de 07 de Maio de 
2021, PUBLicada No d.o.e N° 34.578, PaG. 06 de 10.05.2021 – 
Protocolo: 653750.
onde se lê:

721921/4 Joao laÉrcio dE MoraES GoMES 19/02/2020 a
18/02/2021 14/06/2021 a 15/07/2021 

Leia-se:

721921/4 Joao laÉrcio dE MoraES GoMES 19/02/2020 a
18/02/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

onde se lê:

5953801/1 NaYara lUcENa SoarES 15/01/2020 a
14/01/2021 14/06/2021 a 15/07/2021

Leia-se:

5953801/1 NaYara lUcENa SoarES 15/01/2020 a
14/01/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

Protocolo: 654293

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 05/2021
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
aparelho de ar condicionado e de pessoa jurídica especializada na presta-
ção de serviços de manutenção de ar condicionado e de serviços de ins-
talação/desinstalação/reinstalação, bem como no fornecimento de apare-
lhos, a serem instalados nas dependências prediais da fundação ParáPaZ.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo Pará
coNTraTada: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda
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doTaÇÃo orÇaMENTária:
- Funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (Operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de Despesa: 3390-39.17 – (Outros serv. Pessoa jurídica/manu. 
E conserv. de maquinas e
equipamentos).
-Valor: 1.616,28
- Fonte de Recursos: 0101 – (Recursos do Tesouro)
- ação: 227275
- Pi: 4120008338c
- Funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (Operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de Despesa: 449052.34 – (Material permanente/máquinas, 
utensílios e materiais diversos)
-Valor: 26.932,30
- Fonte de Recursos: 0301 – Superávit.
- ação: 227275
- Pi: 4120008338E
- Funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (Operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de Despesa: 449052.34 – (Material permanente/máquinas, 
utensílios e materiais diversos)
-Valor: 12.711,60
- Fonte de Recursos: 0661 – Recursos Próprios – Diret. Arrec. pela Adm. Indir.
- ação: 227275
- Pi: 8338coVidP
VALOR TOTAL : R$ 39.643,90 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e 
três reais e noventa centavos)
ViGÊNcia: inicia-se na data de sua assinatura,encerrando-se em 12 meses
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei n° 8.666/1993, lei n° 10.520/2002, decre-
to n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, decreto Estadual 991/2020, 
decreto Estadual 2.069, de 20 de fevereiro de 2006 e demais legislações 
aplicáveis ao assunto.
daTa da aSSiNaTUra: 07/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 654111

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 372/2021 – daF/sePLad de 10 de Maio de 2021
A Diretora de Administração e Finanças – SEPLAD, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial Nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE Nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo N° 2020/48427, de 21 de janeiro de 2020;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
Lei Federal Nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal Nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor ricardo NUNES da SilVa, funcional Nº. 
5112460/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para a 
função de fiscal e o servidor JoÃo GUilHErME dE liMa, id. funcional 
Nº 3219330/1, ocupante do cargo de Pedagogo, para a função de Su-
plente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato 
Nº 11/2021 – SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD e a empresa M.F. CASTRO 
fESTaS iNfaNTiS lTda.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 654066

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0062-Gs/sePLad, de 06 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, 
as servidoras abaixo discriminadas:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

aNa PriScila MEirElES da SilVa 5913136/1 agente adminis-
trativo SESPa 17/03/2021 2021/421707

SUZaNE aNdradE VEloSo 57224463/1 assistente admi-
nistrativo SEdUc 05/04/2021 2021/353874

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 de 
maio de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 654164

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 360/2021-daF/sePLad, de 30 de aBriL de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso das atribuições legais que 
lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021–CCG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e as 
delegadas pela Portaria nº002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 
2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos dos Processos n° 2021/394049 e Pro-
cesso 2021/418616;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora rUTE do Socorro SilVa araNHa, id. funcional 
nº 5112362/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lo tada na 
coordenadoria de Perícia Médica/dSo/SEPlad, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 01 de junho a 30 de junho de 2021, referente ao 
triênio 02/01/2017 a 01/01/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
aBril dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 654159

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 370/2021-daF/sePLad, de 07 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o laudo Médico n°: 73510, e os termos do Processo nº 
2021/435541,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 20 (vinte) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora adaHir SoUZa doS SaNToS, id. funcional nº. 
28851/1, ocupante do cargo de Técnico B, lotada na coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, no período de 05.04.2021 a 24.04.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 654155

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 373/2021-daF/sePLad, de 10 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/484255,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 04/05/2021, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias concedido por intermédio da PORTARIA Nº 300/2021 – 
daf/SEPlad de 12/04/2021, publicada no doE nº. 34.553 de 15 de abril 
de 2021, à servidora aNa roSa TEiXEira cardoSo, id. funcional nº 
26808/1 ocupante do cargo de auxiliar Técnico/ chefe de Gabinete.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 654059
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rePUBLicaÇÃo do eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtra-
to Nº 10/2018 – sePLad
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, sediada na Travessa do chaco Nº 2350, Bairro do Mar-
co, cEP: 66.093-543, inscrita no cNPJ/Mf Nº 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: SErViEl SErViÇoS dE ViGilÂNcia ElETrÔNica EirEli 
EPP, empresa estabelecida na avenida Visconde de inhaúma, N° 1218, 
altos, Bairro: Pedreira, cEP: 66087-640, inscrita no cNPJ/Mf sob Nº 
83.918.078/0001-17
oBJETo do adiTiVo - Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 
12 (doze) meses.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – Operacionalização das Ações 
administrativas
Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Valor Anual: R$ 10.440,00
fonte: 0101006361
origem dos recursos: Tesouro Estadual
daTa da aSSiNaTUra: 07/05/2021.
ViGÊNcia: 22/05/2021 a 21/05/2022.
ordenadora: SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças.

Protocolo: 653927

Portaria Nº 114, de 10 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° 1316, de 10/02/2021, 1551, de 10/05/2021 e 1552, de 
10/05/2021.
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 114, de 10 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
PMPa

outras despesas 
correntes 909.012,00 909.012,00 1.355.762,40 909.012,00 4.082.798,40

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) dETraN
 0661 909.012,00 909.012,00 1.355.762,40 909.012,00 4.082.798,40

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fUNdEflor
outras despesas 

correntes 11.434,27 0,00 0,00 0,00 11.434,27

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 11.434,27 0,00 0,00 0,00 11.434,27
NGPr

investimentos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

SEdaP
investimentos 3.553.821,52 0,00 0,00 0,00 3.553.821,52

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 3.553.821,52 0,00 0,00 0,00 3.553.821,52
GESTÃo

SEfa
investimentos 2.839.650,00 0,00 0,00 0,00 2.839.650,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 2101 2.839.650,00 0,00 0,00 0,00 2.839.650,00

PolÍTica Social
faSEPa

investimentos 129.306,00 0,00 0,00 0,00 129.306,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0261 129.306,00 0,00 0,00 0,00 129.306,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

casa civil
outras despesas 

correntes 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

contrato Estimativo
 0301 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

fundação ParáPaz
outras despesas 

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

despesas ordinárias
 0101 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
3.603.821,52 0,00 0,00 0,00 3.603.821,52

NGPr
 0101 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

SEdaP
 0301 3.553.821,52 0,00 0,00 0,00 3.553.821,52

direitos Socioas-
sistenciais 47.099,00 0,00 0,00 0,00 47.099,00

faSEPa
 0261 47.099,00 0,00 0,00 0,00 47.099,00

Governança 
Pública 4.221.857,00 0,00 0,00 0,00 4.221.857,00

casa civil
 0301 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

faSEPa
 0261 82.207,00 0,00 0,00 0,00 82.207,00

fundação ParáPaz
 0101 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

SEfa
 2101 2.839.650,00 0,00 0,00 0,00 2.839.650,00

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
11.434,27 0,00 0,00 0,00 11.434,27

fUNdEflor
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 11.434,27 0,00 0,00 0,00 11.434,27
Segurança Pública 909.012,00 909.012,00 1.355.762,40 909.012,00 4.082.798,40

PMPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
dETraN

 0661 909.012,00 909.012,00 1.355.762,40 909.012,00 4.082.798,40

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

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

adM.iNdir               
129.306,00 0,00 0,00 0,00 129.306,00

0301 - recursos ordinários 4.553.821,52 0,00 0,00 0,00 4.553.821,52

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 11.434,27 0,00 0,00 0,00 11.434,27

0661 - Recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
909.012,00 909.012,00 1.355.762,40 909.012,00 4.082.798,40

2101 - recursos de con-
trapartida de Empréstimos 

do Bid
2.839.650,00 0,00 0,00 0,00 2.839.650,00

ToTal 8.793.223,79 909.012,00 1.355.762,40 909.012,00 11.967.010,19

Protocolo: 654380
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Portaria Nº 376/2021-daF/sePLad, de 10 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas pela 
Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada 
no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019, 
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, 
coNSidEraNdo, ainda, o Processo PaE nº 2021/450621, de 29.04.2021.
r E S o l V E:
I – Autorizar os servidores Mateus Gemaque Mendes, Id. Funcional nº 
5946302/1, ocupante do cargo de coordenador de fiscalização, Helton 
castro frança, id. funcional nº 57175256/1, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão de infraestrutura, a viajarem para itaituba/Pa no dia 
11.05.2021, para realizarem vistoria técnica de convênio nº 003/2019 no 
referido município, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração, conforme solicitações de diárias.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 dE 
Maio dE 2021. 
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 654382

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:03/05/2021
Vigência: 03/05/2021 a 30/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 061
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: coNSUlTE SErVÇoS lTda ME
cNPJ n.23.093.570/0001-79
Endereço: TV duque de caxias, nº.2 Bairro, centro
Município, 68.750-000 cUrUÇá/Pa cEP:
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
---------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:5º
data da assinatura:10/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:063
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: aSSociaÇÃo BENEficENTE SÃo JoSÉ- aBSJ
cNPJ n. 26.494.265/0001-87
Endereço: aV. Presidente Vargas, nº.3505, bairro centro,
Município caSTaNHal/Pa, cEP:68.745.000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
--------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:10/05/2021
Vigência:10/05/2021 a 10/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:65
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: Maria do Socorro dE oliVEira cardoSo-MÉdica HE-
MaToloGiSTa
cPf n.151.420.862-87
Endereço: Rua ANTONIO BARRETO nº.130, Ed. Village Office - sala 1506 
Bairro Umarizal,
Município, BElÉM/Pa, cEP: 68.440-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
---------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:10/05/2021
Vigência:10/05/2021 a 10/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:66
Exercício:2017

dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: NUclEar cENTEr clÍNica dE diaGNÓSTicoS Por iMaGEM lTda
cNPJ n. 10.913.454/0001-07
Endereço: TV. MaUriTi, nº.2159, Bairro Pedreira,
Município BElÉM/Pa, cEP:66.087-680
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:02/05/2021
Vigência: 02/05/2021 a 02/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 69
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
Contratada: ESC RÊGO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES – EIRE-
li (Pro lifE)
cNPJ n. 09.617.159/0001-24
Endereço: Tv. dom romualdo de Seixas nº. 1476, Ed. Evolution salas 
1705, 1508 e 1406,
Bairro Umarizal,tel:91)3223-3477, cEP:66.055-200, município BElÉM/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:02/05/2021
Vigência: 02/05/2021 a 02/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:71
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: BrUNo GariSTo JUNior-BrUMEd
cNPJ n. 62.609.193/0001-30
Endereço: TV rUi BarBoSa, Sala 606/607 Ed. Bitar, Nº.1242, Bairro Na-
zaré,
cEP:66.035-220 Município: Belém/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-----------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:3º
data da assinatura:10/05/2021
Vigência:10/05/2021 a 10/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 21
Exercício:2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: radiMaGEM lTda
cNPJ n. 19.258.336/0001-87
Endereço: rUa UM, Nº 5a, Bairro JardiM MarilUcY
Município TUcUrUi/Pa, cEP:68.459-490
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
---------------------------------------------------------------------

Protocolo: 651864

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 251 de 10 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.
rESolVE:
i - coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores 
abaixo relacionados:

NoME MaTrÍcUla loTaÇÃo PErÍodo aQUi-
SiTiVo

PErÍodo
dE GoZo

antonio cristhiano Braga Guimarães 5948805/1
coordenadoria

 de
Execução

07/05/2019
a

06/05/2020

01/06/2021 a 
30/06/2021

camila Marinho almeida costa 54195652/1 coordenadoria de Tecno-
logia da informação

27/01/2020
a

26/01/2021

28/06/2021 a 
27/07/2021

claudiane filadelfo ferraz 5948837/1 coordenadoria de cadas-
tro de Habilitação

07/05/2020
a

06/05/2021

21/06/2021 a
20/07/201

lais Pinto Serruya 5948959/1 Procuradoria Jurídica
07/05/2019

a
06/05/2020

28/06/2021 a 
27/07/2021
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leticia Magalhaes rodrigues da cunha 57219867/2 coordenadoria de cadas-
tro de Habilitação

07/05/2019
a

06/05/2020

28/06/2021 a 
27/07/2021

raimunda Suely amador Menezes 57234884/3 diretoria de administra-
ção e finanças

01/04/2017
a

31/03/2018

01/06/2021 a 
30/06/2021

Utan dias de lima 54195654/1 Núcleo Gestor de inves-
timentos

16/01/2019
a

15/01/2020

07/06/2021 a 
06/07/2021

 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 10 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 654025

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 069/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE BoNiTo E a EScola dE GoVErNaN-
ÇA 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: 07/05/2021.
RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS: Sra. Evanilza da Cruz Marinho Maciel – Dire-
tora Geral da EGPA e Sr. Michel Assad – Prefeito do Município de BONITO/PA.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 070/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE rEdENÇÃo 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: 10/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – Diretora Geral da EGPA e Sr. Marcelo França Borges – Prefeito do 
Município de rEdENÇÃo/Pa.

Protocolo: 653985

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 807 de 06 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela PorTaria Nº 593 de 19/03/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.832 de 21/03/2019),
r E S o l V E:
art.1º - rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 1147, de 04 de setembro 
de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado-PA  nº 34.337 de 08 de 
setembro de 2020.
art.2º - dESiGNar as servidoras MarGarETE GoMES NEVES, Gerente 
Fazendário, Identificação Funcional nº 03247805/01 e TANIA DO SOCORRO 
BARROSO DE ALMEIDA, Assistente Administrativo, Identificação Funcional 
nº 03311260-02, ambas lotadas na cEcoMT MErcadoria EM TrÂNSiTo, 
para atuarem como fiscal Titular e fiscal Substituto respectivamente, do 
4º TAC Nº 056/2017/SEFA, firmado entre a SEFA e o locador Sr. MAURILO 
aNdradE cardoSo.
art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa
Portaria Nº 808 de 06 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhes 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 MarGarETE GoMES NEVES, Gerente fa-
zendário, Identificação Funcional nº 03247805/01 e MARIA CILEIDE SENA, 
Assistente Administrativo, Identificação Funcional nº 50407-1, ambas lo-

tadas na cEcoMT MErcadoria EM TrÂNSiTo, para atuarem como fiscal 
Titular e fiscal Substituto respectivamente, do 3º Tac Nº 017/2018/SEfa, 
firmado entre a SEFA e a empresa A & B ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa
Portaria Nº 809 de 06 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhes 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 - rEVoGar os efeitos da PorTaria Nº 130, de 20 de janeiro de 
2021, publicado no Diário Oficial do Estado-PA  nº 34.467 de 21 de janeiro 
de 2021.
art.2º - dESiGNar as servidoras MarGarETE GoMES NEVES, Gerente fa-
zendário, Identificação Funcional nº 03247805/01 e MARIA CILEIDE SENA, 
Assistente Administrativo, Identificação Funcional nº 0050407-1, ambas 
lotadas na cEcoMT MErcadoria EM TrÂNSiTo, para atuarem como fis-
cal Titular e fiscal Substituto respectivamente, do contrato n° 77/2020/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a 
empresa loKcENTEr lTda.
art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 653974

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetroNico Nº 013/2021
Processo: 002021730001054-7 / siat
Objeto: Aquisição de Leitor de Código de Barras
data da abertura: 24/05/2021 - as
Hora: 10:00
local da Sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
o Edital encontra-se disponível nos sites: www.comprasgovernamentais.
gov.br / www.sefa.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Na impossibilidade de obtenção por esses meios, estará disponível na cé-
lula de licitações e contratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco 
nº 110, Bairro reduto, cEP. 66.053-000 -Belém/Pa (1o andar, corredor 
C – sala 02, fone: (91) 3323-4259/4245), no horário de 09:00 às 15:00, 
em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha Junior
consultor individual - Pregoeiro Bid

Protocolo: 654249

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 831, 10 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda,no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 
01/02/2021 e ,considerando o Proc. nº 2021488178- cEraT- alTaMira.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora, clEoNicE carValHo dE SoUZa VENÂNcio, 
cargo assistente administrativo, mat.nº5138612/1, portadora do cPf nº 
131.199.582-04,
Suprimento de Fundos no valor total de R$ 1.440,00 (Mil Quatrocentos e 
Quarenta reais), para suprir as despesas da cEraT-altamira, referente ao 
mês de MAIO , observando a classificação orçamentária abaixo:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária - foNTE dE rEcUrSoS: 
0101
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo - 33.90.39-SErViÇo dE TErcEiro 
PESSoa JUrÍdica.
os recursos deverão ser aplicados  em até 30(trinta) dias a contar da data 
do recebimento e 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: 653990

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 814 de 07 de maio de 2021 autorizar 17 e 1/2  diárias ao 
servidor EMMaNUEl aUGUSTo Maia liMa, nº 0005088101, fiScal-c, co-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, 
objetivo de participar de operação itinerante no município de altamira, no 
período de 10.05.2021 à 27.05.2021, no trecho Belém - altamira - Belém.
Portaria Nº 832 de 10 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor caio filiPE dE SoUSa VaZ, nº 0591567501, fiScal-a, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ, objeti-
vo de fiscalizar embarcações que entram no estado do Pará, no período de 
13.05.2021 à 15.05.2021, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná.
PorTaria Nº 833 de 10 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor lUiZ GoNZaGa liMa MiraNda, nº 0513917101, SUPErViSor, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE 
CANDIRÚ, objetivo de dar apoio à equipe de fiscalização, no período de 
13.05.2021 à 15.05.2021, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
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Portaria Nº 831 de 10 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor JoSE Maria da SilVa Mafra, nº 0518573401, Mari-
NHEiro flUV.MaQUiNaS, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. da BaSE caNdirÚ, objetivo de conduzir a lancha, transportando 
equipe que realizará serviços de fiscalização, no período de 13.05.2021 à 
15.05.2021, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná.

Protocolo: 653945

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021,na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 17/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16269, aiNf nº 
192017510004227-1, contribuinte iGor raPHaEl SErafiM cErEJa, cPf 
nº. 86179357234
Em 17/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 16251, aiNf nº 
182016510000643-6, contribuinte Jari florESTal S.a, insc. Estadual nº. 
15234664-3, advogado: PEdro MiraNda roQUiM, oaB/SP-1738693,
Em 17/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17597, aiNf nº 
022016510002472-3, contribuinte E. M. coMErcio dE arTiGoS EM GE-
ral EirEli, insc. Estadual nº. 15499177-5
Em 19/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18413, aiNf nº 
072018510000121-1, contribuinte ToMaSi E ToMaSi coMErcio VarE-
JiSTa dE MErcadoriaS lTda, insc. Estadual nº. 15266133-6
Em 19/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18161, aiNf nº 
032016510003904-0, contribuinte corrEiaS MErcUrio Sa iNdUSTria E 
coMErcio, insc. Estadual nº. 15430474-3
Em 19/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18137, aiNf nº 
012017510000635-4, contribuinte UNiMEd BElEM cooPEraTiVa dE Tra-
BalHo MEdico, insc. Estadual nº. 15120493-4, advogado: Wallaci PaN-
ToJa dE oliVEira, oaB/Pa-14410,
Em 19/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18201, aiNf nº 
032017510000381-6, contribuinte aUraBraSil - TraNSPorTES MaQUi-
NaS E EQUiPaMENToS lTda., insc. Estadual nº. 15449390-2
acÓrdÃos
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
ACÓRDÃO N. 7797 - 2ª CPJ.RECURSO N. 17626 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 042014510001367-8) coNSElHEiro rElaTor: daNiEl 
HiSSa Maia. EMENTa: icMS. EXPorTaÇÃo iNdirETa. NÃo coMProVa-
ÇÃo da EfETiVa EXPorTaÇÃo daS MErcadoriaS. ilEGalidadE da 
MUlTa aPlicada. 1. deve o contribuinte comprovar a efetiva exportação 
das mercadorias destinadas a esse fim, efetuando-se a guardar e entre-
ga, quando solicitados pela fazenda Pública, dos memorandos-exportação 
e dos demais documentos comprobatórios previstos na legislação tribu-
tária. 2. Não cabe aos órgãos de julgamento exercer juízo de validade 
da legislação tributária. 3. deixar de recolher icMS relativo às operações 
com mercadorias com fim específico de exportação, mas que não foram 
efetivamente exportadas, configura infração à legislação tributária sujeita 
à penalidade legalmente prevista. 4. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 13/04/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 13/04/2021.
ACÓRDÃO N. 7796 - 2ª CPJ.RECURSO N. 17624 – DE OFÍCIO (PROCESSO/
aiNf N. 042014510001367-8) coNSElHEiro rElaTor: daNiEl HiSSa 
Maia. EMENTa: icMS. EXPorTaÇÃo iNdirETa. coMProVaÇÃo da EfE-
TiVa EXPorTaÇÃo. 1. Escorreita a decisão singular que excluiu do crédito 
tributário as mercadorias com fim específico que tiveram a efetiva ex-
portação comprovada. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 13/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 
13/04/2021.
ACÓRDÃO N. 7795 - 2ª CPJ. RECURSO N. 18132 – VOLUNTÁRIO (PRO-
cESSo/aiNf N. 172016510000289-5) coNSElHEiro rElaTor: daNiEl 
HiSSa Maia. EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. PrEliMiNar 
REJEITADA. 1. Rejeita-se o pedido de adequação de penalidade fiscal, por 
restar demonstrada a adequação do fato narrado à pena imposta no lan-
çamento tributário. 2. a falta de homologação da transferência de créditos 
decorrentes do programa cheque moradia torna inviável a utilização desses 
créditos pelo destinatário. 3. deixar de recolher, na qualidade de substituto 
tributário, o icMS devido ao Estado do Pará, nas operações com produto 
sujeito ao regime de substituição tributária, configura infração à legislação 
tributária sujeita à penalidade legalmente prevista, independentemente do 
recolhimento do imposto devido. 4. recurso conhecido e improvido. dE-
ciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 08/04/2021. daTa do 
acÓrdÃo: 08/04/2021.
ACÓRDÃO N. 7794 - 2ª CPJ. RECURSO N. 17428 – DE OFÍCIO (PROCES-
So/aiNf N. 172016510000211-9) coNSElHEiro rElaTor: daNiEl HiS-
Sa Maia. EMENTa: icMS. dEcadÊNcia TriBUTária. laNÇaMENTo Por 
HoMoloGaÇÃo. PaGaMENTo Parcial. 1. Nos tributos sujeitos ao regime 
de lançamento por homologação, havendo pagamento parcial antecipado, 
a decadência do direito de constituir o crédito tributário rege-se pelo art. 
150, § 4º, do Código Tributário Nacional - CTN. 2. Escorreita a decisão 
singular que excluiu do crédito tributário valor referente ao período alcan-
çado pela decadência. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 08/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 
08/04/2021.

ACÓRDÃO N. 7793 - 2ª CPJ. RECURSO N. 17798 – DE OFÍCIO (PROCES-
So/aiNf N. 032016510003587-7) coNSElHEiro rElaTor: daNiEl HiS-
Sa Maia. EMENTa: icMS. iNocorrÊNcia da iNfraÇÃo fiScal. iNcor-
REÇÃO NO LEVANTAMENTO. 1. Incorreto o levantamento fiscal, relativo 
à cobrança de icMS nas saídas de mercadorias do estabelecimento, que 
contempla documentos fiscais de saídas de terceiros e parcelas de crédito 
tributário decaídas. 2. Escorreita a decisão singular que julgou improce-
dente a cobrança tributária, em virtude da incorreção do levantamento 
fiscal. 3. Recurso conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO 
Na SESSÃo do dia: 08/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 08/04/2021.
ACÓRDÃO N. 7792 - 2ª CPJ.RECURSO N. 17722 – DE OFÍCIO (PROCESSO/
aiNf N. 012013510004278-5) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoNTEi-
ro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. aTiVo rEGU-
LAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. Correta a decisão singular que após diligência 
exclui parte do crédito tributário, quando restar comprovado de que não 
é devido tal tributo. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 08/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 
08/04/2021.
ACÓRDÃO N. 7791 - 2ª CPJ. RECURSO N. 17700 – DE OFÍCIO (PROCESSO/
aiNf N. 012013510004279-3) coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoNTEi-
ro dE aZEVEdo. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. aTiVo rEGU-
LAR. IMPROCEDÊNCIA. 1. Correta a decisão singular que após diligência 
exclui parte do crédito tributário, quando restar comprovado de que não 
é devido tal tributo. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 08/04/2021. daTa do acÓrdÃo: 
08/04/2021.

Protocolo: 654268
dFi - ato de credeNciaMeNto - siNdiPaM
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas ao SINDIPAM PA/AP – SINDICA-
To doS PEQUENoS E MEdioS arMadorES dE PESca doS ESTadoS do 
Pará & aMaPá, cNPJ: 10.932.373/0001-54 a
adquirir as respectivas cotas de óleo diesel destinado a consumo próprio 
com isenção de icMS, das distribuidoras de combustíveis, também creden-
ciadas, considerando a publicação no Diário Oficial da União, da Portaria de 
nº: 322, de 29/12/2020, do Ministério de agricultura, Pecuária e abasteci-
mento/ Secretaria de aquicultura e Pesca , na forma do disposto no inciso 
Vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da 
instrução Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo Nº 
lacrE coTa caPiTaNia SEaP

1 THairo BarroSo BaS-
ToS dE SaNTiaGo 15.270.615-1 aNNa KaroliNE 0111 43.219 161003123-

7 cE0001180-9

2 THairo BarroSo BaS-
ToS dE SaNTiaGo 15.270.615-1 MarÍlia SaN-

TiaGo 0175 43.219 163004088-
6 Pa0000718-8

3 fraNciSco MENdES 
riBEiro 15.375.475-3 NoVa Vida coM 

JESUS iii 4985 102.155 021098650-
6 Pa0009505-7

4 fraNciSco MENdES 
riBEiro 15.375.475-3 rEGiNaldo 4246 78.580 161005026-

6 Pa0010107-7

5 fraNciSco MENdES 
riBEiro 15.375.475-3 aNa lUiZa 4715 44.791 163003994-

2 Pa0001174-7

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 654094
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000527 de 10/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002618/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: Gleydson Moncao Araujo – CPF: 784.312.552-34
Marca: HONDA/WR.V LX CVT AT, 1.5. Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000529 de 10/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000446/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: Simão Carlos Silva da Paixão – CPF: 066.418.222-49
Marca: VW/GOL 1.6 MANUAL Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000531 de 10/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002810/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: Reinaldo Julio Rodrigues Gonzaga – CPF: 575.647.282-72
Marca: HONDA/CIVIC EXL CVT AT 2.0 Tipo: Pas/Automóvel
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Portaria n.º202101000533 de 10/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002806/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: Mezaque Ernesto Ribeiro – CPF: 025.597.312-82
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10TMT LT1 Tipo: Pas/Automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104001948, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002916/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: Deoclecio dos Santos Pereira – CPF: 036.322.702-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG216718
Portaria n.º202104001950, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002912/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: Regio da Silva Lima – CPF: 352.008.712-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE7M2029234
Portaria n.º202104001952, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002906/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: Michel Costa Saavedra – CPF: 394.396.312-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ4MP064912
Portaria n.º202104001954, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002901/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: Fabio Ramos Pinheiro Sampaio – CPF: 771.613.942-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa adVENTUrE 1.8/Pas/automovel/9Bd13531Sf2280938
Portaria n.º202104001956, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000636/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 Gilberto Marques da Cunha – CPF: 059.040.992-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fJ5103033
Portaria n.º202104001958, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002915/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: Rozinaldo de Oliveira e Silva – CPF: 247.828.742-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracT 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NM3387930
Portaria n.º202104001960, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002931/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: Josue Mariano Gomes Neto – CPF: 082.565.352-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3356412
Portaria n.º202104001962, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002910/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 Maria dos Santos Leite – CPF: 097.000.132-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ9KP506153
Portaria n.º202104001964, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002929/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: Michel Brito de Oliveira – CPF: 899.179.521-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB211911
Portaria n.º202104001966, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000633/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 Edson Lima da Silva – CPF: 669.575.242-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3375770
Portaria n.º202104001968, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000695/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: Manoel Luiz Queiroz Maciel da Silveira – CPF: 561.677.502-97
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ2KP597122
Portaria n.º202104001970, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002868/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 Araujo Cavalcante – CPF: 099.270.502-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TG3306723

Portaria n.º202104001972, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002871/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: Valdeci Gomes da Silva – CPF: 160.489.382-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5058288
Portaria n.º202104001974, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002877/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: Luiz Carlos Miranda Maciel – CPF: 625.665.982-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U5lT022423
Portaria n.º202104001976, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002803/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Ana Claudia Ribeiro da Silva – CPF: 428.997.452-04
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT6E2043521
Portaria n.º202104001978, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002903/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: Rubens Araujo de Almeida – CPF: 094.801.022-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2215919
Portaria n.º202104001980, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001805/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Maria Lucilene de Sousa Navarro – CPF: 194.643.982-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75Z0EB290963
Portaria n.º202104001982, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002792/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: Jorge Miguel Gonçalves da Silva – CPF: 087.017.172-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG282580
Portaria n.º202104001984, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002769/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: João Lázaro Pinto Rodrigues – CPF: 199.227.952-72
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol 1.0/Pas/automovel/9BWaa05U9ET045740
Portaria n.º202104001986, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002774/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: Nilo Garcia Gomes Batista – CPF: 048.054.022-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG102219
Portaria n.º202104001988, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001796/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: Alessandro de Sousa Pinto – CPF: 562.295.692-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.8 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69Z0EB282203
Portaria n.º202104001990, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002836/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Raimundo Nonato Conde – CPF: 059.807.392-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo SPacEfoX cl Ma/Pas/automovel/9BWPB45Z7f4075664
Portaria n.º202104001992, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002829/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: Marcio Luiz da Motta Moreira – CPF: 264.546.102-68
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS S cVT/Pas/automovel/94dfcaP15JB134453
Portaria n.º202104001994, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 62021730000761/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: Onildo Ferreira da Silveira – CPF: 558.021.412-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB186069
Portaria n.º202104001996, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002783/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: Ney Jose Gomes da Costa – CPF: 610.230.002-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG228981
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Portaria n.º202104001998, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002902/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: Ieda Vieira da Silva Sousa – CPF: 430.475.482-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U0MT005417
Portaria n.º202104002000, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002917/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: Wendell da Silva Soares – CPF: 585.549.202-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG104703
Portaria n.º202104002002, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002914/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Ana Claudia Albuquerque Farias – CPF: 570.773.472-49
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z1Ja515150
Portaria n.º202104002004, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001804/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: Nilzete Miranda Sá de Souza – CPF: 597.985.562-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0KB222901
Portaria n.º202104002006, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002926/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Raimundo Candido do Rego – CPF: 108.621.292-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB261330
Portaria n.º202104002008, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002827/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: Jardel Manoel Lima Leal – CPF: 303.545.282-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli UPPEr/Pas/automovel/9BrBl3HE0J0113054
Portaria n.º202104002010, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001779/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: Aurivaldo da Conceicao Correa – CPF: 205.285.312-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK adVEN flEX/Pas/automovel/9Bd373175E5033780
Portaria n.º202104002012, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002781/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: Olimpio Haroldo Cunha Melo – CPF: 108.306.262-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB231858
Portaria n.º202104002014, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002746/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: Raquel Lima Santos – CPF: 437.378.032-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG352229
Portaria n.º202104002016, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002727/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
Interessado: Raimundo Nonato Soares Pereira – CPF: 086.334.442-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0GG267862
Portaria n.º202104002018, de 10/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001377/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: Elias Holanda Cavalcante Filho – CPF: 147.020.962-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412Uf5076718

Protocolo: 654088

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  001
contratos Nº: 047/2020 e 048/2020
objeto do contrato: Prestação de serviços de publicidade ao Banpará.
Modalidade da contratação: Pregão Presencial Nº 001/2019

data de assinatura do aditivo: 07.05.2021
Vigência do aditivo: 13.05.2021 a 12.05.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência e inclusão de cláusula de Tra-
tamento de dados
fundamento legal do aditivo:  artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
Valor Total Estimado de Até: R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
Contratados: 047/2020 – VANGUARDA GROUP PROPAGANDA EIRELI e 
048/2020 - faX coMUNicaÇÃo lTda
Endereços: Vanguarda Group Propaganda EIRELI – Rua dos Mundurucus, 
nº 4200 – Altos, Bairro: São Brás, CEP: 66.063-023 – Belém-PA / Fax 
Comunicação LTDA - Rua Domingos Marreiros, nº 710 – Bairro Umarizal – 
CEP: 66.055-210 – Belém-PA
Telefones: Vanguarda Group Propaganda (91) 3211-1000 / fax comunica-
ção (91) 3241-1532
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva.

Protocolo: 653956

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa Nº: 013/2021
data: 06.05.2021
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Valor Global Estimado: R$-465.875,44 (quatrocentos e sessenta e cinco 
mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
objeto: contratação emergencial especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e ma-
teriais necessários, instalação e desinstalação, incluindo fornecimento de 
insumos, materiais e mão de obra, em conformidade com as especificações 
técnicas de cada equipamento e normas vigentes, de aparelhos de ar con-
dicionado de todas as unidades bancárias do Banpará, conforme especifi-
cações do Termo de referência e seus anexos.
fundamento legal: art. 29, inciso XV da lei nº 13.303/16.
contratado: d c 3 SErViÇoS E MaNUTENÇÃo EM rEfriGEraÇÃo lTda.
Endereço:  Travessa angustura, nº 3552c  Bairro: Marco
cEP:  66.093-040  Belém/Pa
Telefone: (91) 3349-9733
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 653970

.

.

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 104/2021
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 i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de 
documentos)

diEGo aUGUSTo TaVarES alVES 160° Av. Presidente Vargas, 251, Campina – 2º 
Andar – Belém/PA

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 11 de maio de 2021.

Protocolo: 653931
credeNciaMeNto Nº 004/2019
o BaNPará S/a, por meio da cPl, comunica o resultado do credenciamen-
to e homologação superior, conforme abaixo:
• TAVARES BARBOSA ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA – para pres-
tação das atividades técnicas a-01, em todas as regiões previstas no edital.
Marina furtado
Membro da cPl

Protocolo: 654208
PreGÃo eLetrÔNico Por srP Nº 005/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 18/05/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 654342

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0329 de 07 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 2021/417782 e 2021/423810.
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r E S o l V E:
dESiGNar, a contar 07/05/2021, a servidora aNa PaUla VilaS BÔaS 
SoUZa, matrícula nº 5918865/5, para ocupar a fUNÇÃo dE aGENTE PÚ-
Blico dE coNTrolE iNTErNo.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
07.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 654158
Portaria Nº. 02/2021-deaUds/sesPa
A Diretora do DEAUDS – Departamento de Auditoria em Saúde/SESPA, no 
uso de suas atribuições legais e,
Considerando a PORTARIA Nº 0295 – GABINETE DO SECRETÁRIO/SESPA 
de 13 de aBril de 2021, publicado no doE nº 34.551 de 14/04/2021.
rESolVE:
Designar os Auditores em Saúde do Sistema Nacional de Auditoria – 
SNa, componente Estadual, ricardo José condurú conceição, matrícula 
5808219/2, ana Maria Gonçalves do Nascimento, matrícula 5148235/1 
e como colaboradores, alfredo raimundo corrêa coimbra Jr, matrícula 
5958205/1 e Eurifrance do Socorro de Souza Santos, matrícula 5958125/1, 
sob a coordenação do primeiro, para procederem auditoria em Saúde nos 
Programas da atenção Básica, no Município de Santa Bárbara do Pará, no 
período de 17 a 21/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 10 de maio de 2021. 
Sabrina Torres lopes
diretora do dEaUdS/SESPa

Protocolo: 654137

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: TaTHiaNE fEliX oliVEira
cargo do Servidor: ENfErMEiro
Vigência: 10.05.2021/05.11.2021.
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
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: GiSElE coSTa MarQUES
cargo do Servidor: TÉcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 11.05.2021/06.11.2021.
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: 654331

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 029 de 05 de Maio 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. 2021/372311.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor JoSÉ oliVa aPoliNário SEGUNdo, matrícula nº. 57209140/2, 
cargo de Biomédico, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º 
Centro Regional e Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 05.04.2017 a 04.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2021 a 30.07.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 10/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 030 de 06 de Maio 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. 2020/632073.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora Maria SUElENa MoNTEiro da SilVa, matrícula nº. 5901806/1, 
cargo de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 9º Centro Regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 16.07.2015 a 15.07.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2021 a 30.07.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 10/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 028 de 07 de Maio 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. 2021/61375.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora WaNdErlÚcia GoNÇalVES BarroSo, matrícula nº. 5161002/2, 
cargo de Técnico em Patologia clínica, regime jurídico de Estatutário Efe-
tivo, lotado no 9º Centro Regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 03.03.2017 a 02.03.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2021 a 30.07.2021no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 10/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 26 de 07 de Maio 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. 2021/285851.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o ser-
vidor orlaNdo rÓGEr BaNdEira loBo, matrícula nº. 5166373/1, cargo 
de Médico Veterinário, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 11º 
Centro Regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 03.01.1994 a 02.01.1997.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 15.06.2021 a 13.08.2021no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 10/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 027 de 07 de Maio 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. 2021/115558.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora MariNETE oliVEira cHaVES, matrícula nº. 57191006/1, cargo 
de agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
11º Centro Regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de Licença Prê-
mio, correspondente ao Triênio de 22.10.2016 a 21.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 16.06.2021 a 15.07.2021no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 10/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 653935
Portaria Nº 027 de 03 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 
2021/356643.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor MaTHEUS TEiXEira SaM-
Paio NETo, matrícula nº. 73504314/1, cargo de Técnico de Enfermagem, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de 
Saúde – Santarém, goze de Licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 060/06.06.2016, publicada no doE nº 33.153/22.06.2016, 
correspondente ao Triênio de 16.07.2015 a 15.07.2018, no período de 
30.04.2021 a 29.05.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 10/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 653886

.

.

errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 0319 de 03/05/2021, PUBLi-
cada No doe N° 34.572 de 04/05/2021, QUE cESSoU a fUNÇÃo 
GraTificada do SErVidor SilVio faro da SilVa, MaTrÍcUla Nº 
57231603/1, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: a coNTar dE 23/04/2021.
Leia-se: a coNTar dE 22/04/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 
07.05.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa.

Protocolo: 654051
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errata do 1º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 002/ses-
Pa/2020  Processo: 2021/301095
Protocolo: 652044  doe 34.573 de 05/05/2021
oNde se LÊ: Valor Total: mantem-se o valor mensal de custeio contratual 
R$ 3.900.000,45 (três milhões, novecentos mil reais e quarenta e cinco 
centavos).
Leia-se: Valor Total: mantem-se o valor mensal de custeio contratual R$ 
3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais).
ordenador de despesa: ariel dourado Sampaio Martins Barros
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 654095

terMo aditiVo a coNtrato
.

13º termo aditivo ao contrato Nº 028/sesPa/2014
Processo: 2021/305769
objeto: o presente instrumento tem por objeto a adesão das Notas 
Técnicas nº 02/2021-ddaSS/SESPa e 03/2021-ddaSS/SESPa, publicadas 
mediante PORTARIA Nº 416–SESPA de 18.03.2021, no DOE nº 34.524 em 
18/03/202, ao contrato de Gestão nº 028/SESPa/2014,
determinando mudança no perfil de atendimento do HOSPITAL REGIONAL 
PÚBlico dE iNTEGraÇÃo do lESTE do Pará, conforme disponibilização 
na Central Estadual de Regulação – CER, para que o mesmo possa atender 
exclusivamente casos de coVid-19,
durante 60 dias, disponibilizando:
a) 32 leitos clínicos-coVid19
b) 12 leitos de UTi-coVid19
Valor global do Termo aditivo: mantém-se o valor mensal de custeio con-
tratual, qual seja de R$ 3.147.335,63 (três milhões, cento e quarenta e sete 
mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).
data de assinatura: 05/05/2021
dotação orçamentária: 7684 Elemento de despesa: 335043
fonte de recurso: 0103 / 0101 / 0149 / 0349 / 0303 / 0301.
contratado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo- idNSH
End.: rua adelaide Bernardes, s/n, cEP: 68.627- 452, s/n, bairro Nova 
conquista, Paragominas.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 654010

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

9º terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 01/2016
Processo Nº 2021/291977
objeto: o presente Termo aditivo dispõe sobre a necessidade de trans-
formação de leitos clínicos gerais e de leitos de UTi do Hospital divina 
Providência em leitos exclusivos para pacientes acometidos pela coVid-19 
pelo período de 60 dias, considerando o aumento dos casos nas regiões 
Metropolitana i, ii e iii.
data da assinatura: 08/05/2021
Vigência: a vigência do termo aditivo terá efeito por um período de 60 
(sessenta) dias a contar da data de disponibilização de leitos no Sistema 
de Estadual de Regulação (SER), conforme relatório emitido pelo Sistema 
de Informação Hospitalar (SIH), com dados específicos para COVID-19.
coNVENENTE: HoSPiTal diViNa PrEVidÊNcia
MaNTENEdora: iNSTiTUTo fraNciSco PErEZ
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordenador de despesas: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 654076

FÉrias
.

Portaria N.º 619 de 10 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, considerando o processo de nº 2021/168890
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora lucia Pa-
checo Vilhena, id. funcional matricula nº 57201545/4, ocupante do cargo 
de agente administrativo lotada no fundo Estadual de Saúde de 01 de 
Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021, referente ao período aquisitivo de 
01 de Janeiro de 2020 a 08 de Janeiro 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 10.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 654011
Portaria N.º 620 de 10 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, considerando o processo de nº 2021/493493
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora KaUaNE 
da SilVa ParENTE, id. funcional matricula nº 5942506-1, ocupante do 
cargo de agente administrativo lotado no 11º crS de 01 de Junho de 2021 
a 30 de Junho de 2021, referente ao período aquisitivo de 02 de Julho de 
2019 a 01 de Julho de 2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 10.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 653998

Portaria Nº. 621 de 10 de aBriL de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, considerando o processo de nº 2021/489538
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora EliZaNGEla 
dE SoUSa GoNÇalVES lEal id. funcional nº 57207345-1, ocupante do 
cargo agente de controle de Endemias, lotada no 9º crS no período de 01 
de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021, referente ao período aquisitivo 
de 06 de outubro de 2019 a 05 de outubro de 2020, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 468 de 06.05.2021, publicado no doE nº. 34.576 
dE 07.04.2021.
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 10.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 654286

.

.

oUtras MatÉrias
.

Nota tÉcNica Nº 06/2021
assunto: atrasos do Ministério da Saúde referente aos medicamentos do 
Grupo 1A e Oncológicos do CEAF à SESPA referente ao 2° trimestre de 
2021. daTa: 10/05/2021
a presente nota técnica tem como objetivo a manifestação do departa-
mento Estadual de assistência farmacêutica acerca do atraso na entrega 
dos medicamentos do Grupo 1a do componente Especializado da assistên-
cia farmacêutica (cEaf), cuja aquisição é feita de forma centralizada pelo 
Ministério da Saúde conforme preconiza o art. 104 da Portaria de consoli-
dação nº 2, de 28 de setembro de 2017.
de acordo com artigo supracitado, as Secretarias de Saúde dos Estados 
e do distrito federal devem encaminhar ao daf/ScTiE/MS a necessidade 
trimestral de cada medicamento de aquisição centralizada, conforme des-
crito abaixo.
Período de envio das informações deve atende ao seguinte cronograma:

Trimestre Meses correspondentes Período de envio das informações ao MS
1º Janeiro/fevereiro/Março 20 a 30 de Novembro do ano anterior
2º abril/Maio/Junho 20 a 28 de fevereiro do ano corrente
3º Julho/agosto/Setembro 20 a 31 de Maio do ano corrente
4º outubro/Novembro/dezembro 20 a 31 de agosto do ano corrente

a distribuição dos medicamentos deve seguir o período de entrega estabe-
lecido no seguinte cronograma:

Trimestre Período de distribuição para as SES
1º 10 a 20 de dezembro do ano anterior
2º 10 a 20 de Março do ano corrente
3º 10 a 20 de Junho do ano corrente
4º 20 de Setembro do ano corrente

assim, seguindo a determinação do Ministério da Saúde, a SESPa encami-
nhou as Programações referente ao 2º trimestre/2021 no prazo acordado, 
conforme preconizado no art. 104 da Portaria de consolidação nº 2, de 28 
de setembro de 2017, bem como a relação dos pacientes cadastrados no 
sistema informatizado HorUS, que é um sistema do Ministério da Saúde o 
qual o departamento de assistência farmacêutica daquele Ministério pos-
sui acesso on-line ao estoque, desta forma para alguns itens já é realizada 
a programação de forma automática pelo sistema.
o atraso nestas entregas ocasiona transtornos aos pacientes, pois este 
componente atende a diversas patologias de manejo extremamente críti-
cos e graves como os pacientes renal crônico, transplantados, com hepatite 
c, esclerose Múltipla, com síndromes raras e outras, como a síndrome de 
Guillain Barré.
Trata-se de um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do 
próprio corpo ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que co-
nectam o cérebro com outras partes do corpo. É geralmente provocado 
por um processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com 
redução ou ausência de reflexos. Várias infecções têm sido associadas à 
Síndrome de Guillain Barré, sendo a infecção por campylobacter, que cau-
sa diarréia, a mais comum. o principal risco provocado por esta síndrome 
é quando ocorre o acometimento dos músculos respiratórios. Nesse último 
caso, a síndrome pode levar à morte, caso não sejam adotadas as medidas 
de suporte respiratório, tendo em vista que coração e pulmões param de 
funcionar. conforme Protocolo clínico do MS, o principal tratamento para 
esta patologia é o medicamento iMUNoGloBUliNa HUMaNa 5G, que até o 
presente momento só tem sido entregue parcialmente ao estado do Pará, 
e atualmente estamos desabastecidos do mesmo.
além disso, o aumento de casos de judicialização contra o ente estadual, 
que não é responsável por esse grupo, conforme pactuação pré-estabele-
cida em Comissões Tripartites, promove um desequilíbrio econômico-finan-
ceiro ao cofre do estado.
desta forma, tem havido atraso na entrega destes medicamentos, que deveriam 
ter sido entregues até o dia 20 de março de 2021, porém até hoje (10/05/2021) 
não recebemos na totalidade os referidos itens, conforme abaixo:

Medicamento Necessidade para atendi-
mento do 2º Trimestre/2021

Quantitativo 
aprovado Total recebido Pendencia

dasatinibe 20 mg 3.780 3.780 2760 1.020
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deferasirox 500 mg  224 140 84
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 mL 2.169 1.950 1860 90

fingolimode 0,5 mg 0 364 0 364
Galantamina, concentração: 16 mg 0 168 0 168

imunoglobulina Humana 5 g 1.818 1.118 74 1.044
Infliximabe, dosagem: 100 mg 1.047 631 274 357
insulina análoga de ação rápida 

100 Ui/ml 1.884 1.885 1450 435

Metotrexato 2,5mg - comprimido 0 16.176 9384 6.792
Pertuzumabe 30 mg/ml 74 74 25 49

Sevelâmer 800 mg 0 247.860 201780 46.080
Tacrolimo 1 mg 0 155.200 0 155.200

Ziprasidona 40 mg 0 1.050 0 1.050

*os itens com a informação “automatizada” são programados automatica-
mente pelo Ministério da Saúde, através de relatórios periódicos.
o recebimento destes medicamentos no Pará deveria anteceder com perío-
do razoável o início do 2º trimestre de 2021, uma vez que ainda pode haver 
questionamentos e divergências em relação ao programado pela SESPa.
cabe salientar que, conforme já relatado em manifestações anteriores, o 
Ministério da Saúde ainda não considera estoque estratégico de reserva 
técnica para as programações do Grupo 1a.
considerando a logística diferenciada e complexa de distribuição no estado 
do Pará, que engloba o abastecimento de cidades longínquas como Mara-
bá, Santarém, itaituba, conceição do araguaia e altamira, não há como 
abastecer de forma imediata estes locais, o que vem a ocasionar períodos 
ainda maiores de desabastecimento.
João Henrique Vogado abrahão
diretor dEaf/dPaiS/SESPa

Protocolo: 654336

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 283 de 10 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) diNaMara coiMBra doS SaNToS liMa matrícula 
57192908-1 cargo de ENfErMEiro regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) 1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 17.12.16 a 16.12.19.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 07.06.21 a 06.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 654093
Portaria Nº. 284 de 10 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Maria HElENa da coSTa SoarES matrícula 6061095-2 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.02.03 a 01.02.06.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.06.21 a 30.06.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 654108
Portaria Nº. 288 de 10 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) aNToNio SErGio da SilVa GaSPar matrícula 5674128-1 
cargo de MEdico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada 
(o) no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 25.02.11 a 24.02.14.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 654205

Portaria Nº. 286 de 10 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) MicHElE araUJo cHaGaS matrícula 57208669-1 cargo de 
TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 04.04.14 a 03.04.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.06.21 a 16.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 654167
Portaria Nº. 287 de 10 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) Maria do Socorro cardoSo matrícula 3263797-1 cargo 
de aUXiliar TEcNico regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, 
lotada (o) no (a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 13.05.17 a 12.05.20.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.06.21 a 30.06.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 654181
Portaria Nº. 289 de 10 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) claUdio doS SaNToS MEllo matrícula 54191923-1 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 19.08.05 a 18.08.08.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 654247

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 271 dE 05 dE Maio dE 2021, 
publicada no diário oficial N° 34.574 dE 06 dE Maio dE 2021, que 
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) EdilEUMa PiNTo lESSa matrícula 57206560-1 cargo de 
aGENTE dE arES PraTicaS regime jurídico de Estatutário Efetivo, classe 
“--”, lotada (o) no (a) caPS rENaScEr 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 22.10.11 a 21.10.14.
onde se lê ao período de 15.07.21 a 14.08.21,
Leia-se ao período de 15.07.21 a 13.08.21.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 10.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 654193

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Tornar sem efeito a portaria n°199 do dia 07 de abril de 2021, publicada 
no doE de n°34.546 do dia 09.04.2021 que aplicava, nos termos dos art. 
SUSPENSÃo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base nos artigos 178, 
XVii, e artigo 189, caput combinado com § 2º do rJU, ao servidor f.S. dE 
a. Matrícula funcional N° 57210170/1, Técnico em Enfermagem, lotado no 
1°crS/SESPa da lei retro mencionada, consubstanciado na prática de ato 
vedado aos servidores públicos do Estado do Pará - rJU/Pa. consubstan-
ciado na prática de ato vedado aos servidores públicos do Estado do Pará, 
tendo em vista erro na publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 10.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 654124
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N.°285 de Maio de 2021.
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNSidEraNdo o rElaTÓrio fiNal da coMiSSÃo dE ProcESSo ad-
MiNiSTraTiVo E diSciPliNar do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE-
cPPad/1°crS/SESPa, nos autos do ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 
439950/2017, constituído o Pad para apurar indícios de atos infracionais 
previstos nos incisos ii e iX, do art. 177 e Xi, do art. 178, ambos da lei 
n.º 5.810/94.
CONSIDERADO que nos autos do sobredito procedimento, ficou assegu-
rado à aludida ao servidor o Direito Constitucional do Contraditório e da 
ampla defesa;
coNSidEraNdo que apesar do exercício regular desses direitos, por parte 
do servidor em questão, a administração entendeu que as argumentações 
do mesmo não a livram de consequências jurídicas no âmbito administrativo;
CONSIDERANDO finalmente os Termos do Parecer Jurídico, acerca da 
análise do Relatório Final do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, 
instaurado através da Portaria n.° 061, 15 de março de 2018, fls 94, a 
protocolização  do requerimento de devolução dos valores dos meses de 
dezembro 2017 e janeiro de 2018, fls 84, cópia da portaria de licença sem 
vencimento, fls; 251; e requerimento de licença para atividade política fls. 
252, o que demostrou regularização de sua situação funcional junto a SES-
Pa. que opinou pela aplicação da penalidade de SUSPENSÃo, pelo prazo de 
30(trinta) dias, com base nos artigos 178, XVii, e artigo 189, caput com-
binado com § 2º do rJU, ao servidor f.S de a., MaTrÍcUla fUNcioNal N° 
57210170/1, Técnico em Enfermagem, lotado na UBS PEdrEira 1°crS/
SESPa da lei retro mencionada, consubstanciado na prática de ato vedado 
aos servidores públicos do Estado do Pará - rJU/Pa e homologada pela 
dirEÇÃo do 1°crS/SESPa.
rESolVE:
aplicar, nos termos dos art. SUSPENSÃo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
no período de 01.03.2021 a 30.03.2021, com base nos artigos 178, XVii, 
e artigo 189, caput combinado com § 2º do rJU, ao servidor f. S. dE a., 
Matrícula funcional N° 57210170/1, Técnico em Enfermagem, lotado no 
1°crS/SESPa da lei retro mencionada, consubstanciado na prática de ato 
vedado aos servidores públicos do Estado do Pará - rJU/Pa. consubstan-
ciado na prática de ato vedado aos servidores públicos do Estado do Pará.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
1° centro regional de Saúde/SESPa, em 10.05.2021.
Marco Normando
diretor do 1° crS/SESPa

Protocolo: 654133

.

.
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errata
.

errata de diárias
Portaria Nº 308 de díárias de 07/05/2021
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992
Objetivo: Realizar inquérito entomológico de leishmaniose e capacitar os 
servidores no município de São domingos do capim.
onde se lê: 5 diárias.
Leia-se: 4 diárias e meia.
origem: castanhal/São domingos do capim | Período: 10/05/2021 a 
14/05/2021.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 654227

diÁria
.

Portaria Nº 317 de diária de 10/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de uma reunião junto ao centro de referência Es-
tadual de Saúde do Trabalhador (CEREST – PA/DVS/SESPA), que tratará 
do nivelamento sobre as atribuições e ações das referências Técnicas em 
saúde do Trabalhador, em Belém.
Origem: Castanhal – PA, Brasil.
Destino: Belém – PA, Brasil.
Período: 11/05/2021 Nº de diárias: meia diária.
Servidores: lUciaNa do Socorro NEVES dUarTE | cPf: 680.696.852-
04 | Matrícula: 57190872 | cargo: ag. administrativo
aNa rEGiNa UcHÔa ViaNa SilVa | cPf: 252.649.072-34 | Matrícula 
3243087-2| cargo: assist. Social
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 654165
Portaria Nº 318 de diária de 10/05/2021.
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 participar de reunião junto ao 
centro de referência em Saúde do Trabalhador (cErEST) de Nivelamento 

sobre as atribuições e ações das referências Técnicas em Saúde do Traba-
lhador, em Belém
Origem: Castanhal – PA, Brasil.
Destino: Belém – PA, Brasil.
Período: 11/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: JoÃo ricardo da rocHa rodriGUES
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 654170

.

.
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.

.

Portaria
.

Portaria Nº 011, de 10 de Maio de 2021.
ao Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais, e
CONSIDERANDO a solicitação da Comissão Permanente de Sindicância/4º-
crS/SESPa nos termos do c.i. nº 001/2021 da cPS/4ºcrS/SESPa;
rESolVE:
I – Prorrogar por 30 (trinta) dias a conclusão da Sindicância Administrativa, 
instituída pela PorTaria Nº 09, de 12 de abril de 2021, publicada no 
d.o.E 34.550, de 13 de abril de 2021, com fundamentação legal no art. 
201, parágrafo único, da lei nº 5.810/94.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PaTricia dE faTiMa liMa SilVa
diretora do 4º centro regional de Saúde

Protocolo: 653987

diÁria
.

Portaria Nº 163 05 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de supervisionar e monitorar e dar apoio as ações de controle de 
malária, visitas aos laboratórios que estão com dificuldade  de envios p/ o do 
laboratorio de revisão da dVS/capanema e consequentemente p/ o lacEM.
origem: capanema/Pa - destino (s): ViSEU/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
altevir Silva Magalhães 0502195 Guarda de Endemias

carlos Pinheiro dos Santos 0505111 Tec. Em laboratório

Período: 26 a 30/04/2021 Quantidade: 4,5 (QUaTro E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 164 05 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para supervisionar e mo-
nitorar e dar apoio as ações de controle de malária, visitas aos laboratórios 
que estão com dificuldade  de envios p/ o do laboratorio de revisão da 
dVS/capanema e consequentemente p/ o lacEM.
Origem: Capanema/PA – Destino (s): VISEU/PA

Nome do Servidor Matrícula  
oséas Pompeu de Sales 0504833 Motorista

Período: Período: 26 a 30/04/2021 Quantidade: 4,5 (QUaTro E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 653969
Portaria Nº 183 07 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar treinamento de sistemas do covid-19 e realizar ali-
nhamento de informações dos casos de covid-19 no município.
origem: capanema/Pa - destino (s): TraUaTEUa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Hérica Priscila da Nóbrega Silva 5946836-1 comissionado

Hurted Martins Batista 5955660-1 a. administrativo

Período: 19 a 20/04/2021 Quantidade: 0,1 (uma) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 184 07  de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar treinamento 
de sistemas do covid-19 e realizar alinhamento de informações dos casos de 
covid-19 no município. Origem: Capanema/PA – Destino (s): TRAUATEUA/PA

Nome do Servidor Matrícula  

Vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

Período: Período: 19 a 20/04/2021 Quantidade: 0,1 (uma) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 653928
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Portaria Nº 225 22 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: De averiguar a discrepância entre Viz- saúde e o vacinometro re-
alizar alinhamento dos município com os dados da vacinação do covid-19.
origem: capanema/Pa - destino (s): a. corrEa/BoNiTo/SaliNoPoliS/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Hérica Priscila da Nóbrega Silva 5946836-1 comissionado

Hurted Martins Batista 5955660-1 a. administrativo
isadora Maria landim Santos 5955662-1 Enfermeira

Período: 03  a 07/05/2021 Quantidade: 2,5 (dUaS E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 226 22 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para averiguar a discre-
pância entre Viz- saúde e o acinometro realizar alinhamento dos município 
com os dados da vacinação do covid-19.
origem: capanema/PA – Destino (s): A. CORREA/BONITO/SALINOPOLIS/PA

Nome do Servidor Matrícula  
oséas Pompeu de Sales 0504833 Motorista

Período: Período: 03  a 07/05/2021 Quantidade: 2,5 (dUaS E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 653951
Portaria Nº 229 22 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar capacitação em testes rápido para  HiV, SifiliS , HEPa-
TiTE B  e c, para rede de assistência primaria.
origem: capanema/Pa - destino (s):/ViSEU/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Jaime Sales Maia Júnior 1086623 Guarda de Endemias
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Período: 03 a 07/05/2021 Quantidade: 4,5 (QUaTro E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 230 22 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para capacitação em tes-
tes rápido para  HiV, SifiliS , HEPaTiTE  B e c, para rede de assistência 
primaria.
Origem: Capanema/PA – Destino (s): VISEU/PA

Nome do Servidor Matrícula  
orivaldo ramos da Silva 5159164-1 Motorista

Período: Período: 03 a 07/05/2021 Quantidade: 4,5 (QUaTro E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 654054
diÁria
Portaria Nº 210 14 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Realizar monitoramento das ações relacionadas a vigilância em 
saúde do trabalhador (a) e investigação das fichas do SINAN NET relacio-
nada ao trabalho e reunir com secretários de saúde.
origem: capanema/Pa - destino (s): BoNiTo/NoVa TiMBoTEUa/SaNTa lUZia/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Maria José costa de lima 57206147-1 ag. de controle de Endemias

Período: 05 a 07/05/2021 Quantidade: 1,5 (UMa E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 211 14 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para monitoramento das 
ações relacionadas a vigilância em saúde do trabalhador (a) e investigação 
das fichas do SINAN NET relacionada ao trabalho e reunir com secretários 
de saúde.
Origem: Capanema/PA – Destino (s): BONITO/NOVA TIMBOTEUA/SANTA LUZIA/PA

Nome do Servidor Matrícula  
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

Período: Período: 05 a 07/05/2021 Quantidade: 1,5 (UMa E MEia) diárias 
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 654064
Portaria Nº 216 15 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Realizar investigação de mortes de macacos em ares de igapó e 
com relatos de morte também de outros animais silvestres da cadeia de 
transmissão da raiva.
origem: capanema/Pa - destino (s): a. corrEa/ViSEU/Pa

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

reynan costa dos Santos 5955656-1 ag. administrativo

Período: 04 a 07/05/2021 Quantidade: 3,5 (TrES E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 217 15 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para investigação de 
mortes de macacos em ares de igapó e com relatos de morte também de 
outros animais silvestres da cadeia de transmissão da raiva
Origem: Capanema/PA – Destino (s): A. CORREA/VISEU/PA

Nome do Servidor Matrícula  
João Sousa da Silva 0505236 Motorista

Período: Período: 04 a 07/05/2021 Quantidade: 3,5 (TrES E MEia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 654043

.

.
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Portaria Nº 077 de 10 de Maio de 2021
objetivo: Participar da ação da força tarefa de combate a malária, com 
o desenvolvimento dos serviços de Busca Ativa, Diagnóstico, tratamento 
oportuno dos agravos positivos, bem como instalar mosquiteiros de longa 
duração em localidades da zona rural do município.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): albérito Mendonça alexopulos, 15,5 diárias de 17 à 
01/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654321
Portaria Nº 074 de 10 de Maio de 2021
objetivo: realizar ações de combate a raiva Humana e animal, que con-
diz com desempenho de atividades de captura e controle populacional de 
Quirópteros hematófagos e investigação Epidemiológica em diversas loca-
lidades ribeirinas da meio rural do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): José leonar Silva Passos e Sebastião roberto da Silva Vaz, 
15,5 diárias de 16 à 31/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654312
Portaria Nº 070 de 10 de Maio de 2021
objetivo: Para reunir-se com a direção estadual de Endemias, bem como 
também participar do encontro para elaboração do plano estadual de con-
trole de malária nas regiões de fronteiras regionais com a coordenação 
estadual de controle de Malária, técnicos e apoiadores de Malária do Mi-
nistério da Saúde.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): almira do Socorro Melo de araújo, 10,5 diárias de 11 à 
21/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654299
Portaria Nº 071 de 10 de Maio de 2021
objetivo: Participar do encontro para elaboração do plano estadual de con-
trole de malária nas regiões de fronteiras regionais com a coordenação 
estadual de controle de Malária, técnicos e apoiadores de Malária do Mi-
nistério da Saúde.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): amaury de Jesus Soares da cunha, 2,5 diárias de 19 à 
21/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654307
Portaria Nº 075 de 10 de Maio de 2021
objetivo: realizar ação integrada de combate a doença de chagas, con-
juntamente com a equipe da malária, raiva e investigação epidemiológica, 
onde irá realizar educação em saúde sobre DCA, distribuição de panfletos 
e revista papa chibé, orientações sobre o agravo e ainda boas práticas 
na manipulação de alimentos como açaí, bacaba, miriti, etc., em diversas 
localidades da zona rural do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): Jairo Gonçalves de Souza, 15,5 diárias de 16 à 31/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654315
Portaria Nº 073 de 10 de Maio de 2021
objetivo: realizar ação de condução de embarcação e outros serviços ma-
rítimos que darão suporte para os trabalhos das ações de combate à malá-
ria em localidades da zona rural do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): aldo Braga lobato, 15,5 diárias de 16 à 31/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654311
Portaria Nº 076 de 10 de Maio de 2021
objetivo: realizar ação de condução de lancha/voadeira dando suporte 
para os trabalhos das ações de combate à malária em localidades da zona 
rural do município.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): ailton rodrigues Borges, 15,5 diárias de 17 à 01/06/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654317
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Portaria Nº 069 de 07 de Maio de 2021
objetivo: Para realizar capacitação de agente de campo, supervisor de 
campo e coordenador de campo referente ao programa da dengue, com 
finalidade de manter a equipe municipal capacitada.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): Paulo ronaldo rodrigues de Souza, 11,5 diárias de 10 à 
21/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654298
Portaria Nº 072 de 10 de Maio de 2021
objetivo: Participar da ação da força tarefa de combate a malária, com 
o desenvolvimento dos serviços de Busca Ativa, Diagnóstico, tratamento 
oportuno dos agravos positivos, bem como instalar mosquiteiros de longa 
duração em localidades da zona rural do município.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): Weleci castro de oliveira e João Batista Miranda de Melo, 
15,5 diárias de 16 à 31/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 654309

.
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor N° 29/2021, 07 de Maio de 2021.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, usando das 
atribuições legais,
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal de contrato a servidora Maria do Socorro Carvalho de 
Brito, Matricula 57174669/2, celebrado com a empresa MaSTEr SErVicE 
que tem como objeto:
a contratação de empresa para aquisição de forma parcelada pelo 9ºcrS/
SESPA Pneus para Veículos Oficial tanto do Serviço Operacional de Ende-
mias quanto administrativo do 9º centro regional saúde em caráter de 
urgência, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas 
no termo de referência. com cobertura por 6 (meses). Para o ano decor-
rente de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9°crS.

Protocolo: 653917

.

.

diÁria
.

Portaria Nº107 de 04 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar o Monitoramento de pacientes com transtorno men-
tal em Conflito com a Lei, desinternandos do Hospital Geral Penitenciário 
(HGP) e realizar o monitoramento das ações realizadas no caPS do municí-
pio, juntamente com a Equipe de avaliação e acompanhamento de Medidas 
Terapêuticas Aplicáveis a Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com 
a lei - EaP/SESPa.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Alenquer / PA – Brasil
Período: 26/05/2021 à 28/05/2021 N° de diária: 2,5 (duas diária e meia)
Servidores:
Jacira da conceição aguiar rego
cPf: 403.387.622-72
Mat.: 57196782/1
cargo: Enfermeiro
Suelen da Silva Brito
cPf: 815.308.972-20
Mat. 57191955/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 654071

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 004/2021.
ProcESSo Nº: 2021/261212
oBJETo: a contratação de empresa para aquisição de forma parcelada pelo 
9ºCRS/SESPA Pneus para Veículos Oficial tanto do Serviço Operacional de 
Endemias quanto administrativo do 9º centro regional saúde em caráter de 
urgência, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas 
no termo de referência. com cobertura por 6 (meses). Para o ano decor-
rente de 2021.
coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde Públi-
ca do Estado do Pará-9ºcrS/SESPa. cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: MaSTEr SErVicE cNPJ 09.599.391/0001-87
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii.

VALOR: R$ 17.500,00 (dezesete mil, quinhentos reais).
ViGÊNcia: 09/04/2021 a 03/10/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária: 908338
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39
foNTE: 01030000000
foro: Santarém
daTa da aSSiNaTUra: 07/05/2021
ENdErEÇo do coNTraTado: Trav. Professor antônio carvalho, n° 930 a, 
Bairro aldeia, Santarém - Pa
Santarém (Pa), 07 de Maio de 2021.
aline Nair liberal cunha
diretora de centro regional

Protocolo: 653908
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.

diÁria
.

Portaria Nº 234 de 10 de Maio de 2021
Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 10 a 14.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pá
Destino: Agua Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Felix do Xingu
objetivo realizar visitas técnicas na rede de Urgência e Emergência nos 
municípios de Agua Azul do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Felix 
do Xingu, com supervisão nos componentes da rede de Urgência e Emer-
gência para os serviços: SaMU-192, UPa 24 HS, rede Hospitalar
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 653984
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 12ºcrS/SESPa/ENdEMiaS
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara
rEPUBlicado Por TEr Saido iNcorrETo No doE Nº 34.576 de 
07.05.2021

Protocolo: 653977
Portaria Nº 235 de 10 de Maio de 2021
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
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 do Norte
objetivo: conduzir a  equipe do recursos Humanos
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara

Protocolo: 654015
Portaria Nº 236 de 10 de Maio de 2021
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 10 a 14.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia
objetivo: conduzir os técnicos da divisão Técnica.
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 654016
Portaria Nº 237 de 10 de Maio de 2021.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 10 à 14.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria e Xinguara
Objetivo: Conduzir os Técnicos da Vigilância em Saúde
Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara.

Protocolo: 654085
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021 (irP)
Processo: 2021/230452
Objeto: Fornecimento de soluçôes para captaçâo, conservação e manuten-
ção de órgãos e córneas para transplantes.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA: R$ 290.347,20
HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP: R$ 97.200,00
Valor Total da Licitação: R$ 387.547,20
Belém, 07 de maio de 2021
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 653900

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 249/2021 – 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 2021/176772 de 
12/02/2021.
rESolVE:
I – REMANEJAR a partir de 01/02/2021, por necessidade de serviço o ser-
vidor HENriQUE carloS da SilVa, Técnico em administração e finanças 
(administração), matrícula nº 5956206/1, pertencente ao Quadro de Pes-
soal Ativo do HOL, da Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP para a 
divisão de lavanderia deste Hospital.
II – Os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 01/02/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de abril de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 654024
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021Ne00675
Valor: R$ 13.060,88
data de Emissão: 22/04/2021
Processo nº 2020/280125
origem: Pregão Eletrônico nº 070/2020
objeto: aquisição de reagentes químicos, controles, calibradores e solu-
ções padrão para realização de exames in vitro específicos compatíveis 
para uso no aparelho flexor.
orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 fonte: 0103
contratado: laBiNBraZ coMErcial lTda
cNPJ: 76.008.682/0001-52
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 653986
recoNHeciMeNto de desPesa
interessado: aSSociaÇÃo BraSilEira dE HoSPiTaiS UNiVErSiTárioS 
E dE ENSiNo - aBraHUE.
Processo nº 2021/397774
Valor: R$ 2.400,00
Justificativa: valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para 
pagamento da 1ª semestralidade/2021 à associação Brasileira de Hospitais 
Universitários e de Ensino.
dotação orçamentária: 10.302.1507.8880.3390.39. fonte: 0269. ação: 260911
ordenador de despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 654157

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 327/2021 – 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. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2021/214064.
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Gala ao servidor fáBio PErEira doS aNJoS, id. fun-
cional nº 97571358/3, Técnico de Enfermagem, lotado na coordenação 
de centro obstétrico, no período de 12/02/2021 a 19/02/2021, conforme 

certidão de casamento nº 066852 01 55 2021 2 00008 013 0002113 76.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 12/02/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 06 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654228
Portaria Nº 329/2021 – 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 MarcilENE car-
doSo fErrEira, ocorrido em 25 de abril 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 fa-
mília da servidora MarcilENE cardoSo fErrEira, id funcional nº 
57193881/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de clínica Mé-
dica, no período de 25/04/2021 a 02/05/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 065656 01 55 2021 4 00439 192 0172930 39.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 25/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 06 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654223
Portaria Nº 317/2020 – 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.93, da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/208956.
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratar de interesses Particulares (sem re-
muneração) à servidora dorYaNE loBaTo PiNTo BaTiSTa, Matrícula 
n° 57197521/1, Técnica de Enfermagem, a contar de 01/05/2021, por 
02(dois) anos;
Poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no 
interesse do serviço (art. 93, 1º);
a referida licença não implicará em substituição do servidor, de acordo com 
o art. 3º, do decreto nº 955/2020, de 12/08/2020, publicado no doE nº 
34.312, de 14/08/2020;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 05 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654203
Portaria Nº 325/2021 – 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 do genitor da servidora caroliNa roSario 
TEiXEira aMaNcio , ocorrido em 30 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 caroliNa roSario TEiXEira aMaNcio, id. funcional nº 
57199086/3, Enfermeira Generalista, lotada na Gerência de clínica Médi-
ca, no período de 30/03/2021 a 06/04/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 065656 01 55 2021 4 00437 080 0172218 71.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 30/03/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 06 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654210
Portaria Nº 326/2021 – 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 irmã da servidora KEllY criSTiNa HEN-
riQUE BriTo, ocorrido em 11 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 famí-
lia da servidora KEllY criSTiNa HENriQUE BriTo, id. funcional nº 
57193083/1, Técnica de Enfermagem, lotada na coordenação de Urgência 
e Emergência obstétrica, no período de 11/03/2021 a 18/03/2021, con-
forme certidão de Óbito nº 066852 01 55 2021 4 00053 049 0052229 00.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 11/03/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 06 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654213



28  diário oficial Nº 34.580 Terça-feira, 11 DE MAIO DE 2021

Portaria Nº 328/2021 – 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 do genitor da servidora cEcilia MiNa Wa-
TaNaBE , ocorrido em 23 de abril 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 cEcilia MiNa WaTaNaBE, id. funcional nº 55587950/1, Mé-
dica, lotada na Gerência de clínica Médica, no período de 23/04/2021 a 
30/04/2021, conforme certidão de Óbito nº 065656 01 55 2021 4 00439 
218 0172956 05.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 23/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 06 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654220

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Partes: Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e JoYce cas-
tro LoPes dos saNtos, contratação em caráter de substituição, au-
torizada através do Processo nº 2021/399371, não acarretando acréscimo 
de despesas ao erário.
cargo:fiSioTEraPEUTa
data da admissão: 21/03/2021
Vigência: 21/03/2021 a 16/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e CARLOS BRAGA 
MorEira, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/399371, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: fiSioTEraPEUTa
data da admissão: 10/03/2021
Vigência: 10/03/2021 a 05/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – PA, 10 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 653915

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 063/2021
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para VENTiladorES da Marca iNTErMEd®.
Valor: R$ 60.100,00
data de assinatura: 10/05/2021
Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022
inexigibilidade de licitação nº 007/2021/fScMP - PaE Nº 2021/423605
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.7684; fontes de recursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269006841, 0269006842, 0269008067, 0149006653, 0349008569, 
0349008725, 0349008751 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030;
contratado: BlB ElETrÔNica lTda
cNPJ/Mf n.º 04.220.505/0001-12
Endereço: rua domingos Marreiros, 738, Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.055-210
Telefone: (91) 3224-9800
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 653902
coNtrato: 054/2021
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para VENTiladorES da Marca iNTErMEd®.
Valor: R$ 84.235,66
data de assinatura: 26/04/2021
Vigência: 26/04/2021 a 26/04/2022
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2021/fScMP - PaE Nº 2021/247559
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030;
contratado: BMa-BraSil MarcaS aTacadiSTa EirEli
cNPJ/Mf n.º 30.284.338/0001-83
Endereço: arEa adE conjunto 16, lote 02, 104, aguas claras, Brasilía/
df, cEP: 71.988-720
Telefone: (61) 3045-5252
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 653957
coNtrato: 055/2021
Exercício: 2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para VENTiladorES da Marca iNTErMEd®.
Valor: R$ 26.449,50
data de assinatura: 26/04/2021
Vigência: 26/04/2021 a 26/04/2022
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2021/fScMP - PaE Nº 2021/247559

orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030;
contratado: aSclEPioS EQUiPaMENToS HoSPiTalarES
cNPJ/Mf n.º 33.068.320/0001-32
Endereço: rua Graça aranha, 875, Brcão 2, sala a, Bairro Vargem Grande, 
Pinhais/SP, cEP: 83321-020
Telefone: (41) 3699-4237
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 653958

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP 047/2020
Às 11:57 horas do dia 30 de abril de 2021, após constatada a regulari-
dade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
49154/2020, Pregão SrP nº 047/2020.
- Empresa vencedora: BriUTE coMErcio dE ProdUToS E EQUiPaMEN-
ToS HoSPiTalarES lTda - cNPJ 00.890.752/0001-75
iTENS: 04 e 05
Valor Global: R$ 25.483,00
- Empresa vencedora: E.r TriNdadE - EPP - cNPJ 04.252.742/0001-65
itens 08, 09, 15, 20 e 21
Valor Global: R$ 82.473,85
- Empresa vencedora: f.cardoSo E cia lTda - cNPJ 04.949.905/0001-63
itens 16, 17, 18 e 19
Valor Global: R$ 3.935,00
- Empresa vencedora: MEdlEVENSoHN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES 
HoSPiTalarES lTda - cNPJ: 05.343.029/0001-90
item: 10
Valor Global: R$ 14.950,00
- Empresa vencedora: ProTEc EXPorT iNd. coM. iMP. E EXP. dE EQUiP. 
MÉdicoS HoSPiTalarES lTda EPP - cNPJ: 06.207.441/0001-45
item: 02
Valor Global: R$ 15.920,00
- Empresa vencedora: SUrGicalMEdi iMPorTadora E diSTriBUidora 
dE MaTEriaiS cirÚrGicoS lTda - cNPJ: 29.057.136/0001-10
item: 07
Valor Global: R$ 13.134,00
- Empresa vencedora: J.l doS SaNToS coMÉrcio dE ProdUToS MÉdi-
co HoSPiTalarES - EPP - cNPJ: 83.880.294/0001-10
itens: 06 e 11
Valor Global R$ 17.786,90
itens fracassados: 01, 03, 12, 13, 14, 22.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 654350

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 062/2021
Pae Nº 2021/268387
data: 07/05/2021
Valor: R$ 103.785,00
objeto: lUVa cirUrG. laTEX, ESTEril, dESc., Po BioaB., Nr. 7,0/7,5/8,0
Justificativa: Considerando tratar-se de item de grande relevância para o 
bom funcionamento do serviço hospitalar, e por este motivo é forçosa a 
necessidade de compra emergencial, considerando o grande número de 
procedimentos cirúrgicos realizados neste hospital.reiteramos que foram 
itens fracassados no pregão 43/2020, conforme relatório em anexo, e por 
este motivo a dispensa de licitação é a forma mais eficiente para regu-
larizar o estoque deste hospital, sem prejuízos à assistência. insta sa-
lientar que,a fScM-Pa absorveu a demanda de pacientes grávidas antes 
atendidas pelo hospital abelardo Santos,além de aumentar o número de 
leitos para pacientes internados com a covid-19,atendendo a solicitação da 
SESPa,representando uma ruptura no padrão de consumo, que impactou a 
programação anual de consumo, com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 125/2021-Prof/fScMP e Memorando nº 044/2021-
calM/fScMP e Memorando nº 107/2021-coMP/fScMP.
Data de Ratificação: 07/05/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684, fontes 
de recursos: 0103,0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 026900684
2, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653,0349008569, 0349008751, 0349008725, 
0149008950, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: f cardoSo & cia lTda, cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza, 125, Br 316 KM 8 - ananindeua - 
TEl: (91) 3202-1344 / (91) 3202-1310
coNTraTada: iNVicTa clEaN diSTriBUidora E rEPrESENTaÇÃo EirE-
li, cNPJ/Mf: 18.504.036/0001-78
Endereço: Travessa castelo Branco, Guamá, Belem/Pa, cep: 66.063-420, 
telefone: (91)3229-2746/(91)98180-6204
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654327
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disPeNsa: 063/2021
Pae Nº 2021/363429
data: 10/05/2021
Valor: R$ 4.281,00
objeto: compra de tela separadora de tecidos semi-absorvível, composta 
por uma face parietal de polipropileno monofilamentar e uma face visceral 
revestida de Hidrogel hialuronato de sodio, carboximetilcelulose e bras de 
polietilenoglicol interligando as duas faces) absorvido em 30 dias, tama-
nho: 3” x 6” (7.6 cm x 15.2 cm)
Fundamento legal: Trata-se de material extra-padrão específico para pa-
ciente com hérnia diafragmática, submetido a correção primária, po-
rém com recidiva precoce, com base no artigo 24, ii da lei federal n.
º8.666/93 e Parecer nº 124/2021/aJUr/fScMP; Memorando nº 101/2021-
GciP/fScMP; Memorando nº 111/2021
Data de Ratificação: 10/05/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
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: 339030.
coNTraTada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalararES lTda
cNPJ/Mf: 12.544.921/0001-02; ENdErEÇo: Barão do Trunfo, nº 3540, 
Bairro: Marco, cEP:66095055, Belem/Pa; TElEfoNE: (91)3257.5160
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654332
disPeNsa: 064/2021
Pae Nº 2021/378051
data: 10/05/2021
Valor: R$ 17.100,00
objeto: aGUlHaP/aSPiracao,dESc.,PTa.roMBa,18G(1,20MM)X25MM
fundamento legal: com o objetivo de regularizar o estoque do item supra 
citado, e assim evitar prejuízos e danos futuros a assistência, consideran-
do a relevância do item utilizado para aspirar e preparar o medicamento, 
reconstituição do medicamento e acesso. a coordenação informa que para 
as próximas aquisições existe processo de licitação em andamento, cujo 
etapa consiste na análise de amostras pela comissão de Padronização de 
Material Hospitalar-fScMP, através do PE 52/2020, com base no artigo 
24, inciso iV, da lei nº 8.666/93, e Parecer nº 131/2021-Prof/fScMP e 
Memorando. Nº 109/2021 - coMP/fScMP
Data de Ratificação: 10/05/2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288.
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: 339030.
coNTraTada: E. r. TriNdadE
cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: av. da república N.º 1525 - centro - Santa izabel do Pará - 
fone: (91) 3014-7418 / 3263-4563 / 3019-2606
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654338
disPeNsa: 065/2021
Pae Nº 2021/379829
data: 10/05/2021
VALOR TOTAL : R$ 38.130,00
objeto:caTETEr UrETral, dEScarTaVEl, dUPlo; aGUlHa Para aNES-
TESia raQUidiaNa, ESTÉril, dEScarTáVEl, 25G 3 1/2” coM 0,5MM dE 
diaMETro X 8,9cM dE coMPriMENTo; aGUlHa Para aNESTESia raQUi-
diaNa, ESTÉril, dEScarTáVEl, 26G 3 1/2” coM 0,45MM dE diaMETro 
X 8,9cM dE coMPriMENTo; caTETEr iNTraVENoSo, PErifErico, dES-
carTáVEl, Nº 14; caTETEr iNTraVENoSo, PErifErico, dEScarTáVEl, 
Nº 18, caTETEr iNTraVENoSo, PErifErico, dEScarTáVEl, Nº 24
fundamento legal: com base no art.24, iV, da lei nº8.666/93 e Parecer nº 
130/2021-Prof/fScMP e Memorando nº 118/2021/coMP/fScMP,
Data de Ratificação: 10/05/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.7684
fontes de recursos: 0103,0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053,0269008054, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653,0349008569, 0349008751, 
0349008725, 0149008950 7349008494, 7349008545 e seusrespectivos 
superávits.
Elemento de despesa: 339030
contratada: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda
cNPJ/Mf: 01.399.246/0001-40
Endereço: Pass. Bom Sossego, 20 –Centro –Ananindeua (PA), CEP 67030-245
fone: (91) 32820788 / 32383814
contratada: criSTalfarMa coM. rEP. iMP. EXP. lTda
cNPJ/Mf: 05.003.408/0001-30
Endereço: rod.Br 316 KM 06 alaM. lEoPoldo TEiXEira - lEVilaNdia - 
cEP: 67030-025; TEl: (91)3255.5616 - fax: (91)3255.5616 - (91)3255.1279
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654344

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 065/2021
data:10/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654347
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 064/2021
data:10/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654340
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 063/2021
data: 10/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654335
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 062/2021
data: 07/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654329

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 007/2021
data: 10/05/2021
objeto: aQUiSiÇÃo dE PEÇaS Para VENTiladorES da Marca iNTErMEd®.
Valor: R$ 60.100,00
PaE nº 2021/423605
fundamento legal: com base no artigo 25, i da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 119/2021/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 10/05/2021
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.7684; fontes de recursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269006841, 0269006842, 0269008067, 0149006653, 0349008569, 
0349008725, 0349008751 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030;
contratado: BlB ElETrÔNica lTda
cNPJ/Mf n.º 04.220.505/0001-12
Endereço: rua domingos Marreiros, 738, Umarizal, Belém/Pa, cEP: 66.055-210
Telefone: (91) 3224-9800
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 653903

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Número da dispensa: 007/2021
data: 10/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 653904

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 311 /2021-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N T E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
f e r i d a s  p e l o  d e c r e t o  d o  d i a  3 0 / 0 4 / 2 0 1 9 ,  p u b l i c a -
do no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r  E  S  o  l  V  E :  c o N c E d E r ,  f é r i a s  d e  a c o r d o  c o m  o  a r t i -
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de JUNHo/2021.

SErVidor MaTrÍcUla carGo EXErc PErÍodo

adilENE raMoS PoMPEU 54190703/2 assistente Social 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

adilENE raMoS PoMPEU 54190703/1 assistente Social 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

adriaNa coElHo lira forTES 54195237/2 Enfermeiro - Generalista 2018 16/06/2021 
a 15/07/2021

aElSoN TaVarES rodriGUES 5902004/1 Fonoaudiólogo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

afoNSo SErGio SoUZa dUarTE 5945240/1 Técnico de radiologia 2020 16/06/2021 
a 05/07/2021

alda do Socorro cardoSo MoraES 57188291/2 Técnico de Enfermagem 2020 03/06/2021 
a 02/07/2021

alESSaNdra da SilVa aMaral doS SaN-
To 57193049/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/06/2021 

a 16/07/2021
alESSaNdra Maria coNcEicao da Sil-

VEir 57192886/1 Técnico de Enfermagem 2019 03/06/2021 
a 02/07/2021
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alESSaNdra NaZarE BarroS MoUra 57173750/1 Psicologo 2019 18/06/2021 
a 17/07/2021

aNa carla araUJo caMPoS 54185696/3 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2020 16/06/2021 

a 15/07/2021

aNa caroliNa araUJo dE alMEida liNS 57195431/2 Psicologo 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNa caroliNa dE oliVEira MaToS 5896886/2 Médico cirurgião Pediátrico 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNa claUdia coSTa GoNcalVES 54188897/3 Médico Pediatra 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNa claUdia MENdES MEirElES 57198074/3 Enfermeiro - Generalista 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

aNa claUdia MESSiaS fUrTado dE SoU-
Za 54180790/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 

a 15/07/2021

aNa criSTiNa fErrEira dE MoraES 57195612/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNa JacirEMa loPES dE oliVEira 334545/2 Médico - Terapia intensiva 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNa lUcia doS SaNToS fiGUEirEdo 57196402/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNa Maria MaGalHaES 5173221/1 ag. de Saude 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

aNdrEa Maria dE oliVEira MoUra 57193030/1 Biomédico 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNdrEa NEGrao coSTa 5898260/1 Médico S/ Especialidade 2017 01/06/2021 
a 30/06/2021

aNdrEia TEiXEira MESQUiTa 57197907/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNGEla Maria da SilVa PaSTaNa 5172667/1 ag. de Serv. Gerais 2020 03/06/2021 
a 02/07/2021

aNToNio dE PadUa SErra da SilVEira 524042/4 Enfermeiro - Generalista 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNToNio Maria coSTa da SilVa 5172330/1 ag. de Serv. Gerais 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aNToNio rENaTo PiNTo NETo 57193795/2 farmacêutico 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

aUdENi da SilVa coSTa 57175908/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

BrUNa da crUZ SilVa 5952089/1 Técnico de Enfermagem 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

caMila loBaTo dE liMa 5949622/1 Médico Pediatra 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

caMila MoNTEiro NUNES 57193180/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

carla EUNicE dE JESUS SoarES 57192746/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

carla MaNUEla alMEida daS NEVES 57193124/1 fisioterapeuta 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

carla NaZarE da coSTa MaGalHa-
ES alEN 54182360/3 Terapeuta ocupacional 2019 01/06/2021 

a 30/06/2021

carMEN lUcia da SilVa alMEida 57193146/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

caSSia GiSElE NErY fEiToSa 57202566/4 Enfermeiro - Neonatologia 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

caTia adElia fErrEira BarroS 5303800/2 Enfermeiro - Generalista 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

cEliNa TEiXEira loUrEiro 5802229/4 assistente Social 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

cElSo iraN PUGET BoTElHo JUNior 54181585/3 administrador 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

cHriSTiaNo ricardo liMa ViE-
GaS f M doS 57205220/1 Médico cirurgião Plástico 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

cilENE dE caSTro PErEira 5762871/2 Técnico de Enfermagem 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

ciNTHia criSTiNa SoUSa dE MENE-
ZES da Si 54190774/2 farmacêutico 2020 16/06/2021 

a 15/07/2021
ciNTHia criSTiNa SoUSa dE MENE-

ZES da Si 54190774/1 farmacêutico 2016 16/06/2021 
a 15/07/2021

ciNTHia GiSEllE MoraES dE MacEdo 57213921/3 Enfermeiro - Neonatologia 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

ciNTHYa caValcaNTE coElHo BoTElHo 54186995/3 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2020 16/06/2021 

a 15/07/2021

claUdoMiro PirES dE SoUZa JUNior 57196810/1 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

clEBEr dE SoUZa MaTiaS 57198493/1 Médico Pediatra 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

clEiZE doS rEiS GoMES 57194862/1 assistente administrativo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

clicia HElENa Garcia araGao 54189379/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

coNcEicao dE Maria coNTENTE PE-
rEira P 5104262/2 Psicologo 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

criSTiaN Garcia da MoTa 5785073/3 Enfermeiro - intensivista 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

criSTiaNa aMElia carValHo dE oli-
VEira 57192959/1 Técnico de radiologia 2020 16/06/2021 

a 05/07/2021
criSTiaNE do Socorro cUNHa dE Ma-

cEd 54191233/1 fisioterapeuta 2019 18/06/2021 
a 17/07/2021

daNiEl BEZErra MEirElES 5923244/2 Técnico de radiologia 2020 01/06/2021 
a 20/06/2021

daNiEl GoNcalVES MiraNda 57197995/1 administrador 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

daNiEla do Socorro fErrEira BraSil 57213266/2 assistente administrativo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

daNiEli do Socorro liNHarES 57197921/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

daNiEllE coNcEicao MacHado 57192068/2 Técnico de Enfermagem 2019 21/06/2021 
a 20/07/2021

daYViSoN GaBriEl MENEZES SilVa 54191483/1 Técnico de radiologia 2019 16/06/2021 
a 05/07/2021

dEBora KEila NaSciMENTo dE alMEida 54182991/3 fisioterapeuta 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

dENiZE Maria coSTa do roSario 57199286/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

dEUSaNa lUcia SENa BaTiSTa 57231726/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

dEUSaNi SoarES ViEira 54190001/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

diaNa PErEira BarroS 54184784/2 Técnico de Enfermagem 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

dilENE BorGES da SilVa coSTa 54189246/1 assistente Social 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

dircEU dE SoUSa cardoSo 57195025/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

doVaNi lUZia diaS caValcaNTi 54180105/3 Nutricionista 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

dUlcilENi PErEira ViEira 5843600/2 Técnico de Enfermagem 2020 02/06/2021 
a 01/07/2021

dYoNYSoN ToNY fErrEira da SilVa 57196607/1 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

EdEr dE BarroS PiNHEiro 57197880/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

EdilENE criSTiNa SoarES dE oliVEira 57193564/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

EdilSa PorTal SacraMENTo lEMaNSKi 5745799/2 odontologo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

EdMilSoN GoMES corrEa 54188007/1 Técnico De Laboratório 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

ElaiNE aBrEU dE BarroS 57193138/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

ElaiNE ValEria rodriGUES 54189997/2 fisioterapeuta 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

EliaNa do Socorro BoTElHo dE SoUZa 5145910/2 assistente Social 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

EliNa alMEida aMador 5172411/1 ag. de Serv. Gerais 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

EliZaBETH criSTiNa fraNco frEirE 54190706/2 assistente Social 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

EliZEUda PErEira da SilVa carValHo 57198032/2 Técnico de Enfermagem 2018 03/06/2021 
a 02/07/2021

EliZEUda PErEira da SilVa carValHo 57198032/1 Técnico de Enfermagem 2019 03/06/2021 
a 02/07/2021

EllEM do Socorro fariaS dE alMEida 5828961/2 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

EllEN SaNdra PaNToJa foNSEca 57174439/1 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

ElZo doS rEiS aZEVEdo 5172470/1 ag. de Serv. Gerais 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

EMaNUEl coNcEicao rESQUE oliVEira 5174520/3 Médico cirurgião Pediátrico 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

ENdErSoN clEYToN SaNToS coSTa 54189428/2 Médico - radiologista 2018 16/06/2021 
a 05/07/2021

ENE HElENa Graca da GaMa 57199343/1 ag. de artes Praticas 2019 04/06/2021 
a 03/07/2021

Erica HElaNE fErrEira dE aMoriM al-
MEi 57223251/3 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021
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faBio JoSE MaciEl cHaVES 57200707/1 Estatístico 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

fErNaNda criSTiNa BENdElacK diaS 57193101/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

fErNaNda do Socorro carVa-
lHo da Sil 54184645/5 Terapeuta ocupacional 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

fraNciaNE MENdES da SilVa 57234365/1 Técnico de Enfermagem 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

fraNciNEi MENdES SoarES 771481/2 Médico clinica Médica 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

fraNciSco carloS fEio dE araUJo 5854156/2 Técnico de Enfermagem 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

GaBriEla QUadroS da coSTa 55586700/4 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

GElMa HElENa BarBoSa dE carValHo 57197426/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

GilSoN Maria NUNES 57198251/1 ag. de Portaria 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

GiSElE GaBriEl ToScaNo 54195147/1 Médico Pediatra 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Graca dE NaZarE aMaral ParENTE 57195856/1 Enfermeiro - Generalista 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

HElaiNE da SilVa colarES 54195693/1 Médico Pediatra 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

HElaN Maria dUarTE do rEGo BarroS 54189207/1 farmacêutico 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

HElToN fEliPE PalHETa dE SoUZa 5951896/1 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

iNGrid PicaNco da MoTTa 57173760/1 Nutricionista 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

iNGrid PicaNÇo da MoTTa 57173760/3 Nutricionista 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

iracEMa MENdES SaNToS 5923120/2 Técnico de Enfermagem 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

iTala GoMES Maia 5173051/1 ag. de Saude 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

iVoNETE alMEida alMada 57193151/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

iWalENY PErEira MacEdo MaToS 57194265/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

iZaBEl criSTiNa MESQUiTa dE SoUSa 57192763/1 Técnico de Enfermagem 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

JacENildo caBral diaS 5174228/1 ag. de Saude 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

JacKEliNE da coNcEicao PiEdadE 57197905/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

JaMilToN JacEMir rEiS dE lEMoS 5464307/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

JaNdira diaS da coSTa 5788137/1 Enfermeiro - Generalista 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

JaSSoN da SilVa PENNa 57194594/1 Técnico de radiologia 2020 01/06/2021 
a 20/06/2021

JEffErSoN EWErToN corrEa 54195750/1 Enfermeiro - Generalista 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

JEroNiMo JorGE da aNUNciacao SalES 54194400/2 assistente administrativo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

JoSE carloS da coNcEicao laMEGo 5856442/2 Técnico De Laboratório 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

JoSE daNiEl rodriGUES doS SaNToS 54195754/1 Enfermeiro - Generalista 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

JoSE dE ariMaTEia corrEa dE MEdEiroS 57196093/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

JoSE Maria GoMES doS SaNToS 54189397/1 ag. de artes Praticas 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

JoSiaNE SaraiVa NEGrao 57193638/1 Técnico de Enfermagem 2019 17/06/2021 
a 16/07/2021

JoSiMara criSTiNa dE MoraES 57197910/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

JoYcE fErNaNda dE NaZarE dE SoU-
Za QU 5949631/1 Médico Pediatra 2019 01/06/2021 

a 30/06/2021

JUarEZ PaUlo SaNToS aNJoS 5926630/3 assistente administrativo 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

JUliaNa NaSciMENTo dE carVa-
lHo doS Sa 5897318/1 assistente administrativo 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

JUliaNa THaiS colarES MoNTEiro liMa 5899027/2 Médico cirurgião Pediátrico 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

JUNior cordoVil do laGo 57197433/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

JUSiMara liMa SoarES 5796377/2 Técnico de radiologia 2019 16/06/2021 
a 05/07/2021

KaTia MaToS da SilVa 5894149/3 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

laNa SHaiSi oliVEira caNUTo 57197340/1 Nutricionista 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

lEila PErEira PalHETa 57193570/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

lEVY MaTiaS MoNTEiro SENa 54189280/1 ag. de artes Praticas 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

liENE do Socorro caMara XiMENES 5857350/5 Enfermeiro - infecção Hos-
pital 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

lila roSaNa aViS diaS 57196547/1 ag. de artes Praticas 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

liliaN MariNa dE SoUZa doS SaNToS 5477140/2 Técnico De Laboratório 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

liliaN SilVia oliVEira loPES 57193238/1 Técnico de Enfermagem 2019 18/06/2021 
a 17/07/2021

liZ dE SoUZa corrEa 57197518/2 Enfermeiro - clínica Médica 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

lUciaNa dE faTiMa da coSTa MoraES 54181795/2 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

lUciENE ValE coSTa doS SaNToS 54189281/1 ag. de artes Praticas 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

lUcilia Maria foNSEca SaNTiaGo 57192876/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

lUciNalVa araUJo caldEira 57194927/1 assistente administrativo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

lUciValda SEQUEira loBaTo 5174104/1 ag. de Saude 2018 16/06/2021 
a 15/07/2021

lUZia carValHo BarroS SilVa 57197432/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

lUZia riBEiro SaNTaNa 54196680/2 Enfermeiro - obstetrícia 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

lUZia riBEiro SaNTaNa 54196680/1 Enfermeiro - obstetrícia 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

MaElY SilVa fErrEira 57198039/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Mara rEGiNa da coNcEiÇao fErrEira 57194656/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

MarcElo aNdrE dE liMa oliVEira 54189322/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Marcia criSTiNa daS cHaGaS BriTo 57193633/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

Marcia GYSElE PiaNco dE GoES E caS-
Tro 54195752/1 Médico Ginecologis-

ta e obstetr 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

MarcilENE cardoSo fErrEira 57193881/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

MarcilENE dE NaZarE PiNTo fUrTado 5829623/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Marco aNToNio dE SoUZa PaSTaNa 57196391/1 Enfermeiro - Generalista 2019 18/06/2021 
a 17/07/2021

MarcoS aNToNio dE VilHENa SaNToS 54189376/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

MarcoS roNaldo cordEiro fiGUEirEdo 5707234/4 Enfermeiro - Generalista 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

Maria aUXiliadora rodriGUES dE SoU-
Sa 5856256/3 Enfermeiro - Neonatologia 2020 16/06/2021 

a 15/07/2021

Maria claUdia PiNHEiro coroa 5905298/4 farmacêutico 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria daS GracaS SoarES loUriNHo 5105188/4 Médico - Terapia intensiva 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria dE NaZarE caSTro da SilVa 5172993/1 ag. de Saude 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria dE NaZarE falcao da SilVa 94331/1 Enfermeiro - Generalista 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

Maria do PErPETUo Socorro caS-
Tro Go 5171822/1 ag. de Serv. Gerais 2019 18/06/2021 

a 17/07/2021

Maria do Socorro da SilVa rUiVo 5274303/4 Enfermeiro - Generalista 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria do Socorro liMa SilVa MarTiNS 57175710/1 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria dUlciclEia da coNcEicao SilVa 57197936/1 Técnico de Enfermagem 2020 18/06/2021 
a 17/07/2021

Maria EliZaBETH dE SoUZa PaMPloNa 57193761/1 assistente administrativo 2018 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria fraNciSca MoUra da SilVa 57193128/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021
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Maria GorETTE diNiZ da SilVa 57195784/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria HElENa doS SaNToS rodriGUES 54189265/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria iZaBEl MESQUiTa TEiXEira 6120970/1 ag. de Saude 2019 29/06/2021 
a 28/07/2021

Maria lUcia dE oliVEira BarroSo 5843669/2 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Maria ZElia doS SaNToS SilVa 5153824/3 ag. de Saude 2019 28/06/2021 
a 27/07/2021

Marilia GaBriEllE SaNToS dE MacEdo 5951911/1 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

MarlUcia dE alMEida fErrEira ViEira 57198559/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

MarlY doS SaNToS BENTES 57193800/1 assistente administrativo 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

MarTa riBEiro da cUNHa 57194902/1 Técnico de radiologia 2020 16/06/2021 
a 05/07/2021

MaYra TaPPEMBEcK BENTES doS rEiS 5933580/2 Médico Pediatra 2020 02/06/2021 
a 01/07/2021

MicHElE PorTEla BarBoSa 54189271/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

MoNicK calaNdriNi PErEira rodriGUES 5834953/3 Médico Nefrologista 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

NEUra liBia carValHo PiNTo 5888134/3 Enfermeiro - Neonatologia 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

NEWToN alEX BraGa doS SaNToS 54181800/3 Enfermeiro - Neonatologia 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

NilciEllE MacHado SalHEB lEiTao 5933121/2 Fonoaudiólogo 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

NilcilEia SilVa cardoSo 57192826/1 Técnico de Enfermagem 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

NorMa do Socorro rodri-
GUES doS SaN 5847427/3 Médico clinica Médica 2020 16/06/2021 

a 15/07/2021

oZiEl SaNToS da SilVa 54189386/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

PaBlo faBiaNo MoUra daS NEVES 57189954/2 fisioterapeuta 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

PaUlo caBral PiMENTEl filHo 5762138/4 Médico - anestesiologista 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

PaUlo HENriQUE SEaBra dE fariaS 57195865/4 Médico infectologista 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

PriScila carNEiro da SilVa 57191113/1 assistente administrativo 2019 18/06/2021 
a 17/07/2021

PriScila liMa PadilHa da SilVa 57192764/1 Técnico de Enfermagem 2020 24/06/2021 
a 23/07/2021

QUiria JUdiTH KallfMaN dE carValHo 57198029/1 Técnico de Enfermagem 2019 18/06/2021 
a 17/07/2021

rafaEl PorTal aMaral 5893716/1 assistente administrativo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

raiMUNdo EdilSoN alVES 5954949/1 assistente administrativo 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

raPHaEl dE carValHo doS SaN-
ToS rodr 57234003/1 assistente administrativo 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

raPHaElla roSado GoMES 5925564/2 Médico Pediatra 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

rEGiaNE criSTiNa dE VaScoNcE-
loS SaNTi 57193873/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

rEGiNa cElia riBEiro BaSToS 54195114/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

rENaTa dE BarroS BraGa 5949648/1 Médico Pediatra 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

riTa dE caSSia da roSa SaNToS 57196556/1 Enfermeiro - Generalista 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

roBErTo raBElo 54195911/1 Motorista 2019 17/06/2021 
a 16/07/2021

roBErTo TraVaSSoS PiNTo da coS-
Ta JUN 54195109/1 Médico - Gastro cirurgia 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

roBSoN do NaSciMENTo SilVa 57197881/1 Engenheiro Eletrico 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

roNaldo EMiM dE araUJo 5951433/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

roNdiNEllY dE SoUZa MiraNda 57197431/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

roNY JoSE NUNES dE SoUZa 57193775/1 Técnico de Enfermagem 2020 17/06/2021 
a 16/07/2021

roSa aMElia TaVarES SilVa 5789710/4 Enfermeiro - Neonatologia 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

roSa EMilia araUJo liMa 5638208/2 Enfermeiro - obstetrícia 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

roSalENa dE PoNTE SoUZa PErEira 5813441/4 Médico Pediatra 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

roSalia lUZia doS P. NaSciMENTo fUrTa 57192772/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

roSaNGEla dE NaZarE NoVaES 57194939/1 Técnico de Enfermagem 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

roSEaNE alVES BaTiSTa 5829348/3 Médico - Terapia intensiva 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

roSEMEirE JorGE BaraTa 57195709/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

roSiMEirE BriTo alVES 57197964/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

roSiNEidE lEiTE doS aNJoS 57234002/1 assistente administrativo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

SaNdra lUcia aTaNES dE alBUQUErQUE 5643619/3 Enfermeiro - obstetrícia 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

SaNdra Maria SoarES NUNES 57194602/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

SaNdrEli da coNcEicao rodriGUES 57195896/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

SHEila MiraNda dE MENEZES 57198011/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

SHEYla criSTiNa PErEira da SilVa 54189543/2 Médico Pediatra 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

SilVaNa aParEcida MoraiS 57196545/1 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

SilVaNa WaNdErlEY MaciEl 5313767/1 Psicologo 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

SiMoNE GorETTi lUZ E SilVa 57174888/1 Enfermeiro - Generalista 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

SiMoNE PErEira SErPa dE frEiTaS 5853680/2 Médico Pediatra 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

Socorro dE faTiMa da crUZ PErEira 54189287/1 ag. de artes Praticas 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

Socorro lidUiNa fariaS raBElo 5762251/3 Médico Pediatra 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

SoNia Maria MacHado doS SaN-
ToS MaciE 57194401/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 

a 15/07/2021

Soria lEMoS SilVa GoNcalVES 57196563/1 Enfermeiro - obstetrícia 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

SUElENE doS aNJoS SilVa coElHo 57207902/2 contador 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

TaNia Maria doS SaNToS 5923088/3 assistente administrativo 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

TaTiaNE PaTricia SilVa fraNco 57197590/1 agente administrativo 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

THElMa coSTa rodriGUES da SilVa 5954546/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

ValdEcira corrEa araUJo 57193069/1 Técnico de Enfermagem 2020 02/06/2021 
a 01/07/2021

ValdENora BEcKMaN dE SoUSa 5274516/3 ag. de artes Praticas 2020 03/06/2021 
a 02/07/2021

ValdilENE do Socorro coSTa da SilVa 57195895/1 ag. de artes Praticas 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

ValdilENE rodriGUES coSTa doS SaN-
ToS 57193070/1 Técnico de Enfermagem 2019 16/06/2021 

a 15/07/2021

VaNESSa HElENa cordEiro BraZ 57225175/2 Médico Pediatra 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

VaNESSa NEVES do NaSciMENTo 5953136/1 Técnico de Enfermagem 2019 01/06/2021 
a 30/06/2021

VEra PaTricia dE frEiTaS GodiNHo 57193615/1 Técnico de Enfermagem 2020 16/06/2021 
a 15/07/2021

VirGiNia SilVEira dE oliVEira 5174929/1 assistente de administração 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

WalcElir rENdEiro da SilVa 57203860/1 Economista 2017 16/06/2021 
a 15/07/2021

Waldocir SilVa SaNTa roSa 5288550/3 Médico clinica Médica 2020 01/06/2021 
a 30/06/2021

WalEria da SilVa Placido 54196682/1 Médico Ginecologis-
ta e obstetr 2020 16/06/2021 

a 15/07/2021
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WilliaM cHrYSTiaN dE MoraES frEiTaS 5952026/1 ag. de artes Praticas 2019 16/06/2021 
a 15/07/2021

YolaNda YUKo MiYaKE NoGUEira 57193127/1 assistente administrativo 2018 01/06/2021 
a 30/06/2021

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 4 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654175
Portaria Nº 314/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que são con-
f e r i d a s  p e l o  d e c r e t o  d o  d i a  3 0 / 0 4 / 2 0 1 9 ,  p u b l i c a -
do no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora Marilia cUNHa 
BoTElHo alVES, cargo de Médico, lotação Gerência de Pe-
diatria, Matrícula Nº 5942919/1, no período de 16/06/2021 a 
15/07/2021, referente ao exercício de 2019, no período aquisitivo 
de 01/06/2019 a 31/05/2020 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 05 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 315/2021-caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que são con-
f e r i d a s  p e l o  d e c r e t o  d o  d i a  3 0 / 0 4 / 2 0 1 9 ,  p u b l i c a -
do no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
r E S o l V E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora KiSSila Mar-
Via MaTiaS MacHado, cargo de Médico, lotação Gerência de Pe-
diatria, Matrícula Nº 5925119/2, no período de 16/06/2021 a 
15/07/2021, referente ao exercício de 2019, no período aquisitivo 
de 01/07/2019 a 30/06/2020 para fins de Regularização Funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 05 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654194

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 021/2021 decorreNte do PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº 050/2020 - Processo adMiNistratiVo Nº. 2020/561019.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
DO PARÁ – HEMOPA
coNTraTado: TiaGo aNdradE GoMES lTda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ sob o nº 37.760.036/0001-83 com sede na PaS-
SaGEM SNaPP, 304, caSTaNHEira, BElÉM, Pa, cEP 66.645-420, neste 
ato representada por seu representante legal TiaGo dE aNdradE Go-
MES, portador da cédula de identidade nº. 5447076/Pc, cPf/Mf sob o nº. 
93837780244, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTÍcioS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMo-
PA SEDE (.320 PACOTES de Açúcar refinado, pacote com 1 kg, com rótulo 
e prazo de validade), conforme descrito no contrato.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: R$ 10.584,00 (dez mil quinhentos e oitenta e quatro reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão e fiscalização 
do contrato a servidora renata Sousa ferreira, responsável pelo serviço de 
Nutrição da fundação Hemopa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de abril de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-Presidente da fundação HEMoPa- 
contratante
Tiago de andrade Gomes-TiaGo aNdradE GoMES lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 653962

eXtrato do coNtrato 022/2021 decorreNte do PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº 050/2020 - Processo adMiNistratiVo Nº. 2020/561019.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
DO PARÁ – HEMOPA
coNTraTado: E a alcaNTara & cia lTda -ME, pessoa jurídica de direi-
to privado, inscrita no cNPJ sob o nº 20.290.559/0001-00 com sede na 
coNJ. GUaJara, TErrEo TV WE 73 a N° 1992 loJa BcEP: 67.143-490, 
Bairro: coQUEiro- aNaNidEUa/Pará, neste ato representada por seu 
representante legal Marcos antonio Vasconcelos Pereira, portador da cédu-
la de identidade nº.5842615- SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº. 961.885.532-53, 
doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTÍcioS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMo-
Pa SEdE (7.200 PacoTES de café torrado e moído, embalado a vácuo, 
pacote de 250 gramas: com selo da aBic, com nível mínimo de qualidade 
(NMQ) não inferior a 5, de acordo com a norma de qualidade recomendável 
ABIC/PQC, de 28/04/2004, com rótulo e prazo de validade. ), conforme 
descrito no contrato.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente 
até o cumprimento integral das obrigações das partes.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: R$ 30.960,00 (trinta mil novecentos e sessenta reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão e fiscalização 
do contrato a servidora renata Sousa ferreira, responsável pelo serviço de 
Nutrição da fundação Hemopa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de abril de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-Presidente da fundação HEMoPa- 
contratante
Marcos Antonio Vasconcelos Pereira- E A ALCANTARA & CIA LTDA –ME- 
contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49,

Protocolo: 653967

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE filTroS dE rEMoÇÃo dE lEUcÓciToS EM coN-
cENTrado dE PlaQUETaS E HEMaciaS para o período de 12 meses.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 25/05/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 653885

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 283, 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.
rESolVE:
CONCEDER Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, 
com percentual fixado em 60% (sessenta por cento), incidente sobre o 
vencimento do cargo.

MaTricUla NoME carGo a coNTar dE
97571274/ 2 clicia dE SoUSa PiNTo aUX.adMiNiSTraTiVo 01/05/2021

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

Protocolo: 654174
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Portaria N° 263, de 04 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-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Designar a Servidora Regina de Jesus Nunes Rodrigues – matrícula 
54195148, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 212/2021 - FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
oBJETo: aquisição emergencial de lençol descartável em papel para suprir 
a necessidade da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna por 90 (noventa) dias.
ViGÊNcia: início em 05/05/2021 e término em 28/07/2021.
ProcESSo: 2021/376193
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 67/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 654264

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade 
laudo: 08/2021
Nome: Marilia liMa dE MaTToS
Matrícula: 5943097/ 2
cargo/ lotação: MEdico/fPEHcGV
Período: 23/04/2021 a 19/10/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 654190

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 163/21
Nome: odacY MarcElo rocHa foNSEca
Matrícula: 5917827/ 2
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 02/05/2021 a 05/05/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 654187

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 250 de 10 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-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Designar a Servidora Valdira Cardoso Santos – Matrícula nº 54188554-2, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 200/2021 - MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉ-
dicoS HoSPiTalarES lTda
coNTraTo Nº 201/2021 - E TaMUSSiNo E cia lTda
oBJETo: aquisição de oPME para realização de procedimento em paciente 
do SUS na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– FPEHCGV.
ViGÊNcia: início em 10/05/2021 e término em 21/07/2021
ProcESSo: 2021/249634
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 60/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 654006

coNtrato
.

contrato Nº 201/2021
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– FPEHCGV.
Valor: R$ 6.750,00 (SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
data de assinatura: 10/05/2021
Vigência: início em 10/05/2021 e término em 21/07/2021.
Modalidade: dispensa 60/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
Nome: E TaMUSSiNo E cia lTda
Endereço: RUA FREI SENADOR JOSÉ HENRRIQUE Nº 224, SALA 501/502 – 
ED EMP. ALFRED NOBEL. – RECIFE – CEP: 50.070-460
Telefone: (81) 3429 – 4632 - 3223-2470.
E-mail: veronica.cruz@tamussino.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 654003

contrato Nº 200/2021
objeto: aquisição de oPME’S para realização de procedimento em Paciente 
do SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
– FPEHCGV.
Valor: R$ 6.714,80 (SEIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E OITEN-
Ta cENTaVoS)
data de assinatura: 10/05/2021
Vigência: início em 10/05/2021 e término em 21/07/2021.
Modalidade: dispensa 60/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
Nome: MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoSPiTala-
rES lTda
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, 985 – ED. MIRAI OFFICES – UMARIZAL 
– CEP: 66050-902
Telefone:(91) 32226659
E-mail: mel.auday@mastermedic
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 654001
contrato Nº 212/2021
objeto: aquisição emergencial de lençol descartável em papel 70 cm x 
50m – rolo, para suprir a necessidade da Fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna por 90 (noventa) dias.
Valor: R$ 5.104,00 (CINCO MIL, CENTO E QUATRO REAIS)
data de assinatura: 04/05/2021
Vigência. início em 05/05/2021 e término em 28/07/2021.
dispensa n º 67/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0103, 0269, 0261, 0669
Pi: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: farMacÊUTica diSTriBUidora lTda
Endereço: PASSAGEM CUMARÚ Nº 11 - BAIRRO DO MARCO – BELÉM/PA
cEP: 66.095-080
Telefone: (91) 3223-2320/98464-0595
E-mail: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 654233

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2°
data de assinatura: 10/05/2021
Classificação do Objeto: Outros
objeto: ajuste doa valores unitários e total dos itens abaixo discriminado 
do 1º Termo aditivo ao contrato nº 42/2020.
cT nº 42/2020
Exercício: 2021
contratado:
Empresa: a7 diSTriBUidora dE MEdicaMENToS EirEli
Endereço: Rua 250 n° 662 – Qd. 34 – Lt. 72 – Setor Coimbra – Goiânia/GO
cEP: 74.535-350
Email: coordenacao1@a7distribuidora.com.br
Telefone: (62) 3291-8748/3240-5776
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 654204

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 107/FHcGV/2020
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de material de 
higiene pessoal, para abastecimento e distribuição entre os serviços da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor GloBal VENcEdor

1. 

aBSorVENTE ÍNTiMo 
fEMiNiNo NoTUrNo, HiPoa-
lErGÊNico E caMadaS coM 
GEl aBSorVENTE, coM aBaS 
E SUPErfÍciE EXTErNa coM 

No MÍNiMo TrÊS faiXaS 
adErENTES, PcT c/ 08 UNd.

1.500 caNcElado No JUlGaMENTo
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2. 

aBSorVENTE HiGiENico 
loNGo PÓS oPEraTÓrio E 
PÓS ParTo, SEM aBaS, USo 

HoSPiTalar: alTo GraU 
dE aBSorÇÃo, EMBalaGEM 

PriMaria coNTENdo dadoS 
dE idENTificaÇÃo, ProcE-
dENcia, NUMEro do loTE, 
NUMEro do rEGiSTro da 

aNViSa oU iSENÇÃo dE rE-
GiSTro do ProdUTo, daTa 
dE faBricaÇÃo E ValidadE 
do ProdUTo. PacoTE coM 

20 UNidadES

460 caNcElado No JUlGaMENTo

3. 

aParElHo dE BarBEar EM 
PláSTico dEScarTáVEl, 

aNTialÉrGico, MÍNiMo dE 
02 lÂMiNaS, MÍNiMo dE 
02 TiraS lUBrificaNTES 
E caBo aNTidErraPaNTE. 

PacoTE c/2 UNd

5.000 R$ 14.000,00 aVf coMErcio dE ProdUToS dE 
MEdicaMENToS E farMacEUTico

4. SaBoNETE coMUM 90G, coM 
aÇÃo BacTEricida. 3.000 R$ 4.290,00 Karla KaroliNE foNTES MENESES

5. 
SHaMPoo adUlTo Para 

TodoS oS TiPoS dE caBElo, 
HiPoalÉrGico, dE 400Ml

160 caNcElado No JUlGaMENTo

6. 

SHaMPoo iNfaNTil NEUTro, 
fÓrMUla SUaVE E SEM 

coraNTES, QUE NÃo caUSE 
irriTaÇÕES NoS olHoS 

do BEBÊ, HiPoalÉrGicoS, 
dE 350Ml

100 caNcElado No JUlGaMENTo

7. 

crEME dENTal: coM MÍNiMo 
dE 1.500 PPM dE flÚor + 

cálcio, aÇÃo BacTEriaNa. 
EMBalaGEM: BiSNaGa 

c/ 90G

2.000 caNcElado No JUlGaMENTo

8. 
dESodoraNTE EM SPraY 
aNTiTraNSPiraNTE, SEM 

alcool, 90Ml
2.500 R$ 21.650,00 BiddEN coMErcial lTda

9. 

EScoVa dENTal adUlTo: 
cErdaS MaciaS dE NYloN, 
c/ 04 filEiraS dE TUfoS, 
c/ 34 TUfoS dE cErdaS 

aParadaS E arrEdoNda-
daS  UNiforMEMENTE Na 
MESMa alTUra , c/ fEiXES 
dE cErdaS HoMoGÊNEaS, 

EScoVa coMPacTa, caBEÇa 
arrEdoNdada, caBo aNa-
TÔMico, (PoliProPilENo 

aTÓXico), MEdiNdo cErca 
dE 16 a 17cM.

3.000 caNcElado No JUlGaMENTo

10. 

EScoVa dENTal iNfaNTil: 
cErdaS MaciaS dE NYloN, 
c/ 04 filEiraS dE TUfoS, 
c/ 34 TUfoS dE cErdaS 

aParadaS E arrEdoNda-
daS  UNiforMEMENTE Na 
MESMa alTUra , c/ fEiXES 
dE cErdaS HoMoGÊNEaS, 

EScoVa coMPacTa, caBEÇa 
arrEdoNdada, caBo aNa-
TÔMico, (PoliProPilENo 

aTÓXico), MEdiNdo cErca 
dE 1a 17cM.

1.000 caNcElado No JUlGaMENTo

11. 
EScoVa Para UNHa EM 
NYloN caBo PláSTico, 

TaMaNHo ÚNico
1.500 caNcElado No JUlGaMENTo

12. 

fralda dEScarTáVEl. USo 
adUlTo GEriáTrica, TaM. 
P:ciNTUra dE 40 a 80 cM, 

PESo dE 20-40KG, PoSSUiN-
do GEl E EláSTico, fiTa 

adESiVa rEPoSicioNáVEl. 
PcT c/ 10UNd

100 caNcElado No JUlGaMENTo

13. 

fralda dEScarTaVEl, 
GEriaTrica, TaMaNHo 
M: coNfEccioNado EM 
MaTErial iMPErMEaVEl, 

HiPoalErGENico, caMadaS 
dE flocGEl, QUE PErMiTa 

ProTEÇÃo, coM Boa 
diSTriBUiÇÃo E rETENÇÃo 

daS EliMiNaÇÕES. dEVE 
PoSSUir aJUSTE aNaToMico 

coM adESiVoS laTEraiS 
Para UMa Boa fiXaÇÃo, 

BarrEira aNTi-VaZaMENTo. 
a EMBalaGEM dEVE coNTEr 
daTa dE faBricaÇÃo, Vali-
dadE, NUMEro do loTE E 

ProcEdÊNcia, cErTificado 
dE rEGiSTro No iNMETro. 

PacoTE coM 8, 9 oU 10 
fraldaS.

200 R$ 2.392,00 laNcE NorTE diSTriBUidora dE 
EQUiPaMENToS ElETro-ElETrÔNico

14. 

fralda dEScarTaVEl, 
GEriáTrica, TaMaNHo 
G: coNfEccioNada EM 
MaTErial iMPErMEaVEl, 

HiPoalErGENico, caMadaS 
dE flocGEl, QUE PErMiTa 

ProTEÇÃo, coM Boa 
diSTriBUiÇÃo E rETENÇÃo 

daS EliMiNaÇÕES. dEVE 
PoSSUir aJUSTE aNaToMico 

coM adESiVoS laTEraiS 
Para UMa Boa fiXaÇÃo, 

BarrEira aNTi-VaZaMENTo. 
a EMBalaGEM dEVE coNTEr 
daTa dE faBricaÇÃo, Vali-
dadE, NUMEro do loTE E 

ProcEdÊNcia, cErTificado 
dE rEGiSTro No iNMETro 

PacoTE coM 8, 9 oU 10 
fraldaS.

6.500 R$ 77.935,00 ProliMP ProdUToS E SErViÇoS 
EirEli

15. 

fralda dEScarTáVEl. USo 
adUlToGEriáTrica, TaM. 
XG: ciNTUra dE 120 a 165 
cM E aciMa dE 90KG cM, 

PoSSUiNdo GEl E EláSTico, 
fiTa adESiVa rEPoSicioNá-

VEl, PcT c/ 08UNd.

4.000 R$ 47.600,00 ProliMP ProdUToS E SErViÇoS 
EirEli

16. 

fralda dEScarTáVEl. USo 
adUlToGEriáTrica, TaM. 
XXG, ciNTUra MiNÍMia dE 
165 cM E PESo MÍNiMo dE 
100KG cM, PoSSUiNdo GEl 
E EláSTico, fiTa adESiVa 
rEPoSicioNáVEl, PcT c/ 

08UNd.

1.000 caNcElado No JUlGaMENTo

17. 

fralda dEScarTaVEl Para 
rEcEM-NaScido, TaMaNHo P 
(0 a 5KG): coNfEccioNada 
EM MaTErial iMPErMEaVEl, 
coM caMadaS dE flocGEl 
dE alTa aBSorÇÃo, QUE 
PErMiTa ProTEÇÃo, coM 

Boa diSTriBUicao E rETEN-
cao daS EliMiNaÇÕES. dEVE 
PoSSUir aJUSTE aNaToMico 

coM adESiVoS laTEraiS 
Para UMa Boa fiXacao, 

BarrEira aNTi-VaZaMENTo. 
EMBalaGEM dEVE coNTEr 

daTa dE faBricacao, Vali-
dadE, NUMEro do loTE E 

ProcEdÊNcia, cErTificado 
dE rEGiSTro No iNMETro. 

PacoTE coM 8, 9 oU 10 
fraldaS.

4.500 R$ 25.110,00 laNcE NorTE diSTriBUidora dE 
EQUiPaMENToS ElETro-ElETrÔNico
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18. 

fralda dEScarTaVEl, 
iNfaNTil, TaMaNHo M, 5 

a 10 KG aProXiMadaMEN-
TE: coNfEccioNada EM 
MaTErial iMPErMEaVEl, 

HiPoalErGENico, caMadaS 
dE flocGEl dE alTa aBSor-

ÇÃo, aJUSTE aNaToMico, 
ProVida dE adESiVoS 
Na faiXa aJUSTaVEl, 

BarrEira aNTi-VaZaMENTo. 
acoNdicioNada EM EMBa-
laGEM iMPErMEaVEl. dEVE 
coNSTar EXTErNaMENTE 

dadoS dE idENTificaÇÃo, 
daTa dE faBricaÇÃo, Vali-
dadE, NUMEro do loTE E 

ProcEdÊNcia, cErTificado 
dE rEGiSTro No iNMETro 
PacoTE coM 08, 09 oU 10 

fraldaS.

1.000 R$ 4.680,00 laNcE NorTE diSTriBUidora dE 
EQUiPaMENToS ElETro-ElETrÔNico

19. 

fralda dEScarTaVEl, 
iNfaNTil, TaMaNHo G, 10 
a 16KG aProXiMadaMEN-
TE: coNfEccioNada EM 
MaTErial iMPErMEaVEl, 

HiPoalErGENico, coM ca-
MadaS dE flocGEl dE alTa 
aBSorÇÃo, aJUSTE aNaTo-

Mico, ProVida dE adESiVoS 
Na faiXa aJUSTaVEl, 

BarrEira aNTi-VaZaMENTo. 
acoNdicioNada EM EMBa-
laGEM iMPErMEaVEl. dEVE 
coNSTar EXTErNaMENTE 

dadoS dE idENTificaÇÃo, 
daTa dE faBricaÇÃo, Vali-
dadE, NUMEro do loTE E 

ProcEdÊNcia, cErTificado 
dE rEGiSTro No iNMETro, 
PacoTE coM 08, 09 oU 10 

fraldaS.

2.000 caNcElado No JUlGaMENTo

20. 
fralda iNfaNTil, dEScar-

TáVEl, + 14 KG, PacoTE 
C/10 UND – TAM GG

360 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 107/fHcGV/2020:
R$ 197.657,00 (Cento e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais).
Belém/Pa, 10 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 653899

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

inexigibilidade: 15/2021
Valor: R$ 85.717,80
objeto: contratação de empresa para realização do serviço especializa-
do em manutenção técnica, preventiva e corretiva do equipamento STar-
RET 100S-Esterelizador de Plasma de Peróxido de Hidrogênio, nº de serie 
0101995066, localizado na central de Material e Esterilização (cME) da 
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FPEHCGV, 
com inclusão de mão de obra especializada e fornecimento de peças de 
reposição originais por um período de 12 (doze) meses.
Data de Ratificação: 29/04/2021
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2020
funcional Programática 10.302.1507.8288
Natureza da despesa 339039
fonte de recursos 103,0269
Plano interno - Pi 104008288c
origem do recurso Estadual
contratado:
Nome: adVaNcEd STEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUicÃo E coMEr-
cio dE ProdUToS Para SaUdE lTda.
Endereço: Avenida Tamboré, 1.077 – Parte A – Aphaville Empresarial, Barueri/SP
cEP 06.460-000
Telefone: (91) 3616-0170
E-mail: izabella.perrone@asp.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 654337

.

.

oUtras MatÉrias
.

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: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.399.246/0001-40, inscrição 
Estadual nº 15.189.530-9, com sede na Passagem Bom Sossego, Nº 20, 
Bairro: centro, cEP: 67.030-245, no Município de ananindeua, no Estado 
do Pará.

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE P/ 
12 MESES UNd

Valor
UNiTário 

(R$)

Valor
ToTal
(R$)

02

cateter, tipo duplo J, 28 cm 
- Tipo uso para desbloqueio 

endoscópico de uréter. 
comprimento 28mm, calibre 
6 fr, tamanhos aproximados. 

revestimento radiopaco, estéril, 
descartável.

BioMEdical 250 UNd 143,90 35.975,00

Valor ToTal GEral R$ 35.975,00

* O valor global estimado desta Ata é R$ 35.975,00 (Trinta e cinco mil, 
novecentos e setenta e cinco reais);
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 654020
LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: EdVaNilZa PErEira fErrEira
Matrícula: 57192083/ 1
cargo:/lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/ fPEHcGV
Período: 13/04/2021 a 202/04/2021
Grau de parentesco: Pai
N° da certidão: 067595 01 55 2021 4 00496 080 0186113 47
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: caSSilda doS SaNToS GUiMaraES
Matrícula: 5903916/ 3
cargo:/lotação: TEc. ENfErMaGEM/ fPEHcGV
Período: 01/05/2021 a 08/05/2021
Grau de parentesco: irMÃ
N° da certidão: 065656 01 55 2021 4 00440 070 0173108 23
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 654196

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

Portaria
.

Portaria N° 038, de 07 de Maio de 2021.
a diretora do Hospital Regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria N° 210/2021-ccG, de 
08 de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021.
coNSidEraNdo o Processo n° 2017/409152 no qual diz respeito ao 
Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria nº007, 
de 10/03/2020, prorrogado pela PorTaria Nº 026 de 07 de abril de 2021, 
para apurar indícios de irregularidade administrativa em desfavor do 
servidor E. M. f. S.;
Considerando que, mesmo após todos os esforços empreendidos por esta 
comissão, não foi possível a conclusão dos trabalhos.
rESolVE:
i- redesignar por mais 30 (sessenta) dias, a contar de 12/05/2021, a co-
missão de Processo administrativo disciplinar, até a conclusão dos traba-
lhos, constituída pelos servidores, Maria KarEM doS SaNToS fErNaN-
dES, matrícula nº57211829/2,JoÃo PaUlo BaTiSTa arNoUr,matrícula 
n°57194173/1 e cÉlio MiraNda da SilVa, matrícula nº 54189800/1, 
com a finalidade de prosseguir nos trabalhos de apuração dos fatos descri-
tos no processo nº2017/409152.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS PÚ-
Blica ,  EM  07 dE Maio dE 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
Diretora do Hospital Regional de Salinópolis.

Protocolo: 653991
Portaria N° 037, de 05 de Maio de 2021.
A Diretora do Hospital Regional de Salinópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria N° 210/2021-ccG, de 
08 de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021.
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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; e os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 e os autos dos Processo PaE n° 2020/968648;
rESolVE:
designar o servidor ETHValdo MaUri fErrEira dE SoUZa, Matrícula no 
57233240-1, cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado no setor de ad-
MiSSÃo/HrS, para exercer o cargo de fiscal do contrato nº 011/2021/
HrS, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando compro-
vada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamen-
to, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos necessários e 
previstos em lei, a contar de 22.04.21
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SaliNoPoliS/Pa, 03/05/2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa

Protocolo: 654225

secretaria de estado
de traNsPortes

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio
Nº. do convênio: 074/2020 Processo nº: 2020/491087
Nº. do Termo: 2º data de assinatura: 04/05/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 074/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Munici-
pal de Viseu, através do ofício 0169/2021/Gab. datado dia 05 de abril de 
2021, uma vez que, o repasse do recurso financeiro referente a 2ª (segun-
da) parcela está em atraso. a prorrogação de prazo encontra fundamento 
na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias  inic. de Vig.: 07/05/2021  T. Vig.: 04/08/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e  PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViSEU, cNPJ nº 
04.873.618/0001-17  cEP: 68620-000  logradouro: av. Justo chermont, 
N° S/N Bairro: centro  cidade: Viseu Uf: Pa
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 654096
eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio
Nº. do convênio: 048/2020 Processo nº: 2019/385594
Nº. do Termo: 1º data de assinatura: 04/05/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 048/2020, uma vez que a 3º (terceira) e ultima parcela do recurso 
financeiro encontra-se em atraso. A prorrogação de prazo encontra funda-
mento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea 
“h” e, passando consequentemente os documentos supra referenciados a 
fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 135 (cento e trinta e cinco) dias inic. de Vig.: 07/05/2021 T. Vig18/09/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEiTUra MUNiciPal dE GarrafÃo do NorTE, 
cNPJ nº 22.980.940/0001-27-17  cEP: 68.665-000  logradouro: rua luiz 
Eduardo Magalhães, N° S/N Bairro: Pedrinhas  cidade: Garrafão do Norte Uf: Pa
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 654099
eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio
Nº. do convênio: 075/2020 Processo nº: 2020/490912
Nº. do Termo: 2º data de assinatura: 04/05/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 075/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de Viseu, através do Ofício 0169/2021/Gab (fls. 275, proc. 2020/490912, 
volume ii) datado dia 05 de abril de 2021, uma vez que a liberação da 2ª 
(segunda) parcela está em atraso. a prorrogação de prazo encontra funda-
mento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea 
“h”, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fa-
zer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias  inic. de Vig.: 07/05/2021  T. Vig.: 04/08/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e  PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViSEU, cNPJ nº 
04.873.618/0001-17  cEP: 68620-000  logradouro: av. Justo chermont, 
N° S/N Bairro: centro  cidade: Viseu Uf: Pa
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 654100
eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio
Nº. do convênio: 037/2020  Processo nº 2019/548704
Nº. do Termo: 2º  data de assinatura: 26/04/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 037/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal 
de Cachoeira do Piriá, através do Oficio Nº 328/2021 (fl.635, volume III), 
em virtude da demora do repasse do recurso financeiro, ocasionando o 
atraso na execução do serviço. a prorrogação de prazo encontra funda-
mento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, alínea 5.1, “h”, 
passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer 
parte integrante deste instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 27/04/2021  T. Vig.: 
24/08/2021.
foro: comarca de Belém
Pers: Jurídica cNPJ: 01.612.360/0001-07 Nome: MUNicÍPio dE cacHo-
Eira do Piriá/Pa. logradouro: rua Getúlio Vargas, nº 534  cEP: 68.617-
000 Bairro: centro cidade: cachoeira do Piriá Uf: Pa
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 654103

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 025/2020.
oBJETo: implantação de acostamento e restauração do Pavimento da rodo-
via Pa-124, trecho: Entronc. rod.Pa-324 (Santa luzia) / Entronc. Pa-444, na 
região de integração do rio caetés, sob a jurisdição do 2° Núcleo regional.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Per-
manente de licitação torna público o resultado da licitação concorrência nº 
025/2020 – SETRAN.
1ª Classificada: AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Valor: R$ 14.749.969,58 (Quatorze milhões, setecentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de Recursos. Cópia da ata de julgamento da Documen-
tação de Habilitação, encontra-se à disposição dos interessados na sala da 
comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante Barroso, 
nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 10 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 654172
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 006/2021.
oBJETo: Serviços de Pavimentação da rodovia Pa-322, com extensão de 
48,15 Km, trecho: Entr. Br-010 (São Miguel do Guamá) / Entr. Pa-124, 2º 
Núcleo regional.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. as empresas carMoNa caBrEra coNSTrUTo-
ra dE oBraS S.a., coNSTrUTora lorENZoNi lTda., ENGEforT coNS-
TrUTora E EMPrEENdiMENToS lTda., HB20 coNSTrUÇÕES EirEli., J a 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI., VIA PARÁ CONSTRUTORA LTDA., NG – ENGE-
NHaria E coNSTrUÇÕES lTda., TSc iNfraESTrUTUra E coNSTrUÇÕES 
EirEli e f.a.S dE carValHo SErV. TÉcNicoS EirEli foram consideradas 
HaBiliTadaS, e a empresa arf coNSTrUÇÕES E ENGENHaria EirEli 
foi considerada iNaBiliTada. a partir da data desta publicação, abre-se o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Cópia da ata 
de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, 
na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 10 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 654169

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 053/2021-GP, de 07 de Maio de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – CPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – CPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:

MaTrÍcUla NoME GoZo aQUiSiTiVo

2052598 cleide cilene abud ferreira 01/06/2021 a 15/06/2021 2018/2019

6403133 Manoel coutinho aguiar Junior 01/06/2021 a 30/06/2021 2020/2021

5920501 Stephanie lorhane de Moura oliveira 01/06/2021 a 30/06/2021 2020/2021

5947368 Kelly Ketley dias de amorim 01/06/2021 a 30/06/2021 2020/2021

5945620 andré filipe Silva ferreira 21/06/2021 a 30/06/2021 2019/2020

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – CPH, 07 de maio de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 653897
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Portaria Nº 054/2021-GP de 10 de Maio de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – CPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E
coNcEdEr o gozo de férias, no período de 10/05/2021 a 14/05/2021, 
referente ao período aquisitivo 2019/2020, ao servidor caio MUNiZ 
riBEiro, ocupante do cargo de adMiNiSTrador dE PorTo, Matrícula 
n° 5913911, interrompidas por meio da PorTaria Nº 005/2021-GP de 
04/02/2021, publicada no doE n° 34.483 de 05/02/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – CPH, 10 de maio de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 653898

diÁria
.

Portaria Nº. 055/2021-GP de 10 de Maio de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para a localidade de Mocoóca município de Maracanã no dia 10/05/2021, a 
serviço da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 10 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 654177
Portaria Nº. 056/2021-GP de 10 de Maio de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para a localidade de Mocoóca município de Maracanã no dia 10/05/2021, a 
serviço da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diáriaS
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 10 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 654179

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 299/2021 – arcoN-Pa, 07 de Maio de 2021. o di-
retor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela Lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraN-
do Processo nº 2021/252623; rESolVE: i - coNcEdEr 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio ao servidor lUiS flaVio Maia liMa, matrícula 
n.º 5456541/2, ocupante do cargo de assistente Técnico em regulação 
de Serviços Públicos N/ii, correspondente ao triênio 2006/2009, conforme 
Parecer Jurídico n° 042/2021-NUJUr, contido no sequencial 9 dos autos. 
ii - aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
04/06/2021 a 03/07/2021, considerando manifestação da chefia imediata 
no sequencial 11 dos autos. iii - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE 
rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 
07 dE Maio dE 2021. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO Diretor Geral – 
arcoN-Pa.

Protocolo: 653947

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 297/2021 – arcoN-Pa, de 07 de maio de 2021.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – ARCON – PA, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso i do artigo 19 da lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 
1997 e alterações introduzidas pela lei nº 6.838, de 20 de fevereiro 2006;
coNSidEraNdo o que preceitua a lei estadual nº 6.555/2003, decreto 
Estadual nº 337/2007 e a PorTaria Nº 962 de 19/09/2008, da Secretaria 

de Estado de administração (SEad), que aprova o Manual de Gestão do 
Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará e;
CONSIDERANDO a necessidade de instruir no âmbito da Agência de Regu-
lação de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON-PA a Comissão de 
Avaliação de Bens Móveis para emissão de parecer sobre estado de inser-
vibilidade de bens em desuso;
rESolVE:
I – CONSTITUIR a Comissão de Avaliação de Bens Móveis da ARCON-PA.
ii- dESiGNar Mariana Pereira de Holanda fabbri, matrícula nº 8002834/1, 
auxiliar em regulação, Valdir da Silva Malcher, matrícula nº 57173556/1, 
auxiliar operacional, Manoel Pereira dos Santos leite, matrícula nº 
54194152/1, auxiliar operacional, para sob a presidência da primeira, 
constituir a referida comissão.
iii - Sem prejuízo das atribuições de seus cargos e as expressamente pre-
vistas em lei, competirá à comissão:
a) Realizar avaliação dos bens móveis na sede e em toda a área de abran-
gência desta ARCON-PA, para fins de alienação ou desfazimento, previstos 
em legislação;
b) Supervisionar os registros patrimoniais, comprovar a quantidade e qua-
lidade dos materiais permanentes existentes, com o objetivo de executar a 
manutenção/baixa referente às movimentações e ou/ extravios para pro-
mover a atualização da informação contida no SiSPaT WEB.
iV - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUrÍPEdES rEiS da crUZ filHo

Protocolo: 654009

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 135 de 07 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 doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2020/597825;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor faBio lUciaNo SoUZa MaraMaldo, ma-
trícula n° 5899716/1, ocupante do cargo de assistente de informática para 
atuar como fiscal Titular, e o servidor, aUGUSTo MaSaSHiGUE KaNaSHi-
ro MaTSUNaGa matrícula nº 57212533/1, ocupante do cargo de assisten-
te de informática para atuar como fiscal Suplente no contrato administra-
tivo nº 09/2021 – SEDAP, celebrado com a I. M. LUDWIG, CNPJ/MF sob o 
nº 16.443.322/0001-45.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 654072
Portaria Nº 134 de 07 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 doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2020/377826;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a servidora BrUNa riBEiro SaNToS, matrícula n° 
80845779/4, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infra-Estrutura 
para atuar como fiscal Titular, e o servidor, MaX MiGUElPardal PoSSaS 
matrícula nº55587277/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de in-
fra-Estrutura para atuar como fiscal Suplente no contrato administrativo 
nº 03/2021 – SEDAP, celebrado com a aMaZoNTEcH ENGENHaria E TEc-
NoloGia, cNPJ/Mf sob o nº 14.787.830/0001-15
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabe-
lecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilida-
de; Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
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: 654067
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Portaria Nº 136 de 07 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 doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2019/280836;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor aNdErSoN rEiS da coSTa, matrícula n° 
5958064/1, ocupante do cargo de Gerente, para atuar como fiscal Titular, 
e o servidor, lUiZ GUilHErME aSSiS dE MoraES matrícula nº 5891805/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para atuar como fiscal 
Suplente no Contrato Administrativo nº 27/2019 – SEDAP, celebrado com 
a empresa XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES aMBiENTaiS lTda., cNPJ/Mf 
sob o nº 23.259.429/0001-01.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 654077

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 26/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 001/2021.
Processo nº. 2020/302210– SEDAP – SEDAP
forNEcEdor: diMorVaN daVi MENEGUSSo ME
cNPJ: 07.065.479/0001-93
representante legal: diMorVaN daVi MENEGUSSo.
End.: Rua Orvalina Oliveira de Mello, 1237 – Dívino, Palmas - PR, Fone/
fax: (46) 3262-5901, e-mail:menegussomaquinas.palmas@hotmail.com
data de assinatura: 06/05/2021
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao fornecimento de aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcialiZaÇÃo dE ProdU-
ToS aGroPEcUárioS aliMENTarES EM fEiraS E MErcadoS No ÂMBiTo 
DO ESTADO DO PARÁ, de acordo com as condições e especificações do Edital 
do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 – SEDAP, conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

09

Serra de fita para osso, ¾ HP, 
capacidade fita estendida (serra) 2,18 
cm voltagem 127/220 v, cor branca 
/ mesa (corre) em inox, dimensões 
aproximada a 156 x l 66 x P90 cm, 

uso serrar e fatiar carnes, aves, 
peixes e produtos em diversos. Marca 

Tropikal, lâmina 2,30 big

UNd 300 2.684,39 805.317,00

Valor ToTal 805.317,00

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 654063

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 25/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 001/2021.
Processo nº. 2020/302210– SEDAP – SEDAP
forNEcEdor: daNfESSi MÓVEiS corPoraTiVoS E EScolarES lTda ME
cNPJ: 24.419.569/0001-54
representante legal: WElliNGToN BaSSi.
End.: Rua Imperatriz Tereza Cristina, n° 866 - Sala 03 – CEP: 13.188-072, 
Jardim Amanda I, Hortolândia - SP, Fone/Fax: (19) 2221-5299, e-mail: 
contato@danfessi.com.br
data de assinatura: 06/05/2021
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao fornecimento de aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcialiZaÇÃo dE ProdU-
ToS aGroPEcUárioS aliMENTarES EM fEiraS E MErcadoS No ÂMBi-
TO DO ESTADO DO PARÁ, de acordo com as condições e especificações do 
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 – SEDAP, conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

06

Estufa em inox, vidro, capacidade 6 
bandejas duplas, voltagem 127 v, cor 
inox, dimensões aproximadas a 12 x 
l 32 x P 55 cm , uso pesar produtos 

em geral

UNd 603 475,00 286.425,00

07

Balança computadorizada 15kg/5g, 
com bateria, capacidade 15 kg, volta-
gem 127/220 v, com bateria, cor inox 
ou branco, dimensões aproximadas 
a 12 x l 32 x P 36 cm, uso pesar 

produtos em geral

UNd 1.502 639,28 960.198,56

Valor ToTal 1.246.623,56

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 654061

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 33/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 001/2021.
Processo nº. 2020/302210– SEDAP – SEDAP
forNEcEdor: frilUX iNdÚSTria E coMÉrcio dE rEfriGEraÇÃo EirEli
cNPJ: 05.730.111/0001-77
representante legal: JÚlio cÉSar Garcia MarTiNS.
End.: rodovia Municipal Mfr 030, Zona rural, cEP: 89300-000, Mafra/Sc, 
fone/fax: (11) 5521-1841, e-mail: licitacao@frilux.ind.br
data de assinatura: 10/05/2021
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao fornecimento de aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcialiZaÇÃo dE ProdUToS 
aGroPEcUárioS aliMENTarES EM fEiraS E MErcadoS No ÂMBiTo do 
ESTADO DO PARÁ, de acordo com as condições e especificações do Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 – SEDAP, conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

03

BalcÃo friGorÍfico Para 
aÇoUGUE caPacidadE: Vari-
áVEl - TEMPEraTUra: +3°c a 
10°c VolTaGEM: 127 V; cor: 
iNoX; diMENSÕES aProXiMa-
daS: a 139 X l 150 X P 71 cM 
USo: EXPoSiÇÃo dE carNES 

rESfriadaS; SiSTEMa dE 
rEfriGEraÇÃo: SErPENTiNa 

SUPErior, GaNcHEira dUPla.
Modelo:rf-361-Especial/ Marca: 

frilux
fabricante: frilux

Procedência: Nacional

UNid 302 6.400 1.932.800,00

Valor ToTal 1.932.800,00

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 654112

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 30/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 001/2021.
Processo nº. 2020/302210– SEDAP – SEDAP
forNEcEdor: VidENTE coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda ME
cNPJ: 26.517.495/0001-14
representante legal: THiaGo MacHado GodiNHo.
End.: rua 510, Nº 24, Qd. 21 lT. 19/18, cEP: 74.550-145, Setor centro 
Oeste – Goiânia/GO. Fone/Fax: (62) 4101-5034
data de assinatura: 10/05/2021
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao fornecimento de aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcialiZaÇÃo dE ProdUToS 
aGroPEcUárioS aliMENTarES EM fEiraS E MErcadoS No ÂMBiTo do 
ESTADO DO PARÁ, de acordo com as condições e especificações do Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 – SEDAP, conforme abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

13

Escorredor com pé n° 40, capacidade 
variável, cor alumínio, dimensões 

aproximadas d 40 cm, uso preparo de 
alimentos em geral.

UNd 2.403 63,05 151.509,15

Valor ToTal 151.509,15

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 654107

terMo de aNULaÇÃo de HoMoLoGaÇÃo (GrUPo 15) do Proces-
so LicitatÓrio N° 2021/317650
PreGÃo eLetrÔNico srP N°004/2021-sedaP/Pa
objeto: aquisição de insumos e equipamentos agropecuários: sementes e 
mudas, adubo orgânico mineral, defensivos agrícolas, material para irriga-
ção, ferramentas agrícolas e material reprodutivo.
o SEcrETário dE ESTado, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista que a administração tem o poder de, a qualquer momento e de ofício, 
rever seus próprios atos por ilegalidade, a fim de evitar possível gravame 
ao interesse público, em cumprimento ao disposto no artigo 49, da lei 
federal n°8.666/93 e Súmula 473 do STf e:
coNSidEraNdo que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão 
monocrática, deferiu liminar determinando que seja readmitida a empresa 
alEXaNdrE dE faria da SilVa - ViVEiro caNTiNHo do cEU - ME, no 
processo licitatório em epígrafe, repetindo os atos já realizados a partir de 
sua desclassificação.
coNSidEraNdo, ainda, que a Procuradoria Geral do Estado do Pará, reco-
mendou o cumprimento da decisão a esta administração Pública.
rESolVE: aNUlar a HoMoloGaÇÃo, do Grupo 15 do PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP n° 004/2021, determinando a repetição dos atos já realizados 
a partir da desclassificação da empresa ALEXANDRE DE FARIA DA SILVA 
- ViVEiro caNTiNHo do cÉU -ME.
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém/Pa, 07de maio de 2021
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - SEdaP

Protocolo: 654151
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 515 de 10 de Maio de 2021
O Presidente do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o Decreto – Lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
CONSIDERANDO que o Instituto de Terras do Pará – ITERPA é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e Fundiário – DEAF, do ITERPA, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de aurora do Pará, abrangendo uma 
área de 26,4658 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2002/83929.
rESolVE:
I – ARRECADAR, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 26,4658 (vinte e seis 
hectares, quarenta e seis ares e cinquenta e oito centiares), denominada 
GlEBa SÍTio MaracaNÃ, localizada no Município aurora do Pará, com 
limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no marco EcMM-7002, de coordenada N 
=  9.743.083,70m e E = 213.812,45m; deste, segue confinando com a  
fazenda aurora, com a seguinte distância:  957,49 m e azimute plano 
90°52’46” até o marco EZUM-0904, de coordenada N = 9.743.069,00m e 
E = 214.769,82m; deste, segue a faixa de domínio pela Margem direita 
(sentido Norte-Sul) da rodovia federal Br-010, com a seguinte distância: 
259,41 m e azimute plano 176°47’17” até o marco EcMM-7004, de coor-
denada N = 9.742.810,00m e E = 214.784,36m;  deste, segue confinan-
do com a  fazenda Santo amaro, com a seguinte distância:  965,81 m e 
azimute plano 268°56’46” até o marco EcMM-7001, de coordenada N = 
9.742.792,23m e E = 213.818,71m; deste, segue confinando com o lote 
de Samuel araujo da Silva, com a seguinte distância: 291,53 m e azimute 
plano 358°46’11” m até o marco EcMM-7002, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir de coordenada N m e E m, e encontram-
se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 
45°00’, fuso -23, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
III – DETERMINAR à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de aurora do Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 654065
Portaria N° 514 de 10 de Maio de 2021
O Presidente do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o Decreto – Lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
CONSIDERANDO que o Instituto de Terras do Pará – ITERPA é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e Fundiário – DEAF, do ITERPA, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de ipixuna do Pará, abrangendo uma 
área de 1.005,2677 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;

coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2014/325901.
rESolVE:
I – ARRECADAR, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 1.005,2677ha (mil e cinco 
hectares, vinte e ares e setenta e sete centiares), denominada GlEBa SU-
rUBiJU i, localizada no Município ipixuna do Pará, com limites, confronta-
ções e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo 
elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice c45-V-1311, de coordenadas N 9.729.609,0950m e 
E 170.982,0650m; deste, segue confrontando com os limites da fazenda 
São José – Maria de Lima Ferreira, com os seguintes azimutes e distâncias 
97°00’38” e 2.180,966 m até o vértice c65-M-0180, de coordenadas N 
9.729.342,9020m e E 173.146,7250m; deste, segue confrontando com 
roger freire dias, com os seguintes azimutes e distâncias 79°23’51” e 
230,410 m até o vértice c45-M-2999, de coordenadas N 9.729.385,2960m 
e E 173.373,2010m;  179°57’26” e 1.639,214 m até o vértice c65-M-0178, 
de coordenadas N 9.727.746,0820m e E 173.374,4250m;  86°24’59” e 
989,488 m até o vértice c65-M-0177, de coordenadas N 9.727.807,9290m 
e E 174.361,9780m;  181°32’39” e 579,209 m até o vértice c45-M-2998, 
de coordenadas N 9.727.228,9300m e E 174.346,3710m; 187°12’56” e 
374,209 m até o vértice c45-M-2997, de coordenadas N 9.726.857,6850m 
e E 174.299,3690m;  179°39’46” e 1.583,113 m até o vértice c65-M-0176, 
de coordenadas N 9.725.274,5990m e E 174.308,6900m; deste, segue 
confrontando com ramal da cobrás, com os seguintes azimutes e distân-
cias:  273°00’14” e 2.416,300 m até o vértice c45-V-0870, de coordenadas 
N 9.725.401,2170m e E 171.895,7100m; deste, segue pelo limite Munici-
pal (iBGE,2019) entre aurora do Pará/ipixuna do Pará, com os seguintes 
azimutes e distâncias:  354°19’04” e 248,429 m até o vértice C45-V-0869, 
de coordenadas N 9.725.648,4250m e E 171.871,1130m;  345°07’01” e 
160,383 m até o vértice c45-V-0868, de coordenadas N 9.725.803,4270m 
e E 171.829,9190m;  354°08’33” e 186,984 m até o vértice c45-V-0867, 
de coordenadas N 9.725.989,4350m e E 171.810,8360m;  345°09’09” e 
461,438 m até o vértice c45-V-0866, de coordenadas N 9.726.435,4660m 
e E 171.692,5930m;  334°06’49” e 334,368 m até o vértice c45-V-0865, 
de coordenadas N 9.726.736,2840m e E 171.546,6120m;  321°02’22” e 
128,591 m até o vértice c45-V-0864, de coordenadas N 9.726.836,2740m 
e E 171.465,7560m;  347°11’04” e 139,537 m até o vértice c45-V-0863, 
de coordenadas N 9.726.972,3350m e E 171.434,8050m;  351°52’06” e 
424,920 m até o vértice c45-V-0862, de coordenadas N 9.727.392,9830m 
e E 171.374,7000m;  3°49’57” e 274,770 m até o vértice c45-V-0861, 
de coordenadas N 9.727.667,1390m e E 171.393,0650m;  8°37’36” e 
146,939 m até o vértice c45-V-0860, de coordenadas N 9.727.812,4160m 
e E 171.415,1050m;  354°21’47” e 196,915 m até o vértice c45-V-0859, 
de coordenadas N 9.728.008,3790m e E 171.395,7630m;  342°30’46” e 
105,184 m até o vértice c45-V-0858, de coordenadas N 9.728.108,7020m 
e E 171.364,1560m; 355°04’51” e 952,372 m até o vértice c45-V-0857, 
de coordenadas N 9.729.057,5660m e E 171.282,4890m;  344°42’33” e 
213,632 m até o vértice c45-V-0856, de coordenadas N 9.729.263,6350m 
e E 171.226,1500m;  324°59’01” e 103,917 m até o vértice c45-V-0855, 
de coordenadas N 9.729.348,7420m e E 171.166,5210m;  341°26’45” e 
115,239 m até o vértice c45-V-0854, de coordenadas N 9.729.457,9910m 
e E 171.129,8520m; 315°38’09” e 211,361 m até o vértice c45-V-1311, 
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir do Marco Base c45-M-2991, de coordenada 
N 9730302,838m e E 169658,367m, e encontram-se representadas no 
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, 
tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
III – DETERMINAR à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de Marapanim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 654053
Portaria N° 513 de 10 de Maio de 2021
O Presidente do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o Decreto – Lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
CONSIDERANDO que o Instituto de Terras do Pará – ITERPA é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e Fundiário – DEAF, do ITERPA, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Paragominas, abrangendo uma área 
de 2.948,6860 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/337104.
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rESolVE:
I – ARRECADAR, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 2.948,6860 (dois mil, nove-
centos e quarenta e oito hectares, sessenta e oito ares e sessenta centia-
res), denominada GlEBa TiJUca, localizada no Município Paragominas, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no marco M-001, de coordenada N =  
9.732.516,15m e E = 291.424,79m; deste, segue pelo limite Municipal 
iBGE (2019) entre Paragominas e Nova Esperança do Piriá, com a seguinte 
distância: 852,90 m e azimute plano 90°59’44” até o marco M-002, de 
coordenada N = 9.732.501,33m e E = 292.277,56m; 215,39 m e azimute 
plano 90°59’13” até o marco M-003, de coordenada N = 9.732.497,62m e 
E = 292.492,92m; 107,49 m e azimute plano 66°48’53” até o marco 
M-004, de coordenada N = 9.732.539,94m e E = 292.591,73m; 121,45 m 
e azimute plano 54°35’07” até o marco M-005, de coordenada N = 
9.732.610,32m e E = 292.690,71m; 223,29 m e azimute plano 71°35’13” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.732.680,85m e E = 292.902,57m; 
9,56 m e azimute plano 94°01’02” até o marco M-007, de coordenada N = 
9.732.680,18m e E = 292.912,11m; 2,00 m e azimute plano 94°00’15” até 
o marco M-008, de coordenada N = 9.732.680,04m e E = 292.914,11m; 
7,02 m e azimute plano 94°00’15” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.732.679,55m e E = 292.921,11m; 60,58 m e azimute plano 94°00’15” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.732.675,32m e E = 292.981,54m; 
deste, segue confinando com o assentamento federal Pa cidaPar 2ª Par-
te, com a seguinte distância: 20,93 m e azimute plano 127°44’26” até o 
marco M-011, de coordenada N = 9.732.662,51m e E = 292.998,09m; 
166,39 m e azimute plano 105°16’36” até o marco M-012, de coordenada 
N = 9.732.618,67m e E = 293.158,60m; 23,76 m e azimute plano 
93°06’47” até o marco M-013, de coordenada N = 9.732.617,38m e E = 
293.182,32m; deste, segue pelo limite Municipal iBGE (2019) entre Para-
gominas e Nova Esperança do Piriá, com a seguinte distância: 201,74 m e 
azimute plano 121°10’41” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.732.512,94m e E = 293.354,92m; 47,83 m e azimute plano 132°27’30” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.732.480,65m e E = 293.390,21m; 
0,04 m e azimute plano 123°41’24” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.732.480,63m e E = 293.390,24m; 0,42 m e azimute plano 133°05’27” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.732.480,34m e E = 293.390,55m; 
2,73 m e azimute plano 132°28’18” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.732.478,50m e E = 293.392,56m; 0,06 m e azimute plano 128°39’35” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.732.478,46m e E = 293.392,61m; 
11,19 m e azimute plano 132°25’43” até o marco M-020, de coordenada N 
= 9.732.470,91m e E = 293.400,87m; 59,75 m e azimute plano 132°27’22” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.732.430,58m e E = 293.444,95m; 
127,31 m e azimute plano 132°27’01” até o marco M-022, de coordenada 
N = 9.732.344,65m e E = 293.538,89m; 225,35 m e azimute plano 
111°02’59” até o marco M-023, de coordenada N = 9.732.263,71m e E = 
293.749,20m; 0,02 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-024, de 
coordenada N = 9.732.263,71m e E = 293.749,22m; 0,40 m e azimute 
plano 112°04’04” até o marco M-025, de coordenada N = 9.732.263,56m 
e E = 293.749,59m; 46,95 m e azimute plano 111°02’40” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.732.246,70m e E = 293.793,41m; 57,84 m 
e azimute plano 112°58’44” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.732.224,12m e E = 293.846,66m; 88,75 m e azimute plano 112°58’48” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.732.189,47m e E = 293.928,37m; 
175,99 m e azimute plano 112°58’52” até o marco M-029, de coordenada 
N = 9.732.120,76m e E = 294.090,39m; 339,33 m e azimute plano 
92°16’24” até o marco M-030, de coordenada N = 9.732.107,30m e E = 
294.429,45m; 69,78 m e azimute plano 91°39’32” até o marco M-031, de 
coordenada N = 9.732.105,28m e E = 294.499,20m; deste, segue confi-
nando com o assentamento federal Pa cidaPar 2ª Parte, com a seguinte 
distância: 91,19 m e azimute plano 105°08’56” até o marco M-032, de 
coordenada N = 9.732.081,45m e E = 294.587,22m; 69,72 m e azimute 
plano 99°48’39” até o marco M-033, de coordenada N = 9.732.069,57m e 
E = 294.655,92m; 179,93 m e azimute plano 98°15’01” até o marco 
M-034, de coordenada N = 9.732.043,75m e E = 294.833,99m; 129,88 m 
e azimute plano 84°48’34” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.732.055,50m e E = 294.963,34m; 144,16 m e azimute plano 87°12’18” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.732.062,53m e E = 295.107,33m; 
204,35 m e azimute plano 90°23’43” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.732.061,12m e E = 295.311,68m; 23,89 m e azimute plano 90°23’01” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.732.060,96m e E = 295.335,57m; 
49,21 m e azimute plano 90°23’45” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.732.060,62m e E = 295.384,78m; 50,42 m e azimute plano 112°43’48” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.732.041,14m e E = 295.431,28m; 
5,20 m e azimute plano 112°37’12” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.732.039,14m e E = 295.436,08m; 149,16 m e azimute plano 
112°43’41” até o marco M-042, de coordenada N = 9.731.981,51m e E = 
295.573,66m; 225,97 m e azimute plano 89°18’10” até o marco M-043, de 
coordenada N = 9.731.984,26m e E = 295.799,61m; 244,31 m e azimute 
plano 25°56’35” até o marco M-044, de coordenada N = 9.732.203,95m e 
E = 295.906,49m; 121,52 m e azimute plano 341°25’14” até o marco 
M-045, de coordenada N = 9.732.319,14m e E = 295.867,77m; deste, 
segue pelo limite Municipal iBGE (2019) entre Paragominas e Nova Espe-
rança do Piriá, com a seguinte distância:  2,89 m e azimute plano 77°24’24” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.732.319,77m e E = 295.870,59m; 
496,34 m e azimute plano 85°02’47” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.732.362,63m e E = 296.365,08m; 132,03 m e azimute plano 70°44’40” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.732.406,17m e E = 296.489,72m; 
deste, segue confinando com a Terra indígena alto rio Guamá (Etnia Tim-
bira e Tembé), com a seguinte distância: 1.155,32 m e azimute plano 
162°14’35” até o marco M-049, de coordenada N = 9.731.305,89m e E = 

296.842,07m; 419,45 m e azimute plano 162°14’37” até o marco M-050, 
de coordenada N = 9.730.906,42m e E = 296.969,99m; 876,72 m e 
azimute plano 162°14’35” até o marco M-051, de coordenada N = 
9.730.071,47m e E = 297.237,37m; 323,72 m e azimute plano 162°14’34” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.729.763,17m e E = 297.336,10m; 
2.418,70 m e azimute plano 162°14’35” até o marco M-053, de coordena-
da N = 9.727.459,70m e E = 298.073,75m; 950,77 m e azimute plano 
162°14’37” até o marco M-054, de coordenada N = 9.726.554,22m e E = 
298.363,71m; 4,83 m e azimute plano 162°16’41” até o marco M-055, de 
coordenada N = 9.726.549,62m e E = 298.365,18m; 90,49 m e azimute 
plano 162°14’31” até o marco M-056, de coordenada N = 9.726.463,44m 
e E = 298.392,78m; 3,38 m e azimute plano 162°15’42” até o marco 
M-057, de coordenada N = 9.726.460,22m e E = 298.393,81m; 2,34 m e 
azimute plano 162°06’23” até o marco M-058, de coordenada N = 
9.726.457,99m e E = 298.394,53m; 0,34 m e azimute plano 162°38’46” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.726.457,67m e E = 298.394,63m; 
0,27 m e azimute plano 162°53’50” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.726.457,41m e E = 298.394,71m; deste, segue confrontando com 
“Quem de direito”,  com a com a seguinte distância: 1,89 m e azimute 
plano 271°12’45” até o marco M-061, de coordenada N = 9.726.457,45m 
e E = 298.392,82m; 3,99 m e azimute plano 272°34’59” até o marco 
M-062, de coordenada N = 9.726.457,63m e E = 298.388,83m; 36,76 m 
e azimute plano 272°34’22” até o marco M-063, de coordenada N = 
9.726.459,28m e E = 298.352,11m; 23,88 m e azimute plano 272°34’04” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.726.460,35m e E = 298.328,25m; 
25,38 m e azimute plano 272°34’30” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.726.461,49m e E = 298.302,90m; 435,82 m e azimute plano 
272°34’30” até o marco M-066, de coordenada N = 9.726.481,07m e E = 
297.867,52m; deste, segue confinando com o assentamento federal Pa 
Nova Vida, com a seguinte distância: 53,43 m e azimute plano 340°33’04” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.726.531,45m e E = 297.849,73m; 
134,41 m e azimute plano 272°05’06” até o marco M-068, de coordenada 
N = 9.726.536,34m e E = 297.715,41m; 210,06 m e azimute plano 
273°25’31” até o marco M-069, de coordenada N = 9.726.548,89m e E = 
297.505,73m; 577,42 m e azimute plano 271°22’49” até o marco M-070, 
de coordenada N = 9.726.562,80m e E = 296.928,48m; 164,36 m e 
azimute plano 272°31’29” até o marco M-071, de coordenada N = 
9.726.570,04m e E = 296.764,28m; 160,08 m e azimute plano 272°31’27” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.726.577,09m e E = 296.604,36m; 
193,18 m e azimute plano 274°12’02” até o marco M-073, de coordenada 
N = 9.726.591,24m e E = 296.411,70m; 133,78 m e azimute plano 
274°12’03” até o marco M-074, de coordenada N = 9.726.601,04m e E = 
296.278,28m; 862,29 m e azimute plano 273°29’04” até o marco M-075, 
de coordenada N = 9.726.653,45m e E = 295.417,58m; 80,70 m e azimu-
te plano 272°07’24” até o marco M-076, de coordenada N = 9.726.656,44m 
e E = 295.336,94m; 0,28 m e azimute plano 272°02’43” até o marco 
M-077, de coordenada N = 9.726.656,45m e E = 295.336,66m; 1,50 m e 
azimute plano 271°54’33” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.726.656,50m e E = 295.335,16m; 0,04 m e azimute plano 284°02’10” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.726.656,51m e E = 295.335,12m; 
393,40 m e azimute plano 272°07’05” até o marco M-080, de coordenada 
N = 9.726.671,05m e E = 294.941,99m; 568,99 m e azimute plano 
271°27’08” até o marco M-081, de coordenada N = 9.726.685,47m e E = 
294.373,18m; 635,72 m e azimute plano 271°13’27” até o marco M-082, 
de coordenada N = 9.726.699,05m e E = 293.737,61m; 569,75 m e 
azimute plano 272°02’23” até o marco M-083, de coordenada N = 
9.726.719,33m e E = 293.168,22m; 496,18 m e azimute plano 271°57’23” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.726.736,27m e E = 292.672,33m; 
131,92 m e azimute plano 272°15’17” até o marco M-085, de coordenada 
N = 9.726.741,46m e E = 292.540,51m; deste, segue confinando com o 
assentamento federal Pa arapua Simeira, com a seguinte distância: 
242,65 m e azimute plano 353°10’26” até o marco M-086, de coordenada 
N = 9.726.982,39m e E = 292.511,67m; 1.598,09 m e azimute plano 
353°54’15” até o marco M-087, de coordenada N = 9.728.571,44m e E = 
292.341,97m; 119,40 m e azimute plano 358°37’22” até o marco M-088, 
de coordenada N = 9.728.690,81m e E = 292.339,10m; 1.179,22 m e 
azimute plano 352°22’30” até o marco M-089, de coordenada N = 
9.729.859,60m e E = 292.182,63m; 687,46 m e azimute plano 353°00’06” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.730.541,94m e E = 292.098,87m; 
92,39 m e azimute plano 352°28’52” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.730.633,54m e E = 292.086,78m; 1.472,97 m e azimute plano 
354°00’11” até o marco M-092, de coordenada N = 9.732.098,45m e E = 
291.932,89m; 16,43 m e azimute plano 354°01’32” até o marco M-093, de 
coordenada N = 9.732.114,79m e E = 291.931,18m; 253,05 m e azimute 
plano 354°00’09” até o marco M-094, de coordenada N = 9.732.366,45m 
e E = 291.904,74m; 66,31 m e azimute plano 306°17’28” até o marco 
M-095, de coordenada N = 9.732.405,70m e E = 291.851,29m; 25,53 m 
e azimute plano 301°52’20” até o marco M-096, de coordenada N = 
9.732.419,18m e E = 291.829,61m; 38,97 m e azimute plano 301°52’45” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.732.439,76m e E = 291.796,52m; 
65,00 m e azimute plano 289°54’15” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.732.461,89m e E = 291.735,40m; 63,96 m e azimute plano 263°28’58” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.732.454,63m e E = 291.671,85m; 
64,26 m e azimute plano 265°07’34” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.732.449,17m e E = 291.607,82m; 65,00 m e azimute plano 278°21’03” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.732.458,61m e E = 291.543,51m; 
60,50 m e azimute plano 318°27’50” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.732.503,90m e E = 291.503,39m; 64,91 m e azimute plano 261°19’01” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.732.494,10m e E = 291.439,22m;  
26,35 m e azimute plano 326°47’54” m até o marco M-001, ponto inicial 
da descrição deste perímetro.
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Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
III – DETERMINAR à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de Paragominas.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 654046
Portaria N° 512 de 10 de Maio de 2021
O Presidente do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o Decreto – Lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
CONSIDERANDO que o Instituto de Terras do Pará – ITERPA é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e Fundiário – DEAF, do ITERPA, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre ter-
ras devolutas localizadas no Município de acará, abrangendo uma área de 
4.158,1216 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/200027.
rESolVE:
I – ARRECADAR, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 4.158,1216 (quatro mil, 
cento e cinquenta e oito hectares, doze ares e dezesseis centiares), deno-
minada GlEBa GUarUMÃ, localizada no Município acará, com limites, con-
frontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial Des-
critivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se a descrição 
deste perímetro no marco M-001, de coordenada N =  9.791.141,88m e E 
= 794.214,15m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita 
(sentido Norte-Sul) da rodovia Estadual Pa-155, com a seguinte distância: 
2,79 m e azimute plano 153°09’34” até o marco M-002, de coordenada N 
= 9.791.139,39m e E = 794.215,41m; 3,49 m e azimute plano 143°09’47” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.791.136,60m e E = 794.217,50m; 
13,13 m e azimute plano 138°08’56” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.791.126,82m e E = 794.226,26m; 59,28 m e azimute plano 138°14’28” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.791.082,60m e E = 794.265,74m; 
116,89 m e azimute plano 139°55’53” até o marco M-006, de coordenada 
N = 9.790.993,15m e E = 794.340,98m; 122,00 m e azimute plano 
142°02’05” até o marco M-007, de coordenada N = 9.790.896,97m e E = 
794.416,03m; 113,96 m e azimute plano 140°50’38” até o marco M-008, 
de coordenada N = 9.790.808,60m e E = 794.487,99m; 103,10 m e 
azimute plano 142°04’19” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.790.727,28m e E = 794.551,36m; 0,45 m e azimute plano 141°20’25” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.790.726,93m e E = 794.551,64m; 
114,63 m e azimute plano 140°48’23” até o marco M-011, de coordenada 
N = 9.790.638,09m e E = 794.624,08m; 106,44 m e azimute plano 
141°15’04” até o marco M-012, de coordenada N = 9.790.555,08m e E = 
794.690,70m; 102,11 m e azimute plano 141°17’22” até o marco M-013, 
de coordenada N = 9.790.475,40m e E = 794.754,56m; 92,05 m e azimu-
te plano 142°52’21” até o marco M-014, de coordenada N = 9.790.402,01m 
e E = 794.810,12m; 31,45 m e azimute plano 146°19’12” até o marco 
M-015, de coordenada N = 9.790.375,84m e E = 794.827,56m; 30,02 m 
e azimute plano 148°30’45” até o marco M-016, de coordenada N = 
9.790.350,24m e E = 794.843,24m; 0,77 m e azimute plano 147°45’27” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.790.349,59m e E = 794.843,65m; 
27,67 m e azimute plano 146°18’15” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.790.326,57m e E = 794.859,00m; 31,62 m e azimute plano 151°45’56” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.790.298,71m e E = 794.873,96m; 
43,29 m e azimute plano 150°56’11” até o marco M-020, de coordenada N 
= 9.790.260,87m e E = 794.894,99m; 42,17 m e azimute plano 153°26’50” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.790.223,15m e E = 794.913,84m; 
0,58 m e azimute plano 152°06’10” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.790.222,64m e E = 794.914,11m; 32,29 m e azimute plano 151°45’38” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.790.194,19m e E = 794.929,39m; 
97,61 m e azimute plano 152°36’19” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.790.107,53m e E = 794.974,30m; 95,38 m e azimute plano 152°35’00” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.790.022,86m e E = 795.018,22m; 
0,90 m e azimute plano 150°53’02” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.790.022,07m e E = 795.018,66m; 0,50 m e azimute plano 149°49’35” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.790.021,64m e E = 795.018,91m; 
33,48 m e azimute plano 148°34’11” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.789.993,07m e E = 795.036,37m; 0,57 m e azimute plano 147°08’39” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.789.992,59m e E = 795.036,68m; 
27,16 m e azimute plano 146°55’49” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.789.969,83m e E = 795.051,50m; 0,92 m e azimute plano 145°37’11” 

até o marco M-031, de coordenada N = 9.789.969,07m e E = 795.052,02m; 
37,16 m e azimute plano 144°16’27” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.789.938,90m e E = 795.073,72m; 1,02 m e azimute plano 142°34’06” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.789.938,09m e E = 795.074,34m; 
33,70 m e azimute plano 141°20’53” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.789.911,77m e E = 795.095,39m; 31,89 m e azimute plano 142°22’32” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.789.886,51m e E = 795.114,86m; 
0,82 m e azimute plano 140°54’22” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.789.885,87m e E = 795.115,38m; 1,48 m e azimute plano 138°00’46” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.789.884,77m e E = 795.116,37m; 
28,82 m e azimute plano 135°44’43” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.789.864,13m e E = 795.136,48m; 1,40 m e azimute plano 133°50’34” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.789.863,16m e E = 795.137,49m; 
45,92 m e azimute plano 131°44’03” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.789.832,59m e E = 795.171,76m; 47,38 m e azimute plano 132°45’01” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.789.800,43m e E = 795.206,55m; 
1,14 m e azimute plano 131°05’29” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.789.799,68m e E = 795.207,41m; 32,17 m e azimute plano 128°58’07” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.789.779,45m e E = 795.232,42m; 
0,73 m e azimute plano 127°11’05” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.789.779,01m e E = 795.233,00m; 47,63 m e azimute plano 126°52’29” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.789.750,43m e E = 795.271,10m; 
1,22 m e azimute plano 124°59’31” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.789.749,73m e E = 795.272,10m; 50,05 m e azimute plano 123°21’13” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.789.722,21m e E = 795.313,91m; 
0,83 m e azimute plano 122°44’07” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.789.721,76m e E = 795.314,61m; 49,54 m e azimute plano 120°57’21” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.789.696,28m e E = 795.357,09m; 
1,79 m e azimute plano 117°59’50” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.789.695,44m e E = 795.358,67m; 89,10 m e azimute plano 115°20’44” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.789.657,30m e E = 795.439,19m; 
54,31 m e azimute plano 114°48’35” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.789.634,51m e E = 795.488,49m; 0,54 m e azimute plano 114°10’45” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.789.634,29m e E = 795.488,98m; 
65,56 m e azimute plano 113°15’38” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.789.608,40m e E = 795.549,21m; 121,18 m e azimute plano 
113°53’14” até o marco M-055, de coordenada N = 9.789.559,33m e E = 
795.660,01m; 81,12 m e azimute plano 115°18’05” até o marco M-056, de 
coordenada N = 9.789.524,66m e E = 795.733,35m; 0,17 m e azimute 
plano 113°37’46” até o marco M-057, de coordenada N = 9.789.524,59m 
e E = 795.733,51m; 0,16 m e azimute plano 116°33’54” até o marco 
M-058, de coordenada N = 9.789.524,52m e E = 795.733,65m; 160,59 m 
e azimute plano 114°21’11” até o marco M-059, de coordenada N = 
9.789.458,30m e E = 795.879,95m; 30,56 m e azimute plano 115°14’24” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.789.445,27m e E = 795.907,59m; 
0,64 m e azimute plano 113°46’55” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.789.445,01m e E = 795.908,18m; 88,03 m e azimute plano 113°23’58” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.789.410,05m e E = 795.988,97m; 
17,80 m e azimute plano 124°18’22” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.789.400,02m e E = 796.003,67m; 1,51 m e azimute plano 122°19’34” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.789.399,21m e E = 796.004,95m; 
2,52 m e azimute plano 116°21’43” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.789.398,09m e E = 796.007,21m; 100,95 m e azimute plano 
112°45’27” até o marco M-066, de coordenada N = 9.789.359,04m e E = 
796.100,30m; 37,01 m e azimute plano 116°18’07” até o marco M-067, de 
coordenada N = 9.789.342,64m e E = 796.133,48m; 0,68 m e azimute 
plano 115°25’37” até o marco M-068, de coordenada N = 9.789.342,35m 
e E = 796.134,09m; 22,71 m e azimute plano 114°20’30” até o marco 
M-069, de coordenada N = 9.789.332,99m e E = 796.154,78m; 19,67 m 
e azimute plano 116°34’41” até o marco M-070, de coordenada N = 
9.789.324,19m e E = 796.172,37m; 28,41 m e azimute plano 118°36’14” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.789.310,59m e E = 796.197,31m; 
22,61 m e azimute plano 124°45’04” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.789.297,70m e E = 796.215,89m; 25,77 m e azimute plano 124°38’45” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.789.283,05m e E = 796.237,09m; 
29,49 m e azimute plano 129°08’11” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.789.264,44m e E = 796.259,96m; 22,20 m e azimute plano 128°40’19” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.789.250,57m e E = 796.277,29m; 
30,77 m e azimute plano 132°59’06” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.789.229,59m e E = 796.299,80m; 40,17 m e azimute plano 135°47’12” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.789.200,80m e E = 796.327,81m; 
35,89 m e azimute plano 137°35’51” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.789.174,30m e E = 796.352,01m; 26,50 m e azimute plano 142°38’13” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.789.153,24m e E = 796.368,09m; 
24,89 m e azimute plano 143°06’59” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.789.133,33m e E = 796.383,03m; 40,70 m e azimute plano 147°49’44” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.789.098,88m e E = 796.404,70m; 
24,40 m e azimute plano 149°02’25” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.789.077,96m e E = 796.417,25m; 19,37 m e azimute plano 153°54’40” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.789.060,56m e E = 796.425,77m; 
16,75 m e azimute plano 156°59’08” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.789.045,14m e E = 796.432,32m; 17,33 m e azimute plano 156°47’34” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.789.029,21m e E = 796.439,15m; 
19,20 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.789.011,00m e E = 796.445,22m; 22,63 m e azimute plano 161°52’38” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.788.989,49m e E = 796.452,26m; 
21,96 m e azimute plano 163°29’44” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.788.968,43m e E = 796.458,50m; 28,27 m e azimute plano 164°03’57” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.788.941,25m e E = 796.466,26m; 
23,40 m e azimute plano 167°03’44” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.788.918,44m e E = 796.471,50m; 31,05 m e azimute plano 172°15’50” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.788.887,67m e E = 796.475,68m; 
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36,19 m e azimute plano 175°05’11” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.788.851,61m e E = 796.478,78m; 23,22 m e azimute plano 177°08’11” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.788.828,42m e E = 796.479,94m; 
16,32 m e azimute plano 178°37’52” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.788.812,10m e E = 796.480,33m; 25,56 m e azimute plano 179°07’33” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.788.786,54m e E = 796.480,72m; 
21,29 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.788.765,25m e E = 796.480,72m; 30,60 m e azimute plano 182°11’28” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.788.734,67m e E = 796.479,55m; 
0,76 m e azimute plano 181°30’27” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.788.733,91m e E = 796.479,53m; 22,66 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.788.711,25m e E = 796.479,53m; 
35,85 m e azimute plano 184°21’03” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.788.675,50m e E = 796.476,81m; 0,97 m e azimute plano 182°57’03” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.788.674,53m e E = 796.476,76m; 
28,00 m e azimute plano 181°35’47” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.788.646,54m e E = 796.475,98m; 27,33 m e azimute plano 184°53’27” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.788.619,31m e E = 796.473,65m; 
33,43 m e azimute plano 184°46’15” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.788.586,00m e E = 796.470,87m; 44,57 m e azimute plano 185°05’52” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.788.541,61m e E = 796.466,91m; 
1,03 m e azimute plano 183°53’16” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.788.540,58m e E = 796.466,84m; 31,77 m e azimute plano 182°08’47” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.788.508,83m e E = 796.465,65m; 
0,54 m e azimute plano 181°03’39” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.788.508,29m e E = 796.465,64m; 38,88 m e azimute plano 180°34’29” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.788.469,41m e E = 796.465,25m; 
38,13 m e azimute plano 182°56’47” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.788.431,33m e E = 796.463,29m; 0,49 m e azimute plano 182°20’14” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.788.430,84m e E = 796.463,27m; 
28,72 m e azimute plano 181°33’22” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.788.402,13m e E = 796.462,49m; 12,20 m e azimute plano 185°21’37” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.788.389,98m e E = 796.461,35m; 
1,00 m e azimute plano 184°34’26” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.788.388,98m e E = 796.461,27m; 28,19 m e azimute plano 184°41’58” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.788.360,88m e E = 796.458,96m; 
44,20 m e azimute plano 184°37’56” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.788.316,82m e E = 796.455,39m; 0,61 m e azimute plano 183°45’06” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.788.316,21m e E = 796.455,35m; 
63,19 m e azimute plano 182°53’05” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.788.253,10m e E = 796.452,17m; 0,85 m e azimute plano 181°20’52” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.788.252,25m e E = 796.452,15m; 
51,48 m e azimute plano 180°26’43” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.788.200,77m e E = 796.451,75m; 26,32 m e azimute plano 183°21’18” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.788.174,50m e E = 796.450,21m; 
24,82 m e azimute plano 184°33’10” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.788.149,76m e E = 796.448,24m; 37,24 m e azimute plano 184°51’06” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.788.112,65m e E = 796.445,09m; 
39,74 m e azimute plano 185°43’09” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.788.073,11m e E = 796.441,13m; 1,47 m e azimute plano 183°30’13” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.788.071,64m e E = 796.441,04m; 
30,97 m e azimute plano 181°27’42” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.788.040,68m e E = 796.440,25m; 0,51 m e azimute plano 181°07’24” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.788.040,17m e E = 796.440,24m; 
28,18 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.788.011,99m e E = 796.440,24m; 0,79 m e azimute plano 178°32’59” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.788.011,20m e E = 796.440,26m; 
30,18 m e azimute plano 177°44’26” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.787.981,04m e E = 796.441,45m; 0,62 m e azimute plano 177°13’47” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.787.980,42m e E = 796.441,48m; 
39,39 m e azimute plano 175°57’10” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.787.941,13m e E = 796.444,26m; 0,80 m e azimute plano 174°59’58” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.787.940,33m e E = 796.444,33m; 
32,35 m e azimute plano 173°39’49” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.787.908,18m e E = 796.447,90m; 0,43 m e azimute plano 172°03’24” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.787.907,75m e E = 796.447,96m; 
36,04 m e azimute plano 172°24’34” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.787.872,03m e E = 796.452,72m; 0,73 m e azimute plano 171°18’49” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.787.871,31m e E = 796.452,83m; 
35,48 m e azimute plano 170°19’50” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.787.836,33m e E = 796.458,79m; 1,16 m e azimute plano 168°35’36” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.787.835,19m e E = 796.459,02m; 
43,63 m e azimute plano 166°50’45” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.787.792,70m e E = 796.468,95m; 24,10 m e azimute plano 166°39’41” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.787.769,25m e E = 796.474,51m; 
1,32 m e azimute plano 164°35’32” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.787.767,98m e E = 796.474,86m; 26,99 m e azimute plano 162°53’39” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.787.742,18m e E = 796.482,80m; 
1,01 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.787.741,22m e E = 796.483,12m; 31,23 m e azimute plano 159°57’49” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.787.711,88m e E = 796.493,82m; 
21,08 m e azimute plano 160°10’21” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.787.692,05m e E = 796.500,97m; 0,90 m e azimute plano 159°08’44” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.787.691,21m e E = 796.501,29m; 
32,20 m e azimute plano 157°32’40” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.787.661,45m e E = 796.513,59m; 1,20 m e azimute plano 155°59’21” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.787.660,35m e E = 796.514,08m; 
60,88 m e azimute plano 154°06’15” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.787.605,58m e E = 796.540,67m; 0,84 m e azimute plano 152°12’34” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.787.604,84m e E = 796.541,06m; 
29,23 m e azimute plano 151°41’57” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.787.579,10m e E = 796.554,92m; 38,53 m e azimute plano 152°05’06” 

até o marco M-153, de coordenada N = 9.787.545,05m e E = 796.572,96m; 
0,73 m e azimute plano 150°38’32” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.787.544,41m e E = 796.573,32m; 1,11 m e azimute plano 148°35’41” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.787.543,46m e E = 796.573,90m; 
50,42 m e azimute plano 146°46’58” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.787.501,28m e E = 796.601,52m; 72,17 m e azimute plano 146°13’11” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.787.441,29m e E = 796.641,65m; 
48,64 m e azimute plano 146°18’36” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.787.400,82m e E = 796.668,63m; 0,57 m e azimute plano 145°45’03” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.787.400,35m e E = 796.668,95m; 
69,86 m e azimute plano 144°41’25” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.787.343,34m e E = 796.709,33m; 33,32 m e azimute plano 145°39’06” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.787.315,83m e E = 796.728,13m; 
80,40 m e azimute plano 145°39’13” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.787.249,45m e E = 796.773,49m; 68,51 m e azimute plano 145°20’00” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.787.193,10m e E = 796.812,46m; 
73,22 m e azimute plano 147°32’57” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.787.131,31m e E = 796.851,75m; 0,82 m e azimute plano 146°30’17” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.787.130,63m e E = 796.852,20m; 
52,03 m e azimute plano 145°13’22” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.787.087,89m e E = 796.881,88m; 72,95 m e azimute plano 146°03’10” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.787.027,37m e E = 796.922,62m; 
133,04 m e azimute plano 146°38’23” até o marco M-168, de coordenada 
N = 9.786.916,25m e E = 796.995,78m; 52,04 m e azimute plano 
148°48’42” até o marco M-169, de coordenada N = 9.786.871,73m e E = 
797.022,73m; 45,38 m e azimute plano 151°28’31” até o marco M-170, de 
coordenada N = 9.786.831,86m e E = 797.044,40m; 35,28 m e azimute 
plano 155°23’46” até o marco M-171, de coordenada N = 9.786.799,78m 
e E = 797.059,09m; 29,04 m e azimute plano 156°54’18” até o marco 
M-172, de coordenada N = 9.786.773,07m e E = 797.070,48m; 35,53 m 
e azimute plano 157°07’47” até o marco M-173, de coordenada N = 
9.786.740,33m e E = 797.084,29m; 49,81 m e azimute plano 158°07’18” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.786.694,11m e E = 797.102,85m; 
60,38 m e azimute plano 158°28’44” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.786.637,94m e E = 797.125,00m; 88,66 m e azimute plano 159°17’31” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.786.555,01m e E = 797.156,35m; 
35,59 m e azimute plano 158°33’37” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.786.521,88m e E = 797.169,36m; 36,83 m e azimute plano 160°35’28” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.786.487,14m e E = 797.181,60m; 
57,62 m e azimute plano 159°48’25” até o marco M-179, de coordenada N 
= 9.786.433,06m e E = 797.201,49m; 0,85 m e azimute plano 158°34’29” 
até o marco M-180, de coordenada N = 9.786.432,27m e E = 797.201,80m; 
51,34 m e azimute plano 157°23’10” até o marco M-181, de coordenada N 
= 9.786.384,88m e E = 797.221,54m; 62,39 m e azimute plano 158°48’08” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.786.326,71m e E = 797.244,10m; 
78,80 m e azimute plano 158°28’07” até o marco M-183, de coordenada N 
= 9.786.253,41m e E = 797.273,02m; 103,10 m e azimute plano 
159°32’44” até o marco M-184, de coordenada N = 9.786.156,81m e E = 
797.309,05m; 97,16 m e azimute plano 159°56’12” até o marco M-185, de 
coordenada N = 9.786.065,55m e E = 797.342,38m; 55,72 m e azimute 
plano 159°38’11” até o marco M-186, de coordenada N = 9.786.013,31m 
e E = 797.361,77m; 58,89 m e azimute plano 160°50’20” até o marco 
M-187, de coordenada N = 9.785.957,68m e E = 797.381,10m; 27,57 m 
e azimute plano 161°39’02” até o marco M-188, de coordenada N = 
9.785.931,51m e E = 797.389,78m; 34,75 m e azimute plano 167°43’24” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.785.897,55m e E = 797.397,17m; 
30,96 m e azimute plano 167°42’36” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.785.867,30m e E = 797.403,76m; 24,54 m e azimute plano 171°52’12” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.785.843,01m e E = 797.407,23m; 
0,47 m e azimute plano 171°20’51” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.785.842,55m e E = 797.407,30m; 28,71 m e azimute plano 170°32’16” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.785.814,23m e E = 797.412,02m; 
25,21 m e azimute plano 171°59’43” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.785.789,27m e E = 797.415,53m; 22,39 m e azimute plano 173°06’01” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.785.767,04m e E = 797.418,22m; 
18,90 m e azimute plano 176°30’38” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.785.748,18m e E = 797.419,37m; 0,81 m e azimute plano 175°03’39” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.785.747,37m e E = 797.419,44m; 
18,98 m e azimute plano 174°11’36” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.785.728,49m e E = 797.421,36m; 17,37 m e azimute plano 177°27’32” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.785.711,14m e E = 797.422,13m; 
15,06 m e azimute plano 177°04’09” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.785.696,10m e E = 797.422,90m; 30,84 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.785.665,26m e E = 797.422,90m; 
25,29 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.785.639,97m e E = 797.422,90m; 22,43 m e azimute plano 182°53’17” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.785.617,57m e E = 797.421,77m; 
23,03 m e azimute plano 185°48’26” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.785.594,66m e E = 797.419,44m; 0,68 m e azimute plano 185°02’33” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.785.593,98m e E = 797.419,38m; 
28,89 m e azimute plano 183°52’15” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.785.565,16m e E = 797.417,43m; 28,09 m e azimute plano 187°02’02” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.785.537,28m e E = 797.413,99m; 
42,18 m e azimute plano 190°08’44” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.785.495,76m e E = 797.406,56m; 43,32 m e azimute plano 192°50’35” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.785.453,52m e E = 797.396,93m; 
39,69 m e azimute plano 195°47’27” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.785.415,33m e E = 797.386,13m; 41,81 m e azimute plano 199°26’41” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.785.375,90m e E = 797.372,21m; 
47,67 m e azimute plano 202°08’51” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.785.331,75m e E = 797.354,24m; 50,02 m e azimute plano 203°43’52” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.785.285,96m e E = 797.334,11m; 



44  diário oficial Nº 34.580 Terça-feira, 11 DE MAIO DE 2021

0,67 m e azimute plano 202°45’04” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.785.285,34m e E = 797.333,85m; 78,99 m e azimute plano 201°48’15” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.785.212,00m e E = 797.304,51m; 
109,95 m e azimute plano 202°19’19” até o marco M-216, de coordenada 
N = 9.785.110,29m e E = 797.262,75m; 121,61 m e azimute plano 
201°26’02” até o marco M-217, de coordenada N = 9.784.997,09m e E = 
797.218,31m; 0,50 m e azimute plano 200°57’21” até o marco M-218, de 
coordenada N = 9.784.996,62m e E = 797.218,13m; 0,91 m e azimute 
plano 198°38’05” até o marco M-219, de coordenada N = 9.784.995,76m 
e E = 797.217,84m; 75,69 m e azimute plano 197°23’20” até o marco 
M-220, de coordenada N = 9.784.923,53m e E = 797.195,22m; 0,78 m e 
azimute plano 196°20’53” até o marco M-221, de coordenada N = 
9.784.922,78m e E = 797.195,00m; 68,26 m e azimute plano 195°10’06” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.784.856,90m e E = 797.177,14m; 
0,70 m e azimute plano 194°02’10” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.784.856,22m e E = 797.176,97m; 50,54 m e azimute plano 193°09’52” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.784.807,01m e E = 797.165,46m; 
1,10 m e azimute plano 191°30’50” até o marco M-225, de coordenada N 
= 9.784.805,93m e E = 797.165,24m; 47,96 m e azimute plano 190°00’51” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.784.758,70m e E = 797.156,90m; 
0,90 m e azimute plano 188°18’37” até o marco M-227, de coordenada N 
= 9.784.757,81m e E = 797.156,77m; 73,64 m e azimute plano 187°26’09” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.784.684,79m e E = 797.147,24m; 
1,27 m e azimute plano 185°26’25” até o marco M-229, de coordenada N 
= 9.784.683,53m e E = 797.147,12m; 65,33 m e azimute plano 183°49’03” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.784.618,34m e E = 797.142,77m; 
82,36 m e azimute plano 185°31’05” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.784.536,36m e E = 797.134,85m; 57,49 m e azimute plano 184°45’34” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.784.479,07m e E = 797.130,08m; 
1,49 m e azimute plano 182°41’23” até o marco M-233, de coordenada N 
= 9.784.477,58m e E = 797.130,01m; 185,57 m e azimute plano 
180°29’27” até o marco M-234, de coordenada N = 9.784.292,02m e E = 
797.128,42m; 46,29 m e azimute plano 181°27’39” até o marco M-235, de 
coordenada N = 9.784.245,75m e E = 797.127,24m; 0,51 m e azimute 
plano 181°07’24” até o marco M-236, de coordenada N = 9.784.245,24m 
e E = 797.127,23m; 61,91 m e azimute plano 180°00’00” até o marco 
M-237, de coordenada N = 9.784.183,33m e E = 797.127,23m; 0,73 m e 
azimute plano 178°25’50” até o marco M-238, de coordenada N = 
9.784.182,60m e E = 797.127,25m; 65,06 m e azimute plano 177°55’17” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.784.117,58m e E = 797.129,61m; 
154,22 m e azimute plano 180°35’13” até o marco M-240, de coordenada 
N = 9.783.963,37m e E = 797.128,03m; 19,03 m e azimute plano 
181°12’15” até o marco M-241, de coordenada N = 9.783.944,34m e E = 
797.127,63m; 69,27 m e azimute plano 180°39’12” até o marco M-242, de 
coordenada N = 9.783.875,07m e E = 797.126,84m; 0,74 m e azimute 
plano 180°00’00” até o marco M-243, de coordenada N = 9.783.874,33m 
e E = 797.126,84m; 63,14 m e azimute plano 178°11’38” até o marco 
M-244, de coordenada N = 9.783.811,22m e E = 797.128,83m; 0,43 m e 
azimute plano 177°20’13” até o marco M-245, de coordenada N = 
9.783.810,79m e E = 797.128,85m; 55,46 m e azimute plano 176°57’03” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.783.755,41m e E = 797.131,80m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste-o-
este) da rodovia Estadual Pa-252, com a seguinte distância: 140,51 m e 
azimute plano 258°21’21” até o marco M-247, de coordenada N = 
9.783.727,05m e E = 796.994,18m; 158,11 m e azimute plano 258°00’43” 
até o marco M-248, de coordenada N = 9.783.694,21m e E = 796.839,52m; 
436,83 m e azimute plano 257°32’48” até o marco M-249, de coordenada 
N = 9.783.600,01m e E = 796.412,97m; 177,34 m e azimute plano 
257°47’09” até o marco M-250, de coordenada N = 9.783.562,49m e E = 
796.239,64m; 79,61 m e azimute plano 258°54’42” até o marco M-251, de 
coordenada N = 9.783.547,18m e E = 796.161,52m; 0,56 m e azimute 
plano 258°41’24” até o marco M-252, de coordenada N = 9.783.547,07m 
e E = 796.160,97m; 98,86 m e azimute plano 257°18’08” até o marco 
M-253, de coordenada N = 9.783.525,34m e E = 796.064,53m; 2,24 m e 
azimute plano 256°35’02” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.783.524,82m e E = 796.062,35m; 73,00 m e azimute plano 256°33’00” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.783.507,84m e E = 795.991,35m; 
41,79 m e azimute plano 256°22’46” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.783.498,00m e E = 795.950,74m; 0,70 m e azimute plano 251°33’54” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.783.497,78m e E = 795.950,08m; 
0,76 m e azimute plano 256°19’43” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.783.497,60m e E = 795.949,34m; 78,44 m e azimute plano 252°11’03” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.783.473,60m e E = 795.874,66m; 
0,76 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.783.473,36m e E = 795.873,94m; 37,20 m e azimute plano 250°00’23” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.783.460,64m e E = 795.838,98m; 
29,78 m e azimute plano 249°41’06” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.783.450,30m e E = 795.811,05m; 18,45 m e azimute plano 254°03’01” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.783.445,23m e E = 795.793,31m; 
48,88 m e azimute plano 254°18’32” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.783.432,01m e E = 795.746,25m; 1,51 m e azimute plano 252°17’03” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.783.431,55m e E = 795.744,81m; 
23,25 m e azimute plano 249°53’49” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.783.423,56m e E = 795.722,98m; 32,94 m e azimute plano 249°13’56” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.783.411,88m e E = 795.692,18m; 
1,42 m e azimute plano 247°13’30” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.783.411,33m e E = 795.690,87m; 31,48 m e azimute plano 245°09’09” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.783.398,10m e E = 795.662,30m; 
0,72 m e azimute plano 244°30’09” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.783.397,79m e E = 795.661,65m; 40,94 m e azimute plano 243°06’12” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.783.379,27m e E = 795.625,14m; 
1,00 m e azimute plano 241°23’22” até o marco M-272, de coordenada N 

= 9.783.378,79m e E = 795.624,26m; 21,37 m e azimute plano 240°16’06” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.783.368,19m e E = 795.605,70m; 
1,25 m e azimute plano 238°05’31” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.783.367,53m e E = 795.604,64m; 37,43 m e azimute plano 236°31’51” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.783.346,89m e E = 795.573,42m; 
0,52 m e azimute plano 236°00’13” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.783.346,60m e E = 795.572,99m; 40,66 m e azimute plano 235°04’01” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.783.323,32m e E = 795.539,66m; 
0,89 m e azimute plano 234°09’44” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.783.322,80m e E = 795.538,94m; 51,33 m e azimute plano 232°32’10” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.783.291,58m e E = 795.498,20m; 
0,53 m e azimute plano 231°50’34” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.783.291,25m e E = 795.497,78m; 43,07 m e azimute plano 231°00’43” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.783.264,15m e E = 795.464,30m; 
0,94 m e azimute plano 228°52’17” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.783.263,53m e E = 795.463,59m; 30,04 m e azimute plano 227°47’35” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.783.243,35m e E = 795.441,34m; 
59,50 m e azimute plano 231°44’08” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.783.206,50m e E = 795.394,62m; 36,90 m e azimute plano 234°21’47” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.783.185,00m e E = 795.364,63m; 
77,15 m e azimute plano 244°07’33” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.783.151,33m e E = 795.295,21m; 104,33 m e azimute plano 
243°49’32” até o marco M-287, de coordenada N = 9.783.105,31m e E = 
795.201,58m; 88,41 m e azimute plano 244°20’32” até o marco M-288, de 
coordenada N = 9.783.067,03m e E = 795.121,89m; 0,73 m e azimute 
plano 244°50’27” até o marco M-289, de coordenada N = 9.783.066,72m 
e E = 795.121,23m; 1,46 m e azimute plano 242°12’17” até o marco 
M-290, de coordenada N = 9.783.066,04m e E = 795.119,94m; 68,29 m 
e azimute plano 240°10’07” até o marco M-291, de coordenada N = 
9.783.032,07m e E = 795.060,70m; 18,26 m e azimute plano 240°10’38” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.783.022,99m e E = 795.044,86m; 
44,06 m e azimute plano 244°02’02” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.783.003,70m e E = 795.005,25m; 1,08 m e azimute plano 242°29’17” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.783.003,20m e E = 795.004,29m; 
86,68 m e azimute plano 240°56’53” até o marco M-295, de coordenada N 
= 9.782.961,11m e E = 794.928,52m; 157,51 m e azimute plano 
243°46’36” até o marco M-296, de coordenada N = 9.782.891,51m e E = 
794.787,22m; 16,34 m e azimute plano 244°15’01” até o marco M-297, de 
coordenada N = 9.782.884,41m e E = 794.772,50m; 1,12 m e azimute 
plano 244°07’11” até o marco M-298, de coordenada N = 9.782.883,92m 
e E = 794.771,49m; 2,95 m e azimute plano 244°18’11” até o marco 
M-299, de coordenada N = 9.782.882,64m e E = 794.768,83m; 2,94 m e 
azimute plano 244°13’07” até o marco M-300, de coordenada N = 
9.782.881,36m e E = 794.766,18m;  deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sul-Norte) da Estrada Sem denominação, 
com a seguinte distância: 63,62 m e azimute plano 338°38’00” até o mar-
co M-301, de coordenada N = 9.782.940,61m e E = 794.743,00m; 102,22 
m e azimute plano 338°06’36” até o marco M-302, de coordenada N = 
9.783.035,46m e E = 794.704,89m; 22,57 m e azimute plano 336°09’41” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.783.056,10m e E = 794.695,77m; 
7,32 m e azimute plano 335°13’10” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.783.062,75m e E = 794.692,70m; 38,13 m e azimute plano 335°13’22” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.783.097,37m e E = 794.676,72m; 
26,11 m e azimute plano 340°28’07” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.783.121,98m e E = 794.667,99m; 25,36 m e azimute plano 339°50’35” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.783.145,79m e E = 794.659,25m; 
90,67 m e azimute plano 343°28’26” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.783.232,71m e E = 794.633,46m; 85,00 m e azimute plano 346°13’25” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.783.315,26m e E = 794.613,22m; 
73,48 m e azimute plano 349°24’48” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.783.387,49m e E = 794.599,72m; 32,81 m e azimute plano 350°45’21” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.783.419,87m e E = 794.594,45m; 
21,70 m e azimute plano 350°44’46” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.783.441,29m e E = 794.590,96m; 14,65 m e azimute plano 350°46’09” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.783.455,75m e E = 794.588,61m; 
43,72 m e azimute plano 351°38’58” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.783.499,01m e E = 794.582,26m; 64,99 m e azimute plano 349°43’39” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.783.562,96m e E = 794.570,67m; 
8,42 m e azimute plano 349°39’53” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.783.571,24m e E = 794.569,16m; 20,62 m e azimute plano 346°15’13” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.783.591,27m e E = 794.564,26m; 
36,17 m e azimute plano 346°15’48” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.783.626,41m e E = 794.555,67m; 28,79 m e azimute plano 344°48’53” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.783.654,19m e E = 794.548,13m; 
51,51 m e azimute plano 348°59’52” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.783.704,75m e E = 794.538,30m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido oeste-leste) da Estrada Sem denominação, 
com a seguinte distância: 7,89 m e azimute plano 76°22’07” até o marco 
M-321, de coordenada N = 9.783.706,61m e E = 794.545,97m; 7,00 m e 
azimute plano 74°55’53” até o marco M-322, de coordenada N = 
9.783.708,43m e E = 794.552,73m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Sudeste-Noroeste) da Estrada Sem denomi-
nação, com a seguinte distância:  0,46 m e azimute plano 343°32’24” até 
o marco M-323, de coordenada N = 9.783.708,87m e E = 794.552,60m; 
0,07 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.783.708,93m e E = 794.552,57m; 0,02 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.783.708,95m e E = 794.552,57m; 
12,37 m e azimute plano 340°32’22” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.783.720,61m e E = 794.548,45m; 32,95 m e azimute plano 339°34’27” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.783.751,49m e E = 794.536,95m; 
14,28 m e azimute plano 342°08’10” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.783.765,08m e E = 794.532,57m; 0,30 m e azimute plano 340°20’46” 
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até o marco M-329, de coordenada N = 9.783.765,36m e E = 794.532,47m; 
25,02 m e azimute plano 339°33’04” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.783.788,80m e E = 794.523,73m; 1,21 m e azimute plano 334°29’45” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.783.789,89m e E = 794.523,21m; 
12,50 m e azimute plano 329°21’03” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.783.800,64m e E = 794.516,84m; 0,28 m e azimute plano 325°10’32” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.783.800,87m e E = 794.516,68m; 
0,74 m e azimute plano 325°27’06” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.783.801,48m e E = 794.516,26m; 18,96 m e azimute plano 320°58’20” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.783.816,21m e E = 794.504,32m; 
0,95 m e azimute plano 316°16’23” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.783.816,90m e E = 794.503,66m; 13,44 m e azimute plano 312°37’04” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.783.826,00m e E = 794.493,77m; 
31,67 m e azimute plano 313°28’39” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.783.847,79m e E = 794.470,79m; 0,42 m e azimute plano 312°05’21” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.783.848,07m e E = 794.470,48m; 
0,42 m e azimute plano 308°14’02” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.783.848,33m e E = 794.470,15m; 17,00 m e azimute plano 306°36’25” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.783.858,47m e E = 794.456,50m; 
45,59 m e azimute plano 311°30’52” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.783.888,69m e E = 794.422,36m; 15,82 m e azimute plano 314°58’28” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.783.899,87m e E = 794.411,17m; 
11,74 m e azimute plano 318°56’17” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.783.908,72m e E = 794.403,46m; 11,45 m e azimute plano 339°10’28” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.783.919,42m e E = 794.399,39m; 
17,32 m e azimute plano 342°19’06” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.783.935,92m e E = 794.394,13m; 22,38 m e azimute plano 345°41’48” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.783.957,61m e E = 794.388,60m; 
53,62 m e azimute plano 344°31’22” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.784.009,29m e E = 794.374,29m; 30,91 m e azimute plano 344°22’04” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.784.039,06m e E = 794.365,96m; 
0,49 m e azimute plano 342°17’58” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.784.039,53m e E = 794.365,81m; 17,72 m e azimute plano 340°20’54” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.784.056,22m e E = 794.359,85m; 
1,07 m e azimute plano 335°36’02” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.784.057,19m e E = 794.359,41m; 13,09 m e azimute plano 331°26’18” 
até o marco M-353, de coordenada N = 9.784.068,69m e E = 794.353,15m; 
0,17 m e azimute plano 329°02’10” até o marco M-354, de coordenada N 
= 9.784.068,84m e E = 794.353,06m; 0,35 m e azimute plano 329°02’10” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.784.069,14m e E = 794.352,88m; 
12,20 m e azimute plano 327°10’59” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.784.079,39m e E = 794.346,27m; 0,49 m e azimute plano 325°00’29” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.784.079,79m e E = 794.345,99m; 
62,59 m e azimute plano 323°09’27” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.784.129,88m e E = 794.308,46m; 0,18 m e azimute plano 321°50’34” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.784.130,02m e E = 794.308,35m; 
24,18 m e azimute plano 321°39’57” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.784.148,99m e E = 794.293,35m; 9,78 m e azimute plano 321°38’31” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.784.156,66m e E = 794.287,28m; 
20,13 m e azimute plano 320°37’28” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.784.172,22m e E = 794.274,51m; 0,47 m e azimute plano 318°28’06” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.784.172,57m e E = 794.274,20m; 
21,33 m e azimute plano 316°30’03” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.784.188,04m e E = 794.259,52m; 0,68 m e azimute plano 313°48’23” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.784.188,51m e E = 794.259,03m; 
27,92 m e azimute plano 310°57’43” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.784.206,81m e E = 794.237,95m; 0,80 m e azimute plano 306°52’12” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.784.207,29m e E = 794.237,31m; 
26,30 m e azimute plano 303°56’59” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.784.221,98m e E = 794.215,49m; 0,55 m e azimute plano 300°47’03” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.784.222,26m e E = 794.215,02m; 
29,18 m e azimute plano 298°59’23” até o marco M-370, de coordenada N 
= 9.784.236,40m e E = 794.189,50m; 37,71 m e azimute plano 302°10’22” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.784.256,48m e E = 794.157,58m; 
0,26 m e azimute plano 299°28’33” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.784.256,61m e E = 794.157,35m; 0,26 m e azimute plano 300°34’45” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.784.256,74m e E = 794.157,13m; 
39,76 m e azimute plano 297°52’24” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.784.275,33m e E = 794.121,98m; 25,57 m e azimute plano 305°08’40” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.784.290,05m e E = 794.101,07m; 
42,45 m e azimute plano 308°14’10” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.784.316,32m e E = 794.067,73m; 21,37 m e azimute plano 313°32’24” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.784.331,04m e E = 794.052,24m; 
18,80 m e azimute plano 316°48’36” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.784.344,75m e E = 794.039,37m; 16,25 m e azimute plano 316°49’13” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.784.356,60m e E = 794.028,25m; 
24,42 m e azimute plano 318°54’09” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.784.375,00m e E = 794.012,20m; 10,82 m e azimute plano 322°16’58” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.784.383,56m e E = 794.005,58m; 
0,28 m e azimute plano 322°18’21” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.784.383,78m e E = 794.005,41m; 0,28 m e azimute plano 317°51’45” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.784.383,99m e E = 794.005,22m; 
17,70 m e azimute plano 317°44’53” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.784.397,09m e E = 793.993,32m; 0,76 m e azimute plano 314°27’52” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.784.397,62m e E = 793.992,78m; 
27,56 m e azimute plano 311°29’56” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.784.415,88m e E = 793.972,14m; 0,18 m e azimute plano 310°36’05” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.784.416,00m e E = 793.972,00m; 
0,44 m e azimute plano 307°38’51” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.784.416,27m e E = 793.971,65m; 18,73 m e azimute plano 306°22’50” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.784.427,38m e E = 793.956,57m; 
0,66 m e azimute plano 303°55’47” até o marco M-390, de coordenada N 

= 9.784.427,75m e E = 793.956,02m; 25,52 m e azimute plano 300°58’03” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.784.440,88m e E = 793.934,14m; 
0,64 m e azimute plano 297°45’31” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.784.441,18m e E = 793.933,57m; 22,19 m e azimute plano 295°12’09” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.784.450,63m e E = 793.913,49m; 
26,82 m e azimute plano 298°04’30” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.784.463,25m e E = 793.889,83m; 0,68 m e azimute plano 295°04’03” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.784.463,54m e E = 793.889,21m; 
26,70 m e azimute plano 292°26’06” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.784.473,73m e E = 793.864,53m; 17,95 m e azimute plano 298°13’15” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.784.482,22m e E = 793.848,71m; 
16,79 m e azimute plano 300°44’08” até o marco M-398, de coordenada N 
= 9.784.490,80m e E = 793.834,28m; 19,56 m e azimute plano 303°03’52” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.784.501,47m e E = 793.817,89m; 
16,17 m e azimute plano 313°58’23” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.784.512,70m e E = 793.806,25m; 0,48 m e azimute plano 311°38’01” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.784.513,02m e E = 793.805,89m; 
0,84 m e azimute plano 306°43’58” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.784.513,52m e E = 793.805,22m; 19,36 m e azimute plano 303°07’55” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.784.524,10m e E = 793.789,01m; 
0,19 m e azimute plano 304°30’31” até o marco M-404, de coordenada N 
= 9.784.524,21m e E = 793.788,85m; 22,13 m e azimute plano 301°31’40” 
até o marco M-405, de coordenada N = 9.784.535,78m e E = 793.769,99m; 
0,17 m e azimute plano 300°57’50” até o marco M-406, de coordenada N 
= 9.784.535,87m e E = 793.769,84m; 19,12 m e azimute plano 300°07’53” 
até o marco M-407, de coordenada N = 9.784.545,47m e E = 793.753,30m; 
1,19 m e azimute plano 294°50’33” até o marco M-408, de coordenada N 
= 9.784.545,97m e E = 793.752,22m; 16,24 m e azimute plano 290°17’15” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.784.551,60m e E = 793.736,99m; 
0,39 m e azimute plano 289°21’32” até o marco M-410, de coordenada N 
= 9.784.551,73m e E = 793.736,62m; 15,90 m e azimute plano 286°55’50” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.784.556,36m e E = 793.721,41m; 
0,65 m e azimute plano 284°15’00” até o marco M-412, de coordenada N 
= 9.784.556,52m e E = 793.720,78m; 11,15 m e azimute plano 281°35’32” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.784.558,76m e E = 793.709,86m; 
49,28 m e azimute plano 283°28’20” até o marco M-414, de coordenada N 
= 9.784.570,24m e E = 793.661,94m; 22,06 m e azimute plano 283°18’43” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.784.575,32m e E = 793.640,47m; 
28,12 m e azimute plano 289°26’24” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.784.584,68m e E = 793.613,95m; 27,62 m e azimute plano 291°29’36” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.784.594,80m e E = 793.588,25m; 
32,40 m e azimute plano 298°06’54” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.784.610,07m e E = 793.559,67m; 56,81 m e azimute plano 298°42’28” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.784.637,36m e E = 793.509,84m; 
52,39 m e azimute plano 301°24’30” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.784.664,66m e E = 793.465,13m; 0,17 m e azimute plano 300°57’50” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.784.664,75m e E = 793.464,98m; 
69,86 m e azimute plano 299°54’17” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.784.699,58m e E = 793.404,42m; 47,70 m e azimute plano 303°09’37” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.784.725,67m e E = 793.364,49m; 
38,77 m e azimute plano 302°52’57” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.784.746,72m e E = 793.331,93m; 0,29 m e azimute plano 300°57’50” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.784.746,87m e E = 793.331,68m; 
72,59 m e azimute plano 300°28’45” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.784.783,69m e E = 793.269,12m; 44,03 m e azimute plano 303°15’38” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.784.807,84m e E = 793.232,30m; 
19,32 m e azimute plano 302°12’35” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.784.818,14m e E = 793.215,95m; 43,84 m e azimute plano 302°11’48” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.784.841,50m e E = 793.178,85m; 
32,40 m e azimute plano 305°37’04” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.784.860,37m e E = 793.152,51m; 43,85 m e azimute plano 307°16’49” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.784.886,93m e E = 793.117,62m; 
21,91 m e azimute plano 306°23’20” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.784.899,93m e E = 793.099,98m; 0,55 m e azimute plano 304°33’45” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.784.900,24m e E = 793.099,53m; 
33,04 m e azimute plano 301°54’02” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.784.917,70m e E = 793.071,48m; 0,25 m e azimute plano 301°45’34” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.784.917,83m e E = 793.071,27m; 
17,08 m e azimute plano 299°43’57” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.784.926,30m e E = 793.056,44m; 0,77 m e azimute plano 296°53’46” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.784.926,65m e E = 793.055,75m; 
17,32 m e azimute plano 293°24’41” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.784.933,53m e E = 793.039,86m; 24,20 m e azimute plano 293°11’44” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.784.943,06m e E = 793.017,62m; 
0,28 m e azimute plano 292°55’56” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.784.943,17m e E = 793.017,36m; 11,14 m e azimute plano 290°52’30” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.784.947,14m e E = 793.006,95m; 
15,23 m e azimute plano 303°09’29” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.784.955,47m e E = 792.994,20m; 32,68 m e azimute plano 310°30’29” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.784.976,70m e E = 792.969,35m; 
25,61 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.784.994,81m e E = 792.951,24m; 21,05 m e azimute plano 320°00’35” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.785.010,94m e E = 792.937,71m; 
25,71 m e azimute plano 320°47’37” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.785.030,86m e E = 792.921,46m; 30,49 m e azimute plano 324°06’54” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.785.055,56m e E = 792.903,59m; 
0,21 m e azimute plano 322°35’41” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.785.055,73m e E = 792.903,46m; 31,99 m e azimute plano 322°22’40” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.785.081,07m e E = 792.883,93m; 
24,84 m e azimute plano 323°36’35” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.785.101,07m e E = 792.869,19m; 29,17 m e azimute plano 324°35’17” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.785.124,84m e E = 792.852,29m; 
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0,56 m e azimute plano 322°18’21” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.785.125,28m e E = 792.851,95m; 0,22 m e azimute plano 320°31’39” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.785.125,45m e E = 792.851,81m; 
27,05 m e azimute plano 318°09’45” até o marco M-454, de coordenada N 
= 9.785.145,60m e E = 792.833,77m; 30,40 m e azimute plano 317°07’59” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.785.167,88m e E = 792.813,09m; 
0,87 m e azimute plano 313°36’10” até o marco M-456, de coordenada N 
= 9.785.168,48m e E = 792.812,46m; 0,51 m e azimute plano 307°05’34” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.785.168,79m e E = 792.812,05m; 
28,08 m e azimute plano 305°47’04” até o marco M-458, de coordenada N 
= 9.785.185,21m e E = 792.789,27m; 26,61 m e azimute plano 305°17’05” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.785.200,58m e E = 792.767,55m; 
0,15 m e azimute plano 306°52’12” até o marco M-460, de coordenada N 
= 9.785.200,67m e E = 792.767,43m; 25,54 m e azimute plano 304°00’04” 
até o marco M-461, de coordenada N = 9.785.214,95m e E = 792.746,26m; 
0,49 m e azimute plano 301°45’34” até o marco M-462, de coordenada N 
= 9.785.215,21m e E = 792.745,84m; 0,42 m e azimute plano 298°23’35” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.785.215,41m e E = 792.745,47m; 
16,56 m e azimute plano 296°34’50” até o marco M-464, de coordenada N 
= 9.785.222,82m e E = 792.730,66m; 0,48 m e azimute plano 294°26’38” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.785.223,02m e E = 792.730,22m; 
13,76 m e azimute plano 292°36’48” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.785.228,31m e E = 792.717,52m; 1,05 m e azimute plano 288°15’46” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.785.228,64m e E = 792.716,52m; 
1,05 m e azimute plano 279°54’46” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.785.228,82m e E = 792.715,49m; 22,32 m e azimute plano 275°27’00” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.785.230,94m e E = 792.693,27m; 
0,48 m e azimute plano 273°34’35” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.785.230,97m e E = 792.692,79m; 20,12 m e azimute plano 271°28’52” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.785.231,49m e E = 792.672,68m; 
0,19 m e azimute plano 273°00’46” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.785.231,50m e E = 792.672,49m; 0,21 m e azimute plano 267°16’25” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.785.231,49m e E = 792.672,28m; 
17,36 m e azimute plano 268°17’00” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.785.230,97m e E = 792.654,93m; 18,61 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.785.230,97m e E = 792.636,32m; 
15,46 m e azimute plano 275°31’48” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.785.232,46m e E = 792.620,93m; 15,61 m e azimute plano 286°40’54” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.785.236,94m e E = 792.605,98m; 
21,59 m e azimute plano 291°14’22” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.785.244,76m e E = 792.585,86m; 25,65 m e azimute plano 298°07’25” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.785.256,85m e E = 792.563,24m; 
28,62 m e azimute plano 298°40’10” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.785.270,58m e E = 792.538,13m; 20,57 m e azimute plano 303°23’47” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.785.281,90m e E = 792.520,96m; 
21,90 m e azimute plano 304°30’36” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.785.294,31m e E = 792.502,91m; 34,95 m e azimute plano 323°00’08” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.785.322,22m e E = 792.481,88m; 
28,48 m e azimute plano 326°05’32” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.785.345,86m e E = 792.465,99m; 24,04 m e azimute plano 334°15’58” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.785.367,52m e E = 792.455,55m; 
34,53 m e azimute plano 336°22’04” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.785.399,15m e E = 792.441,71m; 0,35 m e azimute plano 334°53’07” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.785.399,47m e E = 792.441,56m; 
21,30 m e azimute plano 333°25’23” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.785.418,52m e E = 792.432,03m; 0,39 m e azimute plano 332°47’02” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.785.418,87m e E = 792.431,85m; 
25,56 m e azimute plano 330°14’08” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.785.441,06m e E = 792.419,16m; 30,84 m e azimute plano 330°48’30” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.785.467,98m e E = 792.404,12m; 
27,48 m e azimute plano 331°35’51” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.785.492,15m e E = 792.391,05m; 0,20 m e azimute plano 329°32’04” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.785.492,32m e E = 792.390,95m; 
0,49 m e azimute plano 327°37’10” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.785.492,73m e E = 792.390,69m; 19,15 m e azimute plano 326°00’11” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.785.508,61m e E = 792.379,98m; 
0,73 m e azimute plano 322°48’55” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.785.509,19m e E = 792.379,54m; 0,18 m e azimute plano 319°23’55” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.785.509,33m e E = 792.379,42m; 
13,78 m e azimute plano 318°30’04” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.785.519,65m e E = 792.370,29m; 1,03 m e azimute plano 314°12’55” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.785.520,37m e E = 792.369,55m; 
1,26 m e azimute plano 304°57’17” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.785.521,09m e E = 792.368,52m; 10,52 m e azimute plano 299°26’27” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.785.526,26m e E = 792.359,36m; 
0,93 m e azimute plano 296°01’00” até o marco M-502, de coordenada N 
= 9.785.526,67m e E = 792.358,52m; 17,10 m e azimute plano 291°47’43” 
até o marco M-503, de coordenada N = 9.785.533,02m e E = 792.342,64m; 
0,28 m e azimute plano 291°02’15” até o marco M-504, de coordenada N 
= 9.785.533,12m e E = 792.342,38m; 25,67 m e azimute plano 288°59’08” 
até o marco M-505, de coordenada N = 9.785.541,47m e E = 792.318,11m; 
31,48 m e azimute plano 288°53’02” até o marco M-506, de coordenada N 
= 9.785.551,66m e E = 792.288,32m; 9,40 m e azimute plano 295°35’02” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.785.555,72m e E = 792.279,84m; 
22,18 m e azimute plano 300°37’22” até o marco M-508, de coordenada N 
= 9.785.567,02m e E = 792.260,75m; 13,83 m e azimute plano 302°21’24” 
até o marco M-509, de coordenada N = 9.785.574,42m e E = 792.249,07m; 
26,88 m e azimute plano 304°50’56” até o marco M-510, de coordenada N 
= 9.785.589,78m e E = 792.227,01m; 36,56 m e azimute plano 305°45’03” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.785.611,14m e E = 792.197,34m; 
25,20 m e azimute plano 306°41’33” até o marco M-512, de coordenada N 
= 9.785.626,20m e E = 792.177,13m; 20,73 m e azimute plano 306°25’40” 

até o marco M-513, de coordenada N = 9.785.638,51m e E = 792.160,45m; 
0,22 m e azimute plano 305°50’16” até o marco M-514, de coordenada N 
= 9.785.638,64m e E = 792.160,27m; 26,53 m e azimute plano 304°38’11” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.785.653,72m e E = 792.138,44m; 
0,57 m e azimute plano 302°51’21” até o marco M-516, de coordenada N 
= 9.785.654,03m e E = 792.137,96m; 0,51 m e azimute plano 298°04’21” 
até o marco M-517, de coordenada N = 9.785.654,27m e E = 792.137,51m; 
26,45 m e azimute plano 295°47’59” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.785.665,78m e E = 792.113,70m; 0,53 m e azimute plano 293°11’55” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.785.665,99m e E = 792.113,21m; 
40,08 m e azimute plano 291°28’58” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.785.680,67m e E = 792.075,91m; 69,13 m e azimute plano 291°33’30” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.785.706,07m e E = 792.011,62m; 
0,19 m e azimute plano 288°26’06” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.785.706,13m e E = 792.011,44m; 0,78 m e azimute plano 287°02’57” 
até o marco M-523, de coordenada N = 9.785.706,36m e E = 792.010,69m; 
44,08 m e azimute plano 283°32’18” até o marco M-524, de coordenada N 
= 9.785.716,68m e E = 791.967,83m; 0,44 m e azimute plano 281°49’17” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.785.716,77m e E = 791.967,40m; 
1,23 m e azimute plano 275°06’38” até o marco M-526, de coordenada N 
= 9.785.716,88m e E = 791.966,17m; 73,45 m e azimute plano 269°41’17” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.785.716,48m e E = 791.892,72m; 
56,78 m e azimute plano 269°35’47” até o marco M-528, de coordenada N 
= 9.785.716,08m e E = 791.835,94m;  ;  32,56 m e azimute plano 
269°17’46” até o marco M-529, de coordenada N = 9.785.715,68m e E = 
791.803,38m; 1,13 m e azimute plano 264°56’34” até o marco M-530, de 
coordenada N = 9.785.715,58m e E = 791.802,25m; 0,31 m e azimute 
plano 258°41’24” até o marco M-531, de coordenada N = 9.785.715,52m 
e E = 791.801,95m; 29,28 m e azimute plano 257°28’24” até o marco 
M-532, de coordenada N = 9.785.709,17m e E = 791.773,37m; 0,81 m e 
azimute plano 253°34’15” até o marco M-533, de coordenada N = 
9.785.708,94m e E = 791.772,59m; 44,54 m e azimute plano 250°46’19” 
até o marco M-534, de coordenada N = 9.785.694,27m e E = 791.730,53m; 
79,29 m e azimute plano 251°01’08” até o marco M-535, de coordenada N 
= 9.785.668,48m e E = 791.655,55m; 40,64 m e azimute plano 251°12’30” 
até o marco M-536, de coordenada N = 9.785.655,39m e E = 791.617,08m; 
50,86 m e azimute plano 251°33’29” até o marco M-537, de coordenada N 
= 9.785.639,30m e E = 791.568,83m; 26,34 m e azimute plano 260°49’26” 
até o marco M-538, de coordenada N = 9.785.635,10m e E = 791.542,83m; 
21,48 m e azimute plano 267°55’10” até o marco M-539, de coordenada N 
= 9.785.634,32m e E = 791.521,36m; 41,42 m e azimute plano 266°41’31” 
até o marco M-540, de coordenada N = 9.785.631,93m e E = 791.480,01m; 
0,26 m e azimute plano 265°36’05” até o marco M-541, de coordenada N 
= 9.785.631,91m e E = 791.479,75m; 54,98 m e azimute plano 264°37’31” 
até o marco M-542, de coordenada N = 9.785.626,76m e E = 791.425,01m; 
91,16 m e azimute plano 265°00’33” até o marco M-543, de coordenada N 
= 9.785.618,83m e E = 791.334,20m; 44,22 m e azimute plano 265°54’55” 
até o marco M-544, de coordenada N = 9.785.615,68m e E = 791.290,09m; 
79,10 m e azimute plano 270°34’20” até o marco M-545, de coordenada N 
= 9.785.616,47m e E = 791.210,99m; 57,07 m e azimute plano 270°23’30” 
até o marco M-546, de coordenada N = 9.785.616,86m e E = 791.153,92m; 
84,15 m e azimute plano 271°53’36” até o marco M-547, de coordenada N 
= 9.785.619,64m e E = 791.069,82m; 65,51 m e azimute plano 271°02’27” 
até o marco M-548, de coordenada N = 9.785.620,83m e E = 791.004,32m; 
43,49 m e azimute plano 271°34’05” até o marco M-549, de coordenada N 
= 9.785.622,02m e E = 790.960,85m; 16,50 m e azimute plano 274°03’57” 
até o marco M-550, de coordenada N = 9.785.623,19m e E = 790.944,39m; 
30,64 m e azimute plano 275°02’13” até o marco M-551, de coordenada N 
= 9.785.625,88m e E = 790.913,87m; 0,60 m e azimute plano 272°51’45” 
até o marco M-552, de coordenada N = 9.785.625,91m e E = 790.913,27m; 
34,12 m e azimute plano 270°08’04” até o marco M-553, de coordenada N 
= 9.785.625,99m e E = 790.879,15m; 1,22 m e azimute plano 264°50’53” 
até o marco M-554, de coordenada N = 9.785.625,88m e E = 790.877,93m; 
0,19 m e azimute plano 261°01’39” até o marco M-555, de coordenada N 
= 9.785.625,85m e E = 790.877,74m; 15,80 m e azimute plano 258°23’29” 
até o marco M-556, de coordenada N = 9.785.622,67m e E = 790.862,26m; 
1,03 m e azimute plano 254°12’27” até o marco M-557, de coordenada N 
= 9.785.622,39m e E = 790.861,27m; 0,20 m e azimute plano 249°46’31” 
até o marco M-558, de coordenada N = 9.785.622,32m e E = 790.861,08m; 
29,03 m e azimute plano 248°20’56” até o marco M-559, de coordenada N 
= 9.785.611,61m e E = 790.834,10m; 0,23 m e azimute plano 246°48’05” 
até o marco M-560, de coordenada N = 9.785.611,52m e E = 790.833,89m; 
32,50 m e azimute plano 246°32’07” até o marco M-561, de coordenada N 
= 9.785.598,58m e E = 790.804,08m; 17,88 m e azimute plano 252°43’14” 
até o marco M-562, de coordenada N = 9.785.593,27m e E = 790.787,01m; 
34,20 m e azimute plano 260°05’59” até o marco M-563, de coordenada N 
= 9.785.587,39m e E = 790.753,32m; 0,90 m e azimute plano 256°34’41” 
até o marco M-564, de coordenada N = 9.785.587,18m e E = 790.752,44m; 
19,61 m e azimute plano 252°38’46” até o marco M-565, de coordenada N 
= 9.785.581,33m e E = 790.733,72m; 32,87 m e azimute plano 258°25’00” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.785.574,73m e E = 790.701,52m; 
48,57 m e azimute plano 264°53’51” até o marco M-567, de coordenada N 
= 9.785.570,41m e E = 790.653,14m; 20,70 m e azimute plano 265°40’40” 
até o marco M-568, de coordenada N = 9.785.568,85m e E = 790.632,50m; 
17,53 m e azimute plano 271°16’28” até o marco M-569, de coordenada N 
= 9.785.569,24m e E = 790.614,97m; 21,45 m e azimute plano 271°02’30” 
até o marco M-570, de coordenada N = 9.785.569,63m e E = 790.593,52m; 
21,09 m e azimute plano 271°05’12” até o marco M-571, de coordenada N 
= 9.785.570,03m e E = 790.572,43m; 20,58 m e azimute plano 270°05’01” 
até o marco M-572, de coordenada N = 9.785.570,06m e E = 790.551,85m; 
0,41 m e azimute plano 268°36’10” até o marco M-573, de coordenada N 
= 9.785.570,05m e E = 790.551,44m; 23,74 m e azimute plano 266°37’10” 
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até o marco M-574, de coordenada N = 9.785.568,65m e E = 790.527,74m; 
0,82 m e azimute plano 262°57’43” até o marco M-575, de coordenada N 
= 9.785.568,55m e E = 790.526,93m; 0,22 m e azimute plano 259°41’43” 
até o marco M-576, de coordenada N = 9.785.568,51m e E = 790.526,71m; 
9,15 m e azimute plano 258°08’14” até o marco M-577, de coordenada N 
= 9.785.566,63m e E = 790.517,76m; 0,99 m e azimute plano 254°08’03” 
até o marco M-578, de coordenada N = 9.785.566,36m e E = 790.516,81m; 
0,57 m e azimute plano 247°27’25” até o marco M-579, de coordenada N 
= 9.785.566,14m e E = 790.516,28m; 10,97 m e azimute plano 245°19’37” 
até o marco M-580, de coordenada N = 9.785.561,56m e E = 790.506,31m; 
0,65 m e azimute plano 242°39’00” até o marco M-581, de coordenada N 
= 9.785.561,26m e E = 790.505,73m; 0,84 m e azimute plano 236°41’22” 
até o marco M-582, de coordenada N = 9.785.560,80m e E = 790.505,03m; 
27,69 m e azimute plano 233°09’48” até o marco M-583, de coordenada N 
= 9.785.544,20m e E = 790.482,87m; 0,38 m e azimute plano 231°20’25” 
até o marco M-584, de coordenada N = 9.785.543,96m e E = 790.482,57m; 
1,27 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-585, de coordenada N 
= 9.785.543,06m e E = 790.481,67m; 60,84 m e azimute plano 219°11’00” 
até o marco M-586, de coordenada N = 9.785.495,90m e E = 790.443,23m; 
13,63 m e azimute plano 221°29’25” até o marco M-587, de coordenada N 
= 9.785.485,69m e E = 790.434,20m; 0,26 m e azimute plano 220°21’52” 
até o marco M-588, de coordenada N = 9.785.485,49m e E = 790.434,03m; 
20,28 m e azimute plano 218°50’11” até o marco M-589, de coordenada N 
= 9.785.469,69m e E = 790.421,31m; 14,79 m e azimute plano 229°46’22” 
até o marco M-590, de coordenada N = 9.785.460,14m e E = 790.410,02m; 
18,76 m e azimute plano 232°39’58” até o marco M-591, de coordenada N 
= 9.785.448,76m e E = 790.395,10m; 17,31 m e azimute plano 233°07’25” 
até o marco M-592, de coordenada N = 9.785.438,37m e E = 790.381,25m; 
10,51 m e azimute plano 241°43’44” até o marco M-593, de coordenada N 
= 9.785.433,39m e E = 790.371,99m; 10,76 m e azimute plano 252°45’37” 
até o marco M-594, de coordenada N = 9.785.430,20m e E = 790.361,71m; 
11,43 m e azimute plano 262°36’50” até o marco M-595, de coordenada N 
= 9.785.428,73m e E = 790.350,37m; 16,76 m e azimute plano 268°40’01” 
até o marco M-596, de coordenada N = 9.785.428,34m e E = 790.333,61m; 
18,74 m e azimute plano 267°35’01” até o marco M-597, de coordenada N 
= 9.785.427,55m e E = 790.314,89m; 0,29 m e azimute plano 266°03’17” 
até o marco M-598, de coordenada N = 9.785.427,53m e E = 790.314,60m; 
14,33 m e azimute plano 265°14’11” até o marco M-599, de coordenada N 
= 9.785.426,34m e E = 790.300,32m; 0,66 m e azimute plano 262°07’01” 
até o marco M-600, de coordenada N = 9.785.426,25m e E = 790.299,67m; 
15,77 m e azimute plano 259°50’41” até o marco M-601, de coordenada N 
= 9.785.423,47m e E = 790.284,15m; 17,01 m e azimute plano 259°13’31” 
até o marco M-602, de coordenada N = 9.785.420,29m e E = 790.267,44m; 
0,32 m e azimute plano 257°16’32” até o marco M-603, de coordenada N 
= 9.785.420,22m e E = 790.267,13m; 23,66 m e azimute plano 256°39’25” 
até o marco M-604, de coordenada N = 9.785.414,76m e E = 790.244,11m; 
18,44 m e azimute plano 263°16’19” até o marco M-605, de coordenada N 
= 9.785.412,60m e E = 790.225,80m; 13,29 m e azimute plano 287°58’17” 
até o marco M-606, de coordenada N = 9.785.416,70m e E = 790.213,16m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sul-Nor-
te) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distância: 10,73 m e 
azimute plano 298°11’19” até o marco M-607, de coordenada N = 
9.785.421,77m e E = 790.203,70m; 26,80 m e azimute plano 318°22’25” 
até o marco M-608, de coordenada N = 9.785.441,80m e E = 790.185,90m; 
28,57 m e azimute plano 328°37’49” até o marco M-609, de coordenada N 
= 9.785.466,19m e E = 790.171,03m; 78,15 m e azimute plano 337°37’56” 
até o marco M-610, de coordenada N = 9.785.538,46m e E = 790.141,29m; 
34,69 m e azimute plano 345°00’52” até o marco M-611, de coordenada N 
= 9.785.571,97m e E = 790.132,32m; 61,22 m e azimute plano 348°06’50” 
até o marco M-612, de coordenada N = 9.785.631,88m e E = 790.119,71m; 
32,85 m e azimute plano 352°01’13” até o marco M-613, de coordenada N 
= 9.785.664,41m e E = 790.115,15m; 0,26 m e azimute plano 346°30’15” 
até o marco M-614, de coordenada N = 9.785.664,66m e E = 790.115,09m; 
0,22 m e azimute plano 352°14’05” até o marco M-615, de coordenada N 
= 9.785.664,88m e E = 790.115,06m; 21,27 m e azimute plano 348°08’46” 
até o marco M-616, de coordenada N = 9.785.685,70m e E = 790.110,69m; 
0,60 m e azimute plano 345°29’59” até o marco M-617, de coordenada N 
= 9.785.686,28m e E = 790.110,54m; 34,41 m e azimute plano 343°14’42” 
até o marco M-618, de coordenada N = 9.785.719,23m e E = 790.100,62m; 
0,39 m e azimute plano 342°01’51” até o marco M-619, de coordenada N 
= 9.785.719,60m e E = 790.100,50m; 0,38 m e azimute plano 338°11’55” 
até o marco M-620, de coordenada N = 9.785.719,95m e E = 790.100,36m; 
40,54 m e azimute plano 336°57’06” até o marco M-621, de coordenada N 
= 9.785.757,25m e E = 790.084,49m; 0,23 m e azimute plano 334°32’12” 
até o marco M-622, de coordenada N = 9.785.757,46m e E = 790.084,39m; 
18,81 m e azimute plano 335°04’10” até o marco M-623, de coordenada N 
= 9.785.774,52m e E = 790.076,46m; 44,40 m e azimute plano 335°15’33” 
até o marco M-624, de coordenada N = 9.785.814,84m e E = 790.057,88m; 
27,25 m e azimute plano 337°53’11” até o marco M-625, de coordenada N 
= 9.785.840,09m e E = 790.047,62m; 0,97 m e azimute plano 334°13’50” 
até o marco M-626, de coordenada N = 9.785.840,96m e E = 790.047,20m; 
38,94 m e azimute plano 330°01’50” até o marco M-627, de coordenada N 
= 9.785.874,69m e E = 790.027,75m; 0,33 m e azimute plano 328°44’11” 
até o marco M-628, de coordenada N = 9.785.874,97m e E = 790.027,58m; 
23,56 m e azimute plano 327°22’33” até o marco M-629, de coordenada N 
= 9.785.894,81m e E = 790.014,88m; 0,31 m e azimute plano 326°49’17” 
até o marco M-630, de coordenada N = 9.785.895,07m e E = 790.014,71m; 
29,36 m e azimute plano 324°48’58” até o marco M-631, de coordenada N 
= 9.785.919,07m e E = 789.997,79m; 8,39 m e azimute plano 329°05’41” 
até o marco M-632, de coordenada N = 9.785.926,27m e E = 789.993,48m; 
27,02 m e azimute plano 338°56’34” até o marco M-633, de coordenada N 
= 9.785.951,49m e E = 789.983,77m; 0,41 m e azimute plano 338°27’32” 

até o marco M-634, de coordenada N = 9.785.951,87m e E = 789.983,62m; 
73,73 m e azimute plano 335°37’55” até o marco M-635, de coordenada N 
= 9.786.019,03m e E = 789.953,20m; 20,69 m e azimute plano 341°13’25” 
até o marco M-636, de coordenada N = 9.786.038,62m e E = 789.946,54m; 
0,65 m e azimute plano 337°22’48” até o marco M-637, de coordenada N 
= 9.786.039,22m e E = 789.946,29m; 16,15 m e azimute plano 335°20’20” 
até o marco M-638, de coordenada N = 9.786.053,90m e E = 789.939,55m; 
0,71 m e azimute plano 332°21’14” até o marco M-639, de coordenada N 
= 9.786.054,53m e E = 789.939,22m; 39,39 m e azimute plano 329°02’01” 
até o marco M-640, de coordenada N = 9.786.088,31m e E = 789.918,95m; 
0,55 m e azimute plano 326°53’19” até o marco M-641, de coordenada N 
= 9.786.088,77m e E = 789.918,65m; 62,24 m e azimute plano 324°35’38” 
até o marco M-642, de coordenada N = 9.786.139,50m e E = 789.882,59m; 
24,55 m e azimute plano 326°02’40” até o marco M-643, de coordenada N 
= 9.786.159,86m e E = 789.868,88m; 31,12 m e azimute plano 329°53’31” 
até o marco M-644, de coordenada N = 9.786.186,78m e E = 789.853,27m; 
27,58 m e azimute plano 334°53’38” até o marco M-645, de coordenada N 
= 9.786.211,75m e E = 789.841,57m; 17,73 m e azimute plano 337°43’50” 
até o marco M-646, de coordenada N = 9.786.228,16m e E = 789.834,85m; 
12,34 m e azimute plano 353°18’04” até o marco M-647, de coordenada N 
= 9.786.240,42m e E = 789.833,41m; 10,83 m e azimute plano 358°05’40” 
até o marco M-648, de coordenada N = 9.786.251,24m e E = 789.833,05m; 
13,11 m e azimute plano 11°02’09” até o marco M-649, de coordenada N 
= 9.786.264,11m e E = 789.835,56m; 17,71 m e azimute plano 21°32’13” 
até o marco M-650, de coordenada N = 9.786.280,58m e E = 789.842,06m; 
0,22 m e azimute plano 21°48’05” até o marco M-651, de coordenada N = 
9.786.280,78m e E = 789.842,14m; 13,08 m e azimute plano 19°33’24” 
até o marco M-652, de coordenada N = 9.786.293,11m e E = 789.846,52m; 
1,17 m e azimute plano 14°23’37” até o marco M-653, de coordenada N = 
9.786.294,24m e E = 789.846,81m; 0,20 m e azimute plano 11°18’36” até 
o marco M-654, de coordenada N = 9.786.294,44m e E = 789.846,85m; 
13,63 m e azimute plano 8°21’00” até o marco M-655, de coordenada N = 
9.786.307,93m e E = 789.848,83m; 0,22 m e azimute plano 7°45’55” até 
o marco M-656, de coordenada N = 9.786.308,15m e E = 789.848,86m; 
13,98 m e azimute plano 6°31’49” até o marco M-657, de coordenada N = 
9.786.322,04m e E = 789.850,45m; 0,65 m e azimute plano 3°31’17” até 
o marco M-658, de coordenada N = 9.786.322,69m e E = 789.850,49m; 
18,73 m e azimute plano 1°13’24” até o marco M-659, de coordenada N = 
9.786.341,42m e E = 789.850,89m; 0,36 m e azimute plano 358°24’32” 
até o marco M-660, de coordenada N = 9.786.341,78m e E = 789.850,88m; 
19,46 m e azimute plano 357°40’22” até o marco M-661, de coordenada N 
= 9.786.361,22m e E = 789.850,09m; 0,60 m e azimute plano 355°14’11” 
até o marco M-662, de coordenada N = 9.786.361,82m e E = 789.850,04m; 
21,92 m e azimute plano 352°44’20” até o marco M-663, de coordenada N 
= 9.786.383,56m e E = 789.847,27m; 23,45 m e azimute plano 354°11’58” 
até o marco M-664, de coordenada N = 9.786.406,89m e E = 789.844,90m; 
0,23 m e azimute plano 352°34’07” até o marco M-665, de coordenada N 
= 9.786.407,12m e E = 789.844,87m; 35,70 m e azimute plano 352°19’18” 
até o marco M-666, de coordenada N = 9.786.442,50m e E = 789.840,10m; 
18,11 m e azimute plano 351°21’35” até o marco M-667, de coordenada N 
= 9.786.460,40m e E = 789.837,38m; 37,31 m e azimute plano 358°11’15” 
até o marco M-668, de coordenada N = 9.786.497,69m e E = 789.836,20m; 
0,41 m e azimute plano 357°12’26” até o marco M-669, de coordenada N 
= 9.786.498,10m e E = 789.836,18m; 13,14 m e azimute plano 354°45’44” 
até o marco M-670, de coordenada N = 9.786.511,19m e E = 789.834,98m; 
0,59 m e azimute plano 353°14’02” até o marco M-671, de coordenada N 
= 9.786.511,78m e E = 789.834,91m; 1,27 m e azimute plano 344°25’39” 
até o marco M-672, de coordenada N = 9.786.513,00m e E = 789.834,57m; 
8,08 m e azimute plano 339°11’12” até o marco M-673, de coordenada N 
= 9.786.520,55m e E = 789.831,70m; 9,89 m e azimute plano 353°40’21” 
até o marco M-674, de coordenada N = 9.786.530,38m e E = 789.830,61m; 
0,24 m e azimute plano 350°32’16” até o marco M-675, de coordenada N 
= 9.786.530,62m e E = 789.830,57m; 16,02 m e azimute plano 351°42’29” 
até o marco M-676, de coordenada N = 9.786.546,47m e E = 789.828,26m; 
16,68 m e azimute plano 358°41’42” até o marco M-677, de coordenada N 
= 9.786.563,15m e E = 789.827,88m; 9,59 m e azimute plano 4°32’43” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.786.572,71m e E = 789.828,64m; 
0,56 m e azimute plano 2°02’43” até o marco M-679, de coordenada N = 
9.786.573,27m e E = 789.828,66m; 0,60 m e azimute plano 358°05’27” 
até o marco M-680, de coordenada N = 9.786.573,87m e E = 789.828,64m; 
14,01 m e azimute plano 355°05’13” até o marco M-681, de coordenada N 
= 9.786.587,83m e E = 789.827,44m; 18,83 m e azimute plano 353°55’55” 
até o marco M-682, de coordenada N = 9.786.606,55m e E = 789.825,45m; 
0,49 m e azimute plano 351°42’10” até o marco M-683, de coordenada N 
= 9.786.607,03m e E = 789.825,38m; 0,31 m e azimute plano 348°41’24” 
até o marco M-684, de coordenada N = 9.786.607,33m e E = 789.825,32m; 
14,64 m e azimute plano 347°29’33” até o marco M-685, de coordenada N 
= 9.786.621,62m e E = 789.822,15m; 0,16 m e azimute plano 345°04’07” 
até o marco M-686, de coordenada N = 9.786.621,77m e E = 789.822,11m; 
28,21 m e azimute plano 346°09’21” até o marco M-687, de coordenada N 
= 9.786.649,16m e E = 789.815,36m; 0,82 m e azimute plano 342°53’50” 
até o marco M-688, de coordenada N = 9.786.649,94m e E = 789.815,12m; 
16,50 m e azimute plano 338°58’21” até o marco M-689, de coordenada N 
= 9.786.665,34m e E = 789.809,20m; 29,60 m e azimute plano 341°19’13” 
até o marco M-690, de coordenada N = 9.786.693,38m e E = 789.799,72m; 
0,22 m e azimute plano 339°08’44” até o marco M-691, de coordenada N 
= 9.786.693,59m e E = 789.799,64m; 38,76 m e azimute plano 338°58’12” 
até o marco M-692, de coordenada N = 9.786.729,77m e E = 789.785,73m; 
0,16 m e azimute plano 338°11’55” até o marco M-693, de coordenada N 
= 9.786.729,92m e E = 789.785,67m; 21,52 m e azimute plano 337°36’19” 
até o marco M-694, de coordenada N = 9.786.749,82m e E = 789.777,47m; 
107,67 m e azimute plano 337°36’38” até o marco M-695, de coordenada 
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N = 9.786.849,37m e E = 789.736,46m; 53,57 m e azimute plano 
337°48’41” até o marco M-696, de coordenada N = 9.786.898,97m e E = 
789.716,23m; 0,48 m e azimute plano 335°33’22” até o marco M-697, de 
coordenada N = 9.786.899,41m e E = 789.716,03m; 22,54 m e azimute 
plano 333°53’23” até o marco M-698, de coordenada N = 9.786.919,65m 
e E = 789.706,11m; 0,18 m e azimute plano 330°38’32” até o marco 
M-699, de coordenada N = 9.786.919,81m e E = 789.706,02m; 18,88 m 
e azimute plano 332°20’56” até o marco M-700, de coordenada N = 
9.786.936,53m e E = 789.697,26m; 24,98 m e azimute plano 331°23’36” 
até o marco M-701, de coordenada N = 9.786.958,46m e E = 789.685,30m; 
21,06 m e azimute plano 330°31’31” até o marco M-702, de coordenada N 
= 9.786.976,79m e E = 789.674,94m; 0,69 m e azimute plano 327°27’54” 
até o marco M-703, de coordenada N = 9.786.977,37m e E = 789.674,57m; 
21,95 m e azimute plano 324°35’12” até o marco M-704, de coordenada N 
= 9.786.995,26m e E = 789.661,85m; 19,64 m e azimute plano 324°03’07” 
até o marco M-705, de coordenada N = 9.787.011,16m e E = 789.650,32m; 
0,19 m e azimute plano 323°44’46” até o marco M-706, de coordenada N 
= 9.787.011,31m e E = 789.650,21m; 32,06 m e azimute plano 322°33’16” 
até o marco M-707, de coordenada N = 9.787.036,76m e E = 789.630,72m; 
30,98 m e azimute plano 321°23’42” até o marco M-708, de coordenada N 
= 9.787.060,97m e E = 789.611,39m; 0,17 m e azimute plano 319°45’49” 
até o marco M-709, de coordenada N = 9.787.061,10m e E = 789.611,28m; 
0,20 m e azimute plano 319°05’08” até o marco M-710, de coordenada N 
= 9.787.061,25m e E = 789.611,15m; 36,99 m e azimute plano 318°21’13” 
até o marco M-711, de coordenada N = 9.787.088,89m e E = 789.586,57m; 
35,14 m e azimute plano 322°44’55” até o marco M-712, de coordenada N 
= 9.787.116,86m e E = 789.565,30m; 0,38 m e azimute plano 321°20’25” 
até o marco M-713, de coordenada N = 9.787.117,16m e E = 789.565,06m; 
37,69 m e azimute plano 319°15’37” até o marco M-714, de coordenada N 
= 9.787.145,72m e E = 789.540,46m; 36,91 m e azimute plano 320°11’54” 
até o marco M-715, de coordenada N = 9.787.174,08m e E = 789.516,83m; 
26,50 m e azimute plano 323°57’53” até o marco M-716, de coordenada N 
= 9.787.195,51m e E = 789.501,24m; 35,71 m e azimute plano 328°03’33” 
até o marco M-717, de coordenada N = 9.787.225,81m e E = 789.482,35m; 
18,28 m e azimute plano 329°03’28” até o marco M-718, de coordenada N 
= 9.787.241,49m e E = 789.472,95m; 21,36 m e azimute plano 331°50’21” 
até o marco M-719, de coordenada N = 9.787.260,32m e E = 789.462,87m; 
0,23 m e azimute plano 331°11’21” até o marco M-720, de coordenada N 
= 9.787.260,52m e E = 789.462,76m; 0,47 m e azimute plano 327°59’41” 
até o marco M-721, de coordenada N = 9.787.260,92m e E = 789.462,51m; 
37,58 m e azimute plano 326°08’27” até o marco M-722, de coordenada N 
= 9.787.292,13m e E = 789.441,57m; 32,91 m e azimute plano 328°58’35” 
até o marco M-723, de coordenada N = 9.787.320,33m e E = 789.424,61m; 
36,43 m e azimute plano 334°32’22” até o marco M-724, de coordenada N 
= 9.787.353,22m e E = 789.408,95m; 19,22 m e azimute plano 337°06’10” 
até o marco M-725, de coordenada N = 9.787.370,93m e E = 789.401,47m; 
0,60 m e azimute plano 335°09’27” até o marco M-726, de coordenada N 
= 9.787.371,47m e E = 789.401,22m; 25,56 m e azimute plano 332°13’55” 
até o marco M-727, de coordenada N = 9.787.394,09m e E = 789.389,31m; 
51,80 m e azimute plano 332°15’45” até o marco M-728, de coordenada N 
= 9.787.439,94m e E = 789.365,20m; 35,29 m e azimute plano 335°43’22” 
até o marco M-729, de coordenada N = 9.787.472,11m e E = 789.350,69m; 
39,64 m e azimute plano 339°02’29” até o marco M-730, de coordenada N 
= 9.787.509,13m e E = 789.336,51m; 29,77 m e azimute plano 340°35’50” 
até o marco M-731, de coordenada N = 9.787.537,21m e E = 789.326,62m; 
28,98 m e azimute plano 340°49’16” até o marco M-732, de coordenada N 
= 9.787.564,58m e E = 789.317,10m; 36,23 m e azimute plano 340°46’30” 
até o marco M-733, de coordenada N = 9.787.598,79m e E = 789.305,17m; 
32,20 m e azimute plano 339°46’31” até o marco M-734, de coordenada N 
= 9.787.629,00m e E = 789.294,04m; 0,29 m e azimute plano 337°50’01” 
até o marco M-735, de coordenada N = 9.787.629,27m e E = 789.293,93m; 
25,79 m e azimute plano 337°22’55” até o marco M-736, de coordenada N 
= 9.787.653,08m e E = 789.284,01m; 0,38 m e azimute plano 335°25’58” 
até o marco M-737, de coordenada N = 9.787.653,43m e E = 789.283,85m; 
25,54 m e azimute plano 334°14’16” até o marco M-738, de coordenada N 
= 9.787.676,43m e E = 789.272,75m; 40,80 m e azimute plano 334°40’43” 
até o marco M-739, de coordenada N = 9.787.713,31m e E = 789.255,30m; 
0,61 m e azimute plano 331°45’45” até o marco M-740, de coordenada N 
= 9.787.713,85m e E = 789.255,01m; 24,96 m e azimute plano 329°21’19” 
até o marco M-741, de coordenada N = 9.787.735,32m e E = 789.242,29m; 
1,06 m e azimute plano 324°57’50” até o marco M-742, de coordenada N 
= 9.787.736,19m e E = 789.241,68m; 13,72 m e azimute plano 320°35’24” 
até o marco M-743, de coordenada N = 9.787.746,79m e E = 789.232,97m; 
14,26 m e azimute plano 331°25’18” até o marco M-744, de coordenada N 
= 9.787.759,31m e E = 789.226,15m; 0,25 m e azimute plano 328°14’26” 
até o marco M-745, de coordenada N = 9.787.759,52m e E = 789.226,02m; 
15,39 m e azimute plano 328°48’00” até o marco M-746, de coordenada N 
= 9.787.772,68m e E = 789.218,05m; 1,05 m e azimute plano 324°39’07” 
até o marco M-747, de coordenada N = 9.787.773,54m e E = 789.217,44m; 
15,51 m e azimute plano 320°10’49” até o marco M-748, de coordenada N 
= 9.787.785,45m e E = 789.207,51m; 1,23 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-749, de coordenada N = 9.787.786,32m e E = 789.206,64m; 
0,77 m e azimute plano 306°34’23” até o marco M-750, de coordenada N 
= 9.787.786,78m e E = 789.206,02m; 8,59 m e azimute plano 303°44’44” 
até o marco M-751, de coordenada N = 9.787.791,55m e E = 789.198,88m; 
0,24 m e azimute plano 303°01’26” até o marco M-752, de coordenada N 
= 9.787.791,68m e E = 789.198,68m; 31,23 m e azimute plano 301°42’00” 
até o marco M-753, de coordenada N = 9.787.808,09m e E = 789.172,11m; 
17,52 m e azimute plano 309°48’50” até o marco M-754, de coordenada N 
= 9.787.819,31m e E = 789.158,65m; 14,42 m e azimute plano 319°13’04” 
até o marco M-755, de coordenada N = 9.787.830,23m e E = 789.149,23m; 
12,66 m e azimute plano 322°24’53” até o marco M-756, de coordenada N 

= 9.787.840,26m e E = 789.141,51m; 10,68 m e azimute plano 325°10’46” 
até o marco M-757, de coordenada N = 9.787.849,03m e E = 789.135,41m; 
12,64 m e azimute plano 329°38’33” até o marco M-758, de coordenada N 
= 9.787.859,94m e E = 789.129,02m; 9,41 m e azimute plano 336°30’49” 
até o marco M-759, de coordenada N = 9.787.868,57m e E = 789.125,27m; 
11,81 m e azimute plano 338°32’28” até o marco M-760, de coordenada N 
= 9.787.879,56m e E = 789.120,95m; 1,06 m e azimute plano 334°23’52” 
até o marco M-761, de coordenada N = 9.787.880,52m e E = 789.120,49m; 
16,56 m e azimute plano 329°43’07” até o marco M-762, de coordenada N 
= 9.787.894,82m e E = 789.112,14m; 0,73 m e azimute plano 326°44’44” 
até o marco M-763, de coordenada N = 9.787.895,43m e E = 789.111,74m; 
14,77 m e azimute plano 323°45’31” até o marco M-764, de coordenada N 
= 9.787.907,34m e E = 789.103,01m; 0,46 m e azimute plano 322°07’30” 
até o marco M-765, de coordenada N = 9.787.907,70m e E = 789.102,73m; 
0,16 m e azimute plano 317°29’22” até o marco M-766, de coordenada N 
= 9.787.907,82m e E = 789.102,62m; 13,21 m e azimute plano 318°39’03” 
até o marco M-767, de coordenada N = 9.787.917,74m e E = 789.093,89m; 
0,58 m e azimute plano 316°23’50” até o marco M-768, de coordenada N 
= 9.787.918,16m e E = 789.093,49m; 15,43 m e azimute plano 313°56’59” 
até o marco M-769, de coordenada N = 9.787.928,87m e E = 789.082,38m; 
0,55 m e azimute plano 312°03’52” até o marco M-770, de coordenada N 
= 9.787.929,24m e E = 789.081,97m; 15,88 m e azimute plano 308°53’27” 
até o marco M-771, de coordenada N = 9.787.939,21m e E = 789.069,61m; 
0,70 m e azimute plano 305°43’39” até o marco M-772, de coordenada N 
= 9.787.939,62m e E = 789.069,04m; 17,34 m e azimute plano 303°04’01” 
até o marco M-773, de coordenada N = 9.787.949,08m e E = 789.054,51m; 
0,38 m e azimute plano 302°00’19” até o marco M-774, de coordenada N 
= 9.787.949,28m e E = 789.054,19m; 0,21 m e azimute plano 299°03’17” 
até o marco M-775, de coordenada N = 9.787.949,38m e E = 789.054,01m; 
17,75 m e azimute plano 298°14’22” até o marco M-776, de coordenada N 
= 9.787.957,78m e E = 789.038,37m; 0,83 m e azimute plano 295°01’01” 
até o marco M-777, de coordenada N = 9.787.958,13m e E = 789.037,62m; 
25,75 m e azimute plano 291°29’00” até o marco M-778, de coordenada N 
= 9.787.967,56m e E = 789.013,66m; 31,22 m e azimute plano 295°55’30” 
até o marco M-779, de coordenada N = 9.787.981,21m e E = 788.985,58m; 
20,67 m e azimute plano 300°23’53” até o marco M-780, de coordenada N 
= 9.787.991,67m e E = 788.967,75m; 35,17 m e azimute plano 304°02’49” 
até o marco M-781, de coordenada N = 9.788.011,36m e E = 788.938,61m; 
25,47 m e azimute plano 304°55’32” até o marco M-782, de coordenada N 
= 9.788.025,94m e E = 788.917,73m; 23,90 m e azimute plano 307°03’25” 
até o marco M-783, de coordenada N = 9.788.040,34m e E = 788.898,66m; 
20,91 m e azimute plano 312°46’17” até o marco M-784, de coordenada N 
= 9.788.054,54m e E = 788.883,31m; 16,71 m e azimute plano 318°41’18” 
até o marco M-785, de coordenada N = 9.788.067,09m e E = 788.872,28m; 
26,40 m e azimute plano 324°39’15” até o marco M-786, de coordenada N 
= 9.788.088,62m e E = 788.857,01m; 0,31 m e azimute plano 322°45’55” 
até o marco M-787, de coordenada N = 9.788.088,87m e E = 788.856,82m; 
29,49 m e azimute plano 322°03’55” até o marco M-788, de coordenada N 
= 9.788.112,13m e E = 788.838,69m; 29,24 m e azimute plano 325°27’04” 
até o marco M-789, de coordenada N = 9.788.136,21m e E = 788.822,11m; 
44,45 m e azimute plano 324°28’06” até o marco M-790, de coordenada N 
= 9.788.172,38m e E = 788.796,28m; 0,55 m e azimute plano 321°40’00” 
até o marco M-791, de coordenada N = 9.788.172,81m e E = 788.795,94m; 
0,25 m e azimute plano 318°10’47” até o marco M-792, de coordenada N 
= 9.788.173,00m e E = 788.795,77m; 23,46 m e azimute plano 317°55’13” 
até o marco M-793, de coordenada N = 9.788.190,41m e E = 788.780,05m; 
17,70 m e azimute plano 317°43’27” até o marco M-794, de coordenada N 
= 9.788.203,51m e E = 788.768,14m; 0,23 m e azimute plano 316°44’09” 
até o marco M-795, de coordenada N = 9.788.203,68m e E = 788.767,98m; 
18,24 m e azimute plano 315°51’59” até o marco M-796, de coordenada N 
= 9.788.216,77m e E = 788.755,28m; 0,71 m e azimute plano 313°17’55” 
até o marco M-797, de coordenada N = 9.788.217,26m e E = 788.754,76m; 
0,36 m e azimute plano 309°24’02” até o marco M-798, de coordenada N 
= 9.788.217,49m e E = 788.754,48m; 31,04 m e azimute plano 307°03’56” 
até o marco M-799, de coordenada N = 9.788.236,20m e E = 788.729,71m; 
0,28 m e azimute plano 307°41’39” até o marco M-800, de coordenada N 
= 9.788.236,37m e E = 788.729,49m; 22,24 m e azimute plano 304°49’08” 
até o marco M-801, de coordenada N = 9.788.249,07m e E = 788.711,23m; 
0,46 m e azimute plano 302°39’39” até o marco M-802, de coordenada N 
= 9.788.249,32m e E = 788.710,84m; 20,77 m e azimute plano 300°58’24” 
até o marco M-803, de coordenada N = 9.788.260,01m e E = 788.693,03m; 
26,14 m e azimute plano 301°59’38” até o marco M-804, de coordenada N 
= 9.788.273,86m e E = 788.670,86m; 0,20 m e azimute plano 302°54’19” 
até o marco M-805, de coordenada N = 9.788.273,97m e E = 788.670,69m; 
37,54 m e azimute plano 300°20’55” até o marco M-806, de coordenada N 
= 9.788.292,94m e E = 788.638,29m; 28,14 m e azimute plano 303°00’24” 
até o marco M-807, de coordenada N = 9.788.308,27m e E = 788.614,69m; 
35,38 m e azimute plano 304°34’46” até o marco M-808, de coordenada N 
= 9.788.328,35m e E = 788.585,56m; 10,82 m e azimute plano 307°40’31” 
até o marco M-809, de coordenada N = 9.788.334,96m e E = 788.577,00m; 
13,92 m e azimute plano 308°10’16” até o marco M-810, de coordenada N 
= 9.788.343,56m e E = 788.566,06m; 30,45 m e azimute plano 311°19’33” 
até o marco M-811, de coordenada N = 9.788.363,67m e E = 788.543,19m; 
0,17 m e azimute plano 310°14’11” até o marco M-812, de coordenada N 
= 9.788.363,78m e E = 788.543,06m; 0,47 m e azimute plano 308°05’20” 
até o marco M-813, de coordenada N = 9.788.364,07m e E = 788.542,69m; 
28,80 m e azimute plano 306°10’25” até o marco M-814, de coordenada N 
= 9.788.381,07m e E = 788.519,44m; 0,75 m e azimute plano 303°03’21” 
até o marco M-815, de coordenada N = 9.788.381,48m e E = 788.518,81m; 
0,61 m e azimute plano 297°24’27” até o marco M-816, de coordenada N 
= 9.788.381,76m e E = 788.518,27m; 26,46 m e azimute plano 294°59’45” 
até o marco M-817, de coordenada N = 9.788.392,94m e E = 788.494,29m; 
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0,32 m e azimute plano 294°08’44” até o marco M-818, de coordenada N 
= 9.788.393,07m e E = 788.494,00m; 24,03 m e azimute plano 292°19’42” 
até o marco M-819, de coordenada N = 9.788.402,20m e E = 788.471,77m; 
0,29 m e azimute plano 290°19’23” até o marco M-820, de coordenada N 
= 9.788.402,30m e E = 788.471,50m; 0,29 m e azimute plano 287°49’08” 
até o marco M-821, de coordenada N = 9.788.402,39m e E = 788.471,22m; 
24,98 m e azimute plano 287°35’37” até o marco M-822, de coordenada N 
= 9.788.409,94m e E = 788.447,41m; 0,18 m e azimute plano 286°23’22” 
até o marco M-823, de coordenada N = 9.788.409,99m e E = 788.447,24m; 
21,48 m e azimute plano 286°04’51” até o marco M-824, de coordenada N 
= 9.788.415,94m e E = 788.426,60m; 0,36 m e azimute plano 284°25’15” 
até o marco M-825, de coordenada N = 9.788.416,03m e E = 788.426,25m; 
17,53 m e azimute plano 283°05’33” até o marco M-826, de coordenada N 
= 9.788.420,00m e E = 788.409,18m; 0,38 m e azimute plano 282°12’02” 
até o marco M-827, de coordenada N = 9.788.420,08m e E = 788.408,81m; 
1,21 m e azimute plano 274°43’28” até o marco M-828, de coordenada N 
= 9.788.420,18m e E = 788.407,60m; 17,86 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-829, de coordenada N = 9.788.420,18m e E = 788.389,74m; 
0,65 m e azimute plano 267°21’27” até o marco M-830, de coordenada N 
= 9.788.420,15m e E = 788.389,09m; 17,14 m e azimute plano 264°42’42” 
até o marco M-831, de coordenada N = 9.788.418,57m e E = 788.372,02m; 
0,58 m e azimute plano 262°00’38” até o marco M-832, de coordenada N 
= 9.788.418,49m e E = 788.371,45m; 0,42 m e azimute plano 257°37’09” 
até o marco M-833, de coordenada N = 9.788.418,40m e E = 788.371,04m; 
17,94 m e azimute plano 256°33’37” até o marco M-834, de coordenada N 
= 9.788.414,23m e E = 788.353,59m; 12,68 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-835, de coordenada N = 9.788.414,23m e E = 788.340,91m; 
9,58 m e azimute plano 276°21’12” até o marco M-836, de coordenada N 
= 9.788.415,29m e E = 788.331,39m; 11,13 m e azimute plano 289°31’33” 
até o marco M-837, de coordenada N = 9.788.419,01m e E = 788.320,90m; 
9,67 m e azimute plano 307°41’16” até o marco M-838, de coordenada N 
= 9.788.424,92m e E = 788.313,25m; 9,03 m e azimute plano 311°48’46” 
até o marco M-839, de coordenada N = 9.788.430,94m e E = 788.306,52m; 
75,32 m e azimute plano 325°24’02” até o marco M-840, de coordenada N 
= 9.788.492,94m e E = 788.263,75m; 50,85 m e azimute plano 325°49’10” 
até o marco M-841, de coordenada N = 9.788.535,01m e E = 788.235,18m; 
43,40 m e azimute plano 325°26’18” até o marco M-842, de coordenada N 
= 9.788.570,75m e E = 788.210,56m; 0,63 m e azimute plano 322°45’55” 
até o marco M-843, de coordenada N = 9.788.571,25m e E = 788.210,18m; 
33,56 m e azimute plano 320°16’15” até o marco M-844, de coordenada N 
= 9.788.597,06m e E = 788.188,73m; 0,62 m e azimute plano 317°36’09” 
até o marco M-845, de coordenada N = 9.788.597,52m e E = 788.188,31m; 
17,39 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-846, de coordenada N 
= 9.788.609,82m e E = 788.176,01m; 1,13 m e azimute plano 310°19’33” 
até o marco M-847, de coordenada N = 9.788.610,55m e E = 788.175,15m; 
1,13 m e azimute plano 301°34’27” até o marco M-848, de coordenada N 
= 9.788.611,14m e E = 788.174,19m; 11,53 m e azimute plano 296°31’14” 
até o marco M-849, de coordenada N = 9.788.616,29m e E = 788.163,87m; 
0,81 m e azimute plano 293°23’07” até o marco M-850, de coordenada N 
= 9.788.616,61m e E = 788.163,13m; 0,23 m e azimute plano 289°58’59” 
até o marco M-851, de coordenada N = 9.788.616,69m e E = 788.162,91m; 
18,84 m e azimute plano 288°03’35” até o marco M-852, de coordenada N 
= 9.788.622,53m e E = 788.145,00m; 32,21 m e azimute plano 294°05’53” 
até o marco M-853, de coordenada N = 9.788.635,68m e E = 788.115,60m; 
10,97 m e azimute plano 301°37’04” até o marco M-854, de coordenada N 
= 9.788.641,43m e E = 788.106,26m; 14,88 m e azimute plano 312°57’27” 
até o marco M-855, de coordenada N = 9.788.651,57m e E = 788.095,37m; 
34,83 m e azimute plano 315°27’55” até o marco M-856, de coordenada N 
= 9.788.676,40m e E = 788.070,94m; 61,24 m e azimute plano 316°53’33” 
até o marco M-857, de coordenada N = 9.788.721,11m e E = 788.029,09m; 
0,85 m e azimute plano 313°05’27” até o marco M-858, de coordenada N 
= 9.788.721,69m e E = 788.028,47m; 0,30 m e azimute plano 309°33’35” 
até o marco M-859, de coordenada N = 9.788.721,88m e E = 788.028,24m; 
61,28 m e azimute plano 307°34’30” até o marco M-860, de coordenada N 
= 9.788.759,25m e E = 787.979,67m; 0,37 m e azimute plano 306°15’14” 
até o marco M-861, de coordenada N = 9.788.759,47m e E = 787.979,37m; 
44,63 m e azimute plano 304°34’36” até o marco M-862, de coordenada N 
= 9.788.784,80m e E = 787.942,62m; 0,56 m e azimute plano 302°33’00” 
até o marco M-863, de coordenada N = 9.788.785,10m e E = 787.942,15m; 
0,34 m e azimute plano 298°04’21” até o marco M-864, de coordenada N 
= 9.788.785,26m e E = 787.941,85m; 42,59 m e azimute plano 297°15’47” 
até o marco M-865, de coordenada N = 9.788.804,77m e E = 787.903,99m; 
0,24 m e azimute plano 297°38’46” até o marco M-866, de coordenada N 
= 9.788.804,88m e E = 787.903,78m; 16,74 m e azimute plano 295°19’30” 
até o marco M-867, de coordenada N = 9.788.812,04m e E = 787.888,65m; 
19,25 m e azimute plano 294°27’40” até o marco M-868, de coordenada N 
= 9.788.820,01m e E = 787.871,13m; 23,13 m e azimute plano 294°21’36” 
até o marco M-869, de coordenada N = 9.788.829,55m e E = 787.850,06m; 
32,56 m e azimute plano 293°44’47” até o marco M-870, de coordenada N 
= 9.788.842,66m e E = 787.820,26m; 0,27 m e azimute plano 291°48’05” 
até o marco M-871, de coordenada N = 9.788.842,76m e E = 787.820,01m; 
48,41 m e azimute plano 291°32’47” até o marco M-872, de coordenada N 
= 9.788.860,54m e E = 787.774,98m; 15,53 m e azimute plano 295°16’40” 
até o marco M-873, de coordenada N = 9.788.867,17m e E = 787.760,94m; 
18,71 m e azimute plano 296°01’51” até o marco M-874, de coordenada N 
= 9.788.875,38m e E = 787.744,13m; 29,83 m e azimute plano 299°55’33” 
até o marco M-875, de coordenada N = 9.788.890,26m e E = 787.718,28m; 
40,79 m e azimute plano 302°28’28” até o marco M-876, de coordenada N 
= 9.788.912,16m e E = 787.683,87m; 24,89 m e azimute plano 309°54’53” 
até o marco M-877, de coordenada N = 9.788.928,13m e E = 787.664,78m; 
20,20 m e azimute plano 310°14’29” até o marco M-878, de coordenada N 
= 9.788.941,18m e E = 787.649,36m; 16,11 m e azimute plano 311°02’56” 

até o marco M-879, de coordenada N = 9.788.951,76m e E = 787.637,21m; 
33,26 m e azimute plano 313°33’45” até o marco M-880, de coordenada N 
= 9.788.974,68m e E = 787.613,11m; 0,47 m e azimute plano 311°31’54” 
até o marco M-881, de coordenada N = 9.788.974,99m e E = 787.612,76m; 
40,64 m e azimute plano 309°26’53” até o marco M-882, de coordenada N 
= 9.789.000,81m e E = 787.581,38m; 0,19 m e azimute plano 308°39’35” 
até o marco M-883, de coordenada N = 9.789.000,93m e E = 787.581,23m; 
33,66 m e azimute plano 307°49’11” até o marco M-884, de coordenada N 
= 9.789.021,57m e E = 787.554,64m; 0,29 m e azimute plano 305°18’40” 
até o marco M-885, de coordenada N = 9.789.021,74m e E = 787.554,40m; 
28,74 m e azimute plano 305°27’15” até o marco M-886, de coordenada N 
= 9.789.038,41m e E = 787.530,99m; 0,67 m e azimute plano 302°44’07” 
até o marco M-887, de coordenada N = 9.789.038,77m e E = 787.530,43m; 
0,18 m e azimute plano 299°21’28” até o marco M-888, de coordenada N 
= 9.789.038,86m e E = 787.530,27m; 15,80 m e azimute plano 298°29’41” 
até o marco M-889, de coordenada N = 9.789.046,40m e E = 787.516,38m; 
0,42 m e azimute plano 296°33’54” até o marco M-890, de coordenada N 
= 9.789.046,59m e E = 787.516,00m; 19,71 m e azimute plano 295°00’17” 
até o marco M-891, de coordenada N = 9.789.054,92m e E = 787.498,14m; 
0,27 m e azimute plano 293°44’58” até o marco M-892, de coordenada N 
= 9.789.055,03m e E = 787.497,89m; 16,36 m e azimute plano 292°50’07” 
até o marco M-893, de coordenada N = 9.789.061,38m e E = 787.482,81m; 
0,37 m e azimute plano 292°22’48” até o marco M-894, de coordenada N 
= 9.789.061,52m e E = 787.482,47m; 17,68 m e azimute plano 289°38’03” 
até o marco M-895, de coordenada N = 9.789.067,46m e E = 787.465,82m; 
22,18 m e azimute plano 290°20’18” até o marco M-896, de coordenada N 
= 9.789.075,17m e E = 787.445,02m; 9,15 m e azimute plano 300°35’56” 
até o marco M-897, de coordenada N = 9.789.079,83m e E = 787.437,14m; 
54,40 m e azimute plano 306°26’55” até o marco M-898, de coordenada N 
= 9.789.112,15m e E = 787.393,38m; 32,29 m e azimute plano 306°35’22” 
até o marco M-899, de coordenada N = 9.789.131,40m e E = 787.367,45m; 
35,37 m e azimute plano 311°50’56” até o marco M-900, de coordenada N 
= 9.789.155,00m e E = 787.341,10m; 0,29 m e azimute plano 310°48’54” 
até o marco M-901, de coordenada N = 9.789.155,19m e E = 787.340,88m; 
114,28 m e azimute plano 308°56’13” até o marco M-902, de coordenada 
N = 9.789.227,01m e E = 787.251,99m; 20,22 m e azimute plano 
310°14’41” até o marco M-903, de coordenada N = 9.789.240,07m e E = 
787.236,56m; 0,37 m e azimute plano 308°25’05” até o marco M-904, de 
coordenada N = 9.789.240,30m e E = 787.236,27m; 20,07 m e azimute 
plano 307°04’52” até o marco M-905, de coordenada N = 9.789.252,40m 
e E = 787.220,26m; 11,94 m e azimute plano 312°31’20” até o marco 
M-906, de coordenada N = 9.789.260,47m e E = 787.211,46m; 11,26 m 
e azimute plano 323°09’38” até o marco M-907, de coordenada N = 
9.789.269,48m e E = 787.204,71m; 0,38 m e azimute plano 321°20’25” 
até o marco M-908, de coordenada N = 9.789.269,78m e E = 787.204,47m; 
0,27 m e azimute plano 318°00’46” até o marco M-909, de coordenada N 
= 9.789.269,98m e E = 787.204,29m; 11,60 m e azimute plano 317°45’34” 
até o marco M-910, de coordenada N = 9.789.278,57m e E = 787.196,49m; 
34,54 m e azimute plano 321°01’45” até o marco M-911, de coordenada N 
= 9.789.305,42m e E = 787.174,77m; 37,56 m e azimute plano 320°35’06” 
até o marco M-912, de coordenada N = 9.789.334,44m e E = 787.150,92m; 
0,35 m e azimute plano 318°30’13” até o marco M-913, de coordenada N 
= 9.789.334,70m e E = 787.150,69m; 12,73 m e azimute plano 317°29’02” 
até o marco M-914, de coordenada N = 9.789.344,08m e E = 787.142,09m; 
27,96 m e azimute plano 320°42’12” até o marco M-915, de coordenada N 
= 9.789.365,72m e E = 787.124,38m; 22,77 m e azimute plano 321°20’53” 
até o marco M-916, de coordenada N = 9.789.383,50m e E = 787.110,16m; 
14,12 m e azimute plano 322°32’16” até o marco M-917, de coordenada N 
= 9.789.394,71m e E = 787.101,57m; 22,96 m e azimute plano 335°33’22” 
até o marco M-918, de coordenada N = 9.789.415,61m e E = 787.092,07m; 
8,11 m e azimute plano 339°07’47” até o marco M-919, de coordenada N 
= 9.789.423,19m e E = 787.089,18m; 27,75 m e azimute plano 348°40’26” 
até o marco M-920, de coordenada N = 9.789.450,40m e E = 787.083,73m; 
0,23 m e azimute plano 350°08’03” até o marco M-921, de coordenada N 
= 9.789.450,63m e E = 787.083,69m; 45,24 m e azimute plano 346°48’53” 
até o marco M-922, de coordenada N = 9.789.494,68m e E = 787.073,37m; 
0,39 m e azimute plano 345°15’23” até o marco M-923, de coordenada N 
= 9.789.495,06m e E = 787.073,27m; 13,95 m e azimute plano 343°35’31” 
até o marco M-924, de coordenada N = 9.789.508,44m e E = 787.069,33m; 
23,66 m e azimute plano 345°30’42” até o marco M-925, de coordenada N 
= 9.789.531,35m e E = 787.063,41m; 0,67 m e azimute plano 342°38’46” 
até o marco M-926, de coordenada N = 9.789.531,99m e E = 787.063,21m; 
0,39 m e azimute plano 337°22’48” até o marco M-927, de coordenada N 
= 9.789.532,35m e E = 787.063,06m; 24,21 m e azimute plano 336°48’50” 
até o marco M-928, de coordenada N = 9.789.554,60m e E = 787.053,53m; 
33,41 m e azimute plano 336°27’01” até o marco M-929, de coordenada N 
= 9.789.585,23m e E = 787.040,18m; 22,10 m e azimute plano 342°30’58” 
até o marco M-930, de coordenada N = 9.789.606,31m e E = 787.033,54m; 
0,31 m e azimute plano 340°58’28” até o marco M-931, de coordenada N 
= 9.789.606,60m e E = 787.033,44m; 0,19 m e azimute plano 341°33’54” 
até o marco M-932, de coordenada N = 9.789.606,78m e E = 787.033,38m; 
30,02 m e azimute plano 338°27’39” até o marco M-933, de coordenada N 
= 9.789.634,70m e E = 787.022,36m; 21,19 m e azimute plano 342°53’57” 
até o marco M-934, de coordenada N = 9.789.654,95m e E = 787.016,13m; 
28,88 m e azimute plano 345°12’47” até o marco M-935, de coordenada N 
= 9.789.682,87m e E = 787.008,76m; 28,72 m e azimute plano 353°50’34” 
até o marco M-936, de coordenada N = 9.789.711,42m e E = 787.005,68m; 
18,08 m e azimute plano 358°45’51” até o marco M-937, de coordenada N 
= 9.789.729,50m e E = 787.005,29m; 13,80 m e azimute plano 3°11’54” 
até o marco M-938, de coordenada N = 9.789.743,28m e E = 787.006,06m; 
15,47 m e azimute plano 7°07’47” até o marco M-939, de coordenada N = 
9.789.758,63m e E = 787.007,98m; 18,82 m e azimute plano 11°46’33” 
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até o marco M-940, de coordenada N = 9.789.777,05m e E = 787.011,82m; 
17,75 m e azimute plano 17°38’20” até o marco M-941, de coordenada N 
= 9.789.793,97m e E = 787.017,20m; 12,16 m e azimute plano 21°09’46” 
até o marco M-942, de coordenada N = 9.789.805,31m e E = 787.021,59m; 
13,94 m e azimute plano 34°30’38” até o marco M-943, de coordenada N 
= 9.789.816,80m e E = 787.029,49m; 15,17 m e azimute plano 44°58’24” 
até o marco M-944, de coordenada N = 9.789.827,53m e E = 787.040,21m; 
9,53 m e azimute plano 52°40’24” até o marco M-945, de coordenada N = 
9.789.833,31m e E = 787.047,79m; 17,77 m e azimute plano 52°46’32” 
até o marco M-946, de coordenada N = 9.789.844,06m e E = 787.061,94m; 
deste, segue confrontando com os limites da Gleba federal acará, com a 
seguinte distância: 2,20 m e azimute plano 164°26’53” até o marco M-947, 
de coordenada N = 9.789.841,94m e E = 787.062,53m; 28,09 m e azimu-
te plano 164°15’43” até o marco M-948, de coordenada N = 9.789.814,90m 
e E = 787.070,15m; 35,95 m e azimute plano 129°07’04” até o marco 
M-949, de coordenada N = 9.789.792,22m e E = 787.098,04m; 27,05 m 
e azimute plano 139°29’51” até o marco M-950, de coordenada N = 
9.789.771,65m e E = 787.115,61m; 29,42 m e azimute plano 150°33’34” 
até o marco M-951, de coordenada N = 9.789.746,03m e E = 787.130,07m; 
22,76 m e azimute plano 143°59’28” até o marco M-952, de coordenada N 
= 9.789.727,62m e E = 787.143,45m; 28,55 m e azimute plano 184°08’13” 
até o marco M-953, de coordenada N = 9.789.699,14m e E = 787.141,39m; 
28,21 m e azimute plano 112°01’40” até o marco M-954, de coordenada N 
= 9.789.688,56m e E = 787.167,54m; 6,90 m e azimute plano 193°54’56” 
até o marco M-955, de coordenada N = 9.789.681,86m e E = 787.165,88m; 
22,40 m e azimute plano 140°27’12” até o marco M-956, de coordenada N 
= 9.789.664,59m e E = 787.180,14m; 29,75 m e azimute plano 120°53’04” 
até o marco M-957, de coordenada N = 9.789.649,32m e E = 787.205,67m; 
35,58 m e azimute plano 117°11’30” até o marco M-958, de coordenada N 
= 9.789.633,06m e E = 787.237,32m; 26,23 m e azimute plano 128°33’39” 
até o marco M-959, de coordenada N = 9.789.616,71m e E = 787.257,83m; 
25,54 m e azimute plano 151°18’26” até o marco M-960, de coordenada N 
= 9.789.594,31m e E = 787.270,09m; 27,33 m e azimute plano 153°22’10” 
até o marco M-961, de coordenada N = 9.789.569,88m e E = 787.282,34m; 
30,24 m e azimute plano 118°36’27” até o marco M-962, de coordenada N 
= 9.789.555,40m e E = 787.308,89m; 5,61 m e azimute plano 248°41’29” 
até o marco M-963, de coordenada N = 9.789.553,36m e E = 787.303,66m; 
16,05 m e azimute plano 144°33’28” até o marco M-964, de coordenada N 
= 9.789.540,28m e E = 787.312,97m; 21,51 m e azimute plano 118°38’17” 
até o marco M-965, de coordenada N = 9.789.529,97m e E = 787.331,85m; 
22,33 m e azimute plano 117°29’40” até o marco M-966, de coordenada N 
= 9.789.519,66m e E = 787.351,66m; 18,13 m e azimute plano 145°33’53” 
até o marco M-967, de coordenada N = 9.789.504,71m e E = 787.361,91m; 
23,04 m e azimute plano 99°25’02” até o marco M-968, de coordenada N 
= 9.789.500,94m e E = 787.384,64m; 14,85 m e azimute plano 108°22’26” 
até o marco M-969, de coordenada N = 9.789.496,26m e E = 787.398,73m; 
10,08 m e azimute plano 146°36’34” até o marco M-970, de coordenada N 
= 9.789.487,84m e E = 787.404,28m; 22,08 m e azimute plano 143°29’17” 
até o marco M-971, de coordenada N = 9.789.470,09m e E = 787.417,42m; 
30,28 m e azimute plano 95°19’29” até o marco M-972, de coordenada N 
= 9.789.467,28m e E = 787.447,57m; 19,65 m e azimute plano 73°30’07” 
até o marco M-973, de coordenada N = 9.789.472,86m e E = 787.466,41m; 
21,46 m e azimute plano 67°01’07” até o marco M-974, de coordenada N 
= 9.789.481,24m e E = 787.486,17m; 16,90 m e azimute plano 56°36’39” 
até o marco M-975, de coordenada N = 9.789.490,54m e E = 787.500,28m; 
18,98 m e azimute plano 81°36’34” até o marco M-976, de coordenada N 
= 9.789.493,31m e E = 787.519,06m; 13,21 m e azimute plano 134°52’38” 
até o marco M-977, de coordenada N = 9.789.483,99m e E = 787.528,42m; 
12,18 m e azimute plano 67°36’16” até o marco M-978, de coordenada N 
= 9.789.488,63m e E = 787.539,68m; 11,97 m e azimute plano 51°37’01” 
até o marco M-979, de coordenada N = 9.789.496,06m e E = 787.549,06m; 
13,40 m e azimute plano 78°04’10” até o marco M-980, de coordenada N 
= 9.789.498,83m e E = 787.562,17m; 28,70 m e azimute plano 179°42’02” 
até o marco M-981, de coordenada N = 9.789.470,13m e E = 787.562,32m; 
22,33 m e azimute plano 182°50’59” até o marco M-982, de coordenada N 
= 9.789.447,83m e E = 787.561,21m; 0,94 m e azimute plano 158°52’31” 
até o marco M-983, de coordenada N = 9.789.446,95m e E = 787.561,55m; 
12,16 m e azimute plano 143°09’30” até o marco M-984, de coordenada N 
= 9.789.437,22m e E = 787.568,84m; 11,00 m e azimute plano 158°33’58” 
até o marco M-985, de coordenada N = 9.789.426,98m e E = 787.572,86m; 
19,30 m e azimute plano 148°33’28” até o marco M-986, de coordenada N 
= 9.789.410,51m e E = 787.582,93m; 12,14 m e azimute plano 153°34’58” 
até o marco M-987, de coordenada N = 9.789.399,64m e E = 787.588,33m; 
5,31 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-988, de coordenada N 
= 9.789.394,60m e E = 787.590,01m; 2,57 m e azimute plano 94°54’42” 
até o marco M-989, de coordenada N = 9.789.394,38m e E = 787.592,57m; 
4,14 m e azimute plano 108°52’20” até o marco M-990, de coordenada N 
= 9.789.393,04m e E = 787.596,49m; 12,27 m e azimute plano 87°23’05” 
até o marco M-991, de coordenada N = 9.789.393,60m e E = 787.608,75m; 
17,12 m e azimute plano 126°26’53” até o marco M-992, de coordenada N 
= 9.789.383,43m e E = 787.622,52m; 6,66 m e azimute plano 112°36’00” 
até o marco M-993, de coordenada N = 9.789.380,87m e E = 787.628,67m; 
10,27 m e azimute plano 151°18’50” até o marco M-994, de coordenada N 
= 9.789.371,86m e E = 787.633,60m; 15,92 m e azimute plano 131°47’31” 
até o marco M-995, de coordenada N = 9.789.361,25m e E = 787.645,47m; 
14,22 m e azimute plano 203°37’37” até o marco M-996, de coordenada N 
= 9.789.348,22m e E = 787.639,77m; 14,66 m e azimute plano 192°05’31” 
até o marco M-997, de coordenada N = 9.789.333,89m e E = 787.636,70m; 
14,85 m e azimute plano 162°33’56” até o marco M-998, de coordenada N 
= 9.789.319,72m e E = 787.641,15m; 6,74 m e azimute plano 211°46’48” 
até o marco M-999, de coordenada N = 9.789.313,99m e E = 787.637,60m; 
10,84 m e azimute plano 183°51’35” até o marco M-1000, de coordenada 

N = 9.789.303,17m e E = 787.636,87m; 11,67 m e azimute plano 
206°20’44” até o marco M-1001, de coordenada N = 9.789.292,71m e E = 
787.631,69m; 2,97 m e azimute plano 221°51’29” até o marco M-1002, de 
coordenada N = 9.789.290,50m e E = 787.629,71m; 5,94 m e azimute 
plano 186°45’58” até o marco M-1003, de coordenada N = 9.789.284,60m 
e E = 787.629,01m; 6,98 m e azimute plano 201°09’41” até o marco 
M-1004, de coordenada N = 9.789.278,09m e E = 787.626,49m; 10,87 m 
e azimute plano 194°19’49” até o marco M-1005, de coordenada N = 
9.789.267,56m e E = 787.623,80m; 11,93 m e azimute plano 235°04’15” 
até o marco M-1006, de coordenada N = 9.789.260,73m e E = 
787.614,02m; 10,80 m e azimute plano 246°15’30” até o marco M-1007, 
de coordenada N = 9.789.256,38m e E = 787.604,13m; 1,00 m e azimute 
plano 274°00’15” até o marco M-1008, de coordenada N = 9.789.256,45m 
e E = 787.603,13m; 3,94 m e azimute plano 222°25’48” até o marco 
M-1009, de coordenada N = 9.789.253,54m e E = 787.600,47m; 1,16 m 
e azimute plano 225°00’00” até o marco M-1010, de coordenada N = 
9.789.252,72m e E = 787.599,65m; 3,59 m e azimute plano 176°29’00” 
até o marco M-1011, de coordenada N = 9.789.249,14m e E = 
787.599,87m; 15,07 m e azimute plano 193°00’11” até o marco M-1012, 
de coordenada N = 9.789.234,46m e E = 787.596,48m; 5,88 m e azimute 
plano 184°40’58” até o marco M-1013, de coordenada N = 9.789.228,60m 
e E = 787.596,00m; 8,14 m e azimute plano 150°00’07” até o marco 
M-1014, de coordenada N = 9.789.221,55m e E = 787.600,07m; 6,60 m 
e azimute plano 101°43’07” até o marco M-1015, de coordenada N = 
9.789.220,21m e E = 787.606,53m; 13,46 m e azimute plano 170°40’40” 
até o marco M-1016, de coordenada N = 9.789.206,93m e E = 
787.608,71m; 2,60 m e azimute plano 101°05’37” até o marco M-1017, de 
coordenada N = 9.789.206,43m e E = 787.611,26m; 11,17 m e azimute 
plano 135°43’31” até o marco M-1018, de coordenada N = 9.789.198,43m 
e E = 787.619,06m; 3,67 m e azimute plano 144°45’09” até o marco 
M-1019, de coordenada N = 9.789.195,43m e E = 787.621,18m; 3,07 m 
e azimute plano 111°23’09” até o marco M-1020, de coordenada N = 
9.789.194,31m e E = 787.624,04m; 10,86 m e azimute plano 143°18’34” 
até o marco M-1021, de coordenada N = 9.789.185,60m e E = 
787.630,53m; 3,09 m e azimute plano 160°30’31” até o marco M-1022, de 
coordenada N = 9.789.182,69m e E = 787.631,56m; 7,69 m e azimute 
plano 131°21’40” até o marco M-1023, de coordenada N = 9.789.177,61m 
e E = 787.637,33m; 12,45 m e azimute plano 163°40’31” até o marco 
M-1024, de coordenada N = 9.789.165,66m e E = 787.640,83m; 1,50 m 
e azimute plano 196°15’37” até o marco M-1025, de coordenada N = 
9.789.164,22m e E = 787.640,41m; 4,58 m e azimute plano 119°08’23” 
até o marco M-1026, de coordenada N = 9.789.161,99m e E = 
787.644,41m; 1,48 m e azimute plano 119°30’19” até o marco M-1027, de 
coordenada N = 9.789.161,26m e E = 787.645,70m; 3,86 m e azimute 
plano 342°10’34” até o marco M-1028, de coordenada N = 9.789.164,93m 
e E = 787.644,52m; 33,35 m e azimute plano 89°42’29” até o marco 
M-1029, de coordenada N = 9.789.165,10m e E = 787.677,87m; 5,99 m 
e azimute plano 126°51’03” até o marco M-1030, de coordenada N = 
9.789.161,51m e E = 787.682,66m; 3,45 m e azimute plano 129°27’54” 
até o marco M-1031, de coordenada N = 9.789.159,32m e E = 
787.685,32m; 2,16 m e azimute plano 107°15’32” até o marco M-1032, de 
coordenada N = 9.789.158,68m e E = 787.687,38m; 2,30 m e azimute 
plano 106°56’16” até o marco M-1033, de coordenada N = 9.789.158,01m 
e E = 787.689,58m; 7,84 m e azimute plano 102°36’01” até o marco 
M-1034, de coordenada N = 9.789.156,30m e E = 787.697,23m; 4,01 m 
e azimute plano 147°44’13” até o marco M-1035, de coordenada N = 
9.789.152,91m e E = 787.699,37m; 3,26 m e azimute plano 111°36’20” 
até o marco M-1036, de coordenada N = 9.789.151,71m e E = 
787.702,40m; 9,95 m e azimute plano 155°05’03” até o marco M-1037, de 
coordenada N = 9.789.142,69m e E = 787.706,59m; 6,33 m e azimute 
plano 185°26’25” até o marco M-1038, de coordenada N = 9.789.136,39m 
e E = 787.705,99m; 7,52 m e azimute plano 148°08’53” até o marco 
M-1039, de coordenada N = 9.789.130,00m e E = 787.709,96m; 11,39 m 
e azimute plano 154°24’09” até o marco M-1040, de coordenada N = 
9.789.119,73m e E = 787.714,88m; 13,93 m e azimute plano 216°55’09” 
até o marco M-1041, de coordenada N = 9.789.108,59m e E = 
787.706,51m; 4,88 m e azimute plano 248°51’10” até o marco M-1042, de 
coordenada N = 9.789.106,83m e E = 787.701,96m; 11,05 m e azimute 
plano 163°38’55” até o marco M-1043, de coordenada N = 9.789.096,23m 
e E = 787.705,07m; 31,70 m e azimute plano 247°48’45” até o marco 
M-1044, de coordenada N = 9.789.084,26m e E = 787.675,72m; 1,94 m 
e azimute plano 187°25’07” até o marco M-1045, de coordenada N = 
9.789.082,34m e E = 787.675,47m; 7,05 m e azimute plano 249°59’46” 
até o marco M-1046, de coordenada N = 9.789.079,93m e E = 
787.668,85m; 2,90 m e azimute plano 210°11’08” até o marco M-1047, de 
coordenada N = 9.789.077,42m e E = 787.667,39m; 6,31 m e azimute 
plano 194°24’39” até o marco M-1048, de coordenada N = 9.789.071,31m 
e E = 787.665,82m; 2,55 m e azimute plano 186°45’45” até o marco 
M-1049, de coordenada N = 9.789.068,78m e E = 787.665,52m; 4,08 m 
e azimute plano 127°44’23” até o marco M-1050, de coordenada N = 
9.789.066,28m e E = 787.668,75m; 11,57 m e azimute plano 164°06’08” 
até o marco M-1051, de coordenada N = 9.789.055,15m e E = 
787.671,92m; 2,67 m e azimute plano 164°08’35” até o marco M-1052, de 
coordenada N = 9.789.052,58m e E = 787.672,65m; 2,91 m e azimute 
plano 157°45’33” até o marco M-1053, de coordenada N = 9.789.049,89m 
e E = 787.673,75m; 11,73 m e azimute plano 10°33’45” até o marco 
M-1054, de coordenada N = 9.789.061,42m e E = 787.675,90m; 21,87 m 
e azimute plano 124°34’09” até o marco M-1055, de coordenada N = 
9.789.049,01m e E = 787.693,91m; 2,79 m e azimute plano 44°51’18” até 
o marco M-1056, de coordenada N = 9.789.050,99m e E = 787.695,88m; 
9,48 m e azimute plano 84°51’17” até o marco M-1057, de coordenada N 
= 9.789.051,84m e E = 787.705,32m; 3,35 m e azimute plano 91°42’35” 
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até o marco M-1058, de coordenada N = 9.789.051,74m e E = 
787.708,67m; 7,50 m e azimute plano 32°25’06” até o marco M-1059, de 
coordenada N = 9.789.058,07m e E = 787.712,69m; 10,76 m e azimute 
plano 117°33’54” até o marco M-1060, de coordenada N = 9.789.053,09m 
e E = 787.722,23m; 6,50 m e azimute plano 67°27’42” até o marco 
M-1061, de coordenada N = 9.789.055,58m e E = 787.728,23m; 10,58 m 
e azimute plano 138°59’14” até o marco M-1062, de coordenada N = 
9.789.047,60m e E = 787.735,17m; 4,87 m e azimute plano 129°04’57” 
até o marco M-1063, de coordenada N = 9.789.044,53m e E = 
787.738,95m; 2,82 m e azimute plano 111°50’21” até o marco M-1064, de 
coordenada N = 9.789.043,48m e E = 787.741,57m; 33,03 m e azimute 
plano 111°11’22” até o marco M-1065, de coordenada N = 9.789.031,54m 
e E = 787.772,37m; 16,27 m e azimute plano 252°41’24” até o marco 
M-1066, de coordenada N = 9.789.026,70m e E = 787.756,84m; 11,76 m 
e azimute plano 142°19’17” até o marco M-1067, de coordenada N = 
9.789.017,39m e E = 787.764,03m; 0,93 m e azimute plano 198°14’22” 
até o marco M-1068, de coordenada N = 9.789.016,51m e E = 
787.763,74m; 14,92 m e azimute plano 72°09’37” até o marco M-1069, de 
coordenada N = 9.789.021,08m e E = 787.777,94m; 12,90 m e azimute 
plano 141°13’45” até o marco M-1070, de coordenada N = 9.789.011,02m 
e E = 787.786,02m; 11,99 m e azimute plano 53°51’24” até o marco 
M-1071, de coordenada N = 9.789.018,09m e E = 787.795,70m; 25,42 m 
e azimute plano 65°27’06” até o marco M-1072, de coordenada N = 
9.789.028,65m e E = 787.818,82m; 26,98 m e azimute plano 149°20’19” 
até o marco M-1073, de coordenada N = 9.789.005,44m e E = 
787.832,58m; 15,77 m e azimute plano 49°27’00” até o marco M-1074, de 
coordenada N = 9.789.015,69m e E = 787.844,56m; 19,79 m e azimute 
plano 77°07’21” até o marco M-1075, de coordenada N = 9.789.020,10m 
e E = 787.863,85m; 28,74 m e azimute plano 112°32’58” até o marco 
M-1076, de coordenada N = 9.789.009,08m e E = 787.890,39m; 8,44 m 
e azimute plano 208°03’09” até o marco M-1077, de coordenada N = 
9.789.001,63m e E = 787.886,42m; 9,70 m e azimute plano 130°59’09” 
até o marco M-1078, de coordenada N = 9.788.995,27m e E = 
787.893,74m; 26,94 m e azimute plano 108°55’58” até o marco M-1079, 
de coordenada N = 9.788.986,53m e E = 787.919,22m; 30,02 m e azimu-
te plano 108°07’38” até o marco M-1080, de coordenada N = 9.788.977,19m 
e E = 787.947,75m; 16,85 m e azimute plano 201°17’47” até o marco 
M-1081, de coordenada N = 9.788.961,49m e E = 787.941,63m; 9,84 m 
e azimute plano 124°46’21” até o marco M-1082, de coordenada N = 
9.788.955,88m e E = 787.949,71m; 18,12 m e azimute plano 163°21’19” 
até o marco M-1083, de coordenada N = 9.788.938,52m e E = 
787.954,90m; 2,61 m e azimute plano 142°09’49” até o marco M-1084, de 
coordenada N = 9.788.936,46m e E = 787.956,50m; 20,99 m e azimute 
plano 112°17’17” até o marco M-1085, de coordenada N = 9.788.928,50m 
e E = 787.975,92m; 9,35 m e azimute plano 85°31’17” até o marco 
M-1086, de coordenada N = 9.788.929,23m e E = 787.985,24m; 0,06 m 
e azimute plano 51°20’25” até o marco M-1087, de coordenada N = 
9.788.929,27m e E = 787.985,29m; 10,59 m e azimute plano 32°49’11” 
até o marco M-1088, de coordenada N = 9.788.938,17m e E = 
787.991,03m; 6,08 m e azimute plano 82°09’00” até o marco M-1089, de 
coordenada N = 9.788.939,00m e E = 787.997,05m; 20,37 m e azimute 
plano 67°54’22” até o marco M-1090, de coordenada N = 9.788.946,66m 
e E = 788.015,92m; 30,57 m e azimute plano 93°39’25” até o marco 
M-1091, de coordenada N = 9.788.944,71m e E = 788.046,43m; 8,83 m 
e azimute plano 133°59’24” até o marco M-1092, de coordenada N = 
9.788.938,58m e E = 788.052,78m; 7,39 m e azimute plano 145°38’36” 
até o marco M-1093, de coordenada N = 9.788.932,48m e E = 
788.056,95m; 29,95 m e azimute plano 158°13’24” até o marco M-1094, 
de coordenada N = 9.788.904,67m e E = 788.068,06m; 30,86 m e azimu-
te plano 179°57’46” até o marco M-1095, de coordenada N = 9.788.873,81m 
e E = 788.068,08m; 3,20 m e azimute plano 162°21’27” até o marco 
M-1096, de coordenada N = 9.788.870,76m e E = 788.069,05m; 7,77 m 
e azimute plano 138°48’26” até o marco M-1097, de coordenada N = 
9.788.864,91m e E = 788.074,17m; 12,66 m e azimute plano 153°44’19” 
até o marco M-1098, de coordenada N = 9.788.853,56m e E = 
788.079,77m; 5,42 m e azimute plano 158°01’19” até o marco M-1099, de 
coordenada N = 9.788.848,53m e E = 788.081,80m; 5,63 m e azimute 
plano 139°32’32” até o marco M-1100, de coordenada N = 9.788.844,25m 
e E = 788.085,45m; 14,64 m e azimute plano 174°58’58” até o marco 
M-1101, de coordenada N = 9.788.829,67m e E = 788.086,73m; 11,47 m 
e azimute plano 205°13’30” até o marco M-1102, de coordenada N = 
9.788.819,29m e E = 788.081,84m; 9,95 m e azimute plano 200°53’34” 
até o marco M-1103, de coordenada N = 9.788.809,99m e E = 
788.078,29m; 10,15 m e azimute plano 80°52’19” até o marco M-1104, de 
coordenada N = 9.788.811,60m e E = 788.088,31m; 5,55 m e azimute 
plano 116°33’54” até o marco M-1105, de coordenada N = 9.788.809,12m 
e E = 788.093,27m; 11,09 m e azimute plano 4°02’03” até o marco 
M-1106, de coordenada N = 9.788.820,18m e E = 788.094,05m; 7,80 m 
e azimute plano 48°00’46” até o marco M-1107, de coordenada N = 
9.788.825,40m e E = 788.099,85m; 10,88 m e azimute plano 348°36’27” 
até o marco M-1108, de coordenada N = 9.788.836,07m e E = 
788.097,70m; 18,56 m e azimute plano 92°37’30” até o marco M-1109, de 
coordenada N = 9.788.835,22m e E = 788.116,24m; 7,70 m e azimute 
plano 56°39’39” até o marco M-1110, de coordenada N = 9.788.839,45m 
e E = 788.122,67m; 19,74 m e azimute plano 107°25’30” até o marco 
M-1111, de coordenada N = 9.788.833,54m e E = 788.141,50m; 2,70 m 
e azimute plano 128°41’34” até o marco M-1112, de coordenada N = 
9.788.831,85m e E = 788.143,61m; 23,33 m e azimute plano 99°50’45” 
até o marco M-1113, de coordenada N = 9.788.827,86m e E = 
788.166,60m; 10,84 m e azimute plano 191°32’54” até o marco M-1114, 
de coordenada N = 9.788.817,24m e E = 788.164,43m; 5,13 m e azimute 
plano 121°12’45” até o marco M-1115, de coordenada N = 9.788.814,58m 

e E = 788.168,82m; 11,95 m e azimute plano 140°42’14” até o marco 
M-1116, de coordenada N = 9.788.805,33m e E = 788.176,39m; 6,81 m 
e azimute plano 206°24’52” até o marco M-1117, de coordenada N = 
9.788.799,23m e E = 788.173,36m; 10,87 m e azimute plano 161°15’54” 
até o marco M-1118, de coordenada N = 9.788.788,94m e E = 
788.176,85m; 7,21 m e azimute plano 164°48’27” até o marco M-1119, de 
coordenada N = 9.788.781,98m e E = 788.178,74m; 7,89 m e azimute 
plano 68°12’43” até o marco M-1120, de coordenada N = 9.788.784,91m 
e E = 788.186,07m; 6,47 m e azimute plano 106°09’52” até o marco 
M-1121, de coordenada N = 9.788.783,11m e E = 788.192,28m; 6,87 m 
e azimute plano 71°46’33” até o marco M-1122, de coordenada N = 
9.788.785,26m e E = 788.198,81m; 19,20 m e azimute plano 105°31’38” 
até o marco M-1123, de coordenada N = 9.788.780,12m e E = 
788.217,31m; 5,51 m e azimute plano 61°06’26” até o marco M-1124, de 
coordenada N = 9.788.782,78m e E = 788.222,13m; 7,30 m e azimute 
plano 75°09’53” até o marco M-1125, de coordenada N = 9.788.784,65m 
e E = 788.229,19m; 11,09 m e azimute plano 91°29’53” até o marco 
M-1126, de coordenada N = 9.788.784,36m e E = 788.240,28m; 16,98 m 
e azimute plano 116°46’35” até o marco M-1127, de coordenada N = 
9.788.776,71m e E = 788.255,44m; 6,99 m e azimute plano 120°31’40” 
até o marco M-1128, de coordenada N = 9.788.773,16m e E = 
788.261,46m; 8,46 m e azimute plano 114°48’30” até o marco M-1129, de 
coordenada N = 9.788.769,61m e E = 788.269,14m; 14,64 m e azimute 
plano 84°02’25” até o marco M-1130, de coordenada N = 9.788.771,13m 
e E = 788.283,70m; 10,23 m e azimute plano 101°33’45” até o marco 
M-1131, de coordenada N = 9.788.769,08m e E = 788.293,72m; 5,03 m 
e azimute plano 132°05’50” até o marco M-1132, de coordenada N = 
9.788.765,71m e E = 788.297,45m; 6,05 m e azimute plano 119°44’42” 
até o marco M-1133, de coordenada N = 9.788.762,71m e E = 
788.302,70m; 10,63 m e azimute plano 117°20’12” até o marco M-1134, 
de coordenada N = 9.788.757,83m e E = 788.312,14m; 11,00 m e azimu-
te plano 142°16’33” até o marco M-1135, de coordenada N = 9.788.749,13m 
e E = 788.318,87m; 8,71 m e azimute plano 182°26’07” até o marco 
M-1136, de coordenada N = 9.788.740,43m e E = 788.318,50m; 7,96 m 
e azimute plano 181°04’46” até o marco M-1137, de coordenada N = 
9.788.732,47m e E = 788.318,35m; 8,54 m e azimute plano 198°33’44” 
até o marco M-1138, de coordenada N = 9.788.724,37m e E = 
788.315,63m; 7,42 m e azimute plano 213°04’09” até o marco M-1139, de 
coordenada N = 9.788.718,15m e E = 788.311,58m; 9,53 m e azimute 
plano 185°57’43” até o marco M-1140, de coordenada N = 9.788.708,67m 
e E = 788.310,59m; 12,24 m e azimute plano 130°49’29” até o marco 
M-1141, de coordenada N = 9.788.700,67m e E = 788.319,85m; 62,53 m 
e azimute plano 65°02’44” até o marco M-1142, de coordenada N = 
9.788.727,05m e E = 788.376,54m; 1.645,29 m e azimute plano 62°22’35” 
até o marco M-1143, de coordenada N = 9.789.489,91m e E = 
789.834,29m; 17,57 m e azimute plano 62°22’14” até o marco M-1144, de 
coordenada N = 9.789.498,06m e E = 789.849,86m; 479,25 m e azimute 
plano 62°22’35” até o marco M-1145, de coordenada N = 9.789.720,27m 
e E = 790.274,48m; 566,06 m e azimute plano 62°22’36” até o marco 
M-1146, de coordenada N = 9.789.982,73m e E = 790.776,02m; 988,15 
m e azimute plano 85°43’57” até o marco M-1147, de coordenada N = 
9.790.056,26m e E = 791.761,43m; 1.417,98 m e azimute plano 66°06’20” 
até o marco M-1148, de coordenada N = 9.790.630,62m e E = 
793.057,88m; 24,15 m e azimute plano 64°15’07” até o marco M-1149, de 
coordenada N = 9.790.641,11m e E = 793.079,63m; 1.082,34 m e azimu-
te plano 66°07’17” até o marco M-1150, de coordenada N = 9.791.079,24m 
e E = 794.069,33m; 152,70 m e azimute plano 66°37’35” até o marco 
M-1151, de coordenada N = 9.791.139,82m e E = 794.209,50m; 5,09 m 
e azimute plano 66°06’22” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
III – DETERMINAR à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de acará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 654019
Portaria N° 511 de 10 de Maio de 2021
O Presidente do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
CONSIDERANDO que o Decreto – Lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
CONSIDERANDO que o Instituto de Terras do Pará – ITERPA é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e Fundiário – DEAF, do ITERPA, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre ter-
ras devolutas localizadas no Município de acará, abrangendo uma área de 
5.537,2618 ha;
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coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/175741.
rESolVE:
I – ARRECADAR, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 5.537,2618 (cinco mil, qui-
nhentos e trinta e sete hectares, vinte e seis ares e dezoito centiares), 
denominada GlEBa Vila do craVo, localizada no Município acará, com 
limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
morial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-se a 
descrição deste perímetro no marco M-001, de coordenada N =  
9.791.158,44m e E = 794.251,63m; segue confrontando com a Gleba fe-
deral acará, com a seguinte distância: 19,89 m e azimute plano 66°09’16” 
até o marco M-002, de coordenada N = 9.791.166,48m e E = 794.269,82m; 
171,22 m e azimute plano 65°54’18” até o marco M-003, de coordenada N 
= 9.791.236,38m e E = 794.426,12m; 12,41 m e azimute plano 65°53’32” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.791.241,45m e E = 794.437,45m; 
84,10 m e azimute plano 65°54’02” até o marco M-005, de coordenada N 
= 9.791.275,79m e E = 794.514,22m; 846,58 m e azimute plano 65°54’12” 
até o marco M-006, de coordenada N = 9.791.621,43m e E = 795.287,03m; 
70,05 m e azimute plano 154°38’32” até o marco M-007, de coordenada N 
= 9.791.558,13m e E = 795.317,03m; 253,33 m e azimute plano 
149°56’58” até o marco M-008, de coordenada N = 9.791.338,85m e E = 
795.443,89m; 180,67 m e azimute plano 148°52’45” até o marco M-009, 
de coordenada N = 9.791.184,18m e E = 795.537,27m; 927,01 m e 
azimute plano 60°23’29” até o marco M-010, de coordenada N = 
9.791.642,19m e E = 796.343,23m; 43,66 m e azimute plano 158°46’16” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.791.601,49m e E = 796.359,04m; 
141,43 m e azimute plano 148°12’29” até o marco M-012, de coordenada 
N = 9.791.481,28m e E = 796.433,55m; 114,06 m e azimute plano 
150°53’20” até o marco M-013, de coordenada N = 9.791.381,63m e E = 
796.489,04m; 113,96 m e azimute plano 158°26’22” até o marco M-014, 
de coordenada N = 9.791.275,64m e E = 796.530,92m; 112,43 m e 
azimute plano 131°20’49” até o marco M-015, de coordenada N = 
9.791.201,37m e E = 796.615,32m; 114,60 m e azimute plano 152°00’22” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.791.100,18m e E = 796.669,11m; 
156,28 m e azimute plano 164°48’22” até o marco M-017, de coordenada 
N = 9.790.949,36m e E = 796.710,07m; 158,99 m e azimute plano 
197°39’20” até o marco M-018, de coordenada N = 9.790.797,86m e E = 
796.661,85m; 258,67 m e azimute plano 196°17’43” até o marco M-019, 
de coordenada N = 9.790.549,58m e E = 796.589,27m; 56,18 m e azimu-
te plano 231°13’43” até o marco M-020, de coordenada N = 9.790.514,40m 
e E = 796.545,47m; 129,02 m e azimute plano 199°42’32” até o marco 
M-021, de coordenada N = 9.790.392,94m e E = 796.501,96m; 31,33 m 
e azimute plano 164°58’45” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.790.362,68m e E = 796.510,08m; 95,81 m e azimute plano 164°59’10” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.790.270,14m e E = 796.534,90m; 
113,91 m e azimute plano 153°45’00” até o marco M-024, de coordenada 
N = 9.790.167,98m e E = 796.585,28m; 151,76 m e azimute plano 
177°12’05” até o marco M-025, de coordenada N = 9.790.016,40m e E = 
796.592,69m; 557,01 m e azimute plano 51°33’40” até o marco M-026, de 
coordenada N = 9.790.362,68m e E = 797.028,98m; 65,33 m e azimute 
plano 51°33’48” até o marco M-027, de coordenada N = 9.790.403,29m e 
E = 797.080,15m; 23,31 m e azimute plano 78°43’08” até o marco M-028, 
de coordenada N = 9.790.407,85m e E = 797.103,01m; 115,57 m e 
azimute plano 78°12’25” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.790.431,47m e E = 797.216,14m; 134,15 m e azimute plano 78°12’36” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.790.458,88m e E = 797.347,46m; 
116,46 m e azimute plano 78°18’11” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.790.482,49m e E = 797.461,50m; 0,76 m e azimute plano 78°32’28” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.790.482,64m e E = 797.462,24m; 
5,85 m e azimute plano 78°16’04” até o marco M-033, de coordenada N = 
9.790.483,83m e E = 797.467,97m; 1,80 m e azimute plano 78°26’24” até 
o marco M-034, de coordenada N = 9.790.484,19m e E = 797.469,73m; 
786,25 m e azimute plano 77°51’19” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.790.649,60m e E = 798.238,38m; 205,98 m e azimute plano 79°20’47” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.790.687,68m e E = 798.440,81m; 
192,38 m e azimute plano 78°39’56” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.790.725,49m e E = 798.629,44m; 121,89 m e azimute plano 77°02’53” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.790.752,81m e E = 798.748,23m; 
130,51 m e azimute plano 78°30’49” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.790.778,80m e E = 798.876,13m; 293,94 m e azimute plano 80°20’48” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.790.828,09m e E = 799.165,91m; 
283,57 m e azimute plano 80°46’59” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.790.873,51m e E = 799.445,82m; 207,89 m e azimute plano 81°58’43” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.790.902,52m e E = 799.651,68m; 
61,37 m e azimute plano 83°34’20” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.790.909,39m e E = 799.712,66m; 51,43 m e azimute plano 154°30’41” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.790.862,97m e E = 799.734,79m; 
70,78 m e azimute plano 247°37’38” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.790.836,03m e E = 799.669,34m; 68,33 m e azimute plano 193°01’02” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.790.769,46m e E = 799.653,95m; 
75,01 m e azimute plano 221°34’44” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.790.713,35m e E = 799.604,17m; 102,88 m e azimute plano 
172°29’57” até o marco M-048, de coordenada N = 9.790.611,35m e E = 
799.617,60m; 58,86 m e azimute plano 153°52’13” até o marco M-049, de 
coordenada N = 9.790.558,51m e E = 799.643,52m; 66,85 m e azimute 
plano 133°11’59” até o marco M-050, de coordenada N = 9.790.512,75m 
e E = 799.692,25m; 23,27 m e azimute plano 130°16’31” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.790.497,71m e E = 799.710,00m; 13,74 m 

e azimute plano 174°41’46” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.790.484,03m e E = 799.711,27m; 10,89 m e azimute plano 201°36’57” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.790.473,91m e E = 799.707,26m; 
16,32 m e azimute plano 271°43’15” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.790.474,40m e E = 799.690,95m; 18,72 m e azimute plano 255°12’24” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.790.469,62m e E = 799.672,85m; 
22,09 m e azimute plano 270°09’20” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.790.469,68m e E = 799.650,76m; 17,68 m e azimute plano 265°43’05” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.790.468,36m e E = 799.633,13m; 
9,93 m e azimute plano 224°35’31” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.790.461,29m e E = 799.626,16m; 12,76 m e azimute plano 201°56’35” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.790.449,45m e E = 799.621,39m; 
24,68 m e azimute plano 154°40’13” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.790.427,14m e E = 799.631,95m; 18,38 m e azimute plano 163°35’47” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.790.409,51m e E = 799.637,14m; 
8,70 m e azimute plano 219°43’47” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.790.402,82m e E = 799.631,58m; 16,22 m e azimute plano 253°03’02” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.790.398,09m e E = 799.616,06m; 
12,44 m e azimute plano 292°15’17” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.790.402,80m e E = 799.604,55m; 18,21 m e azimute plano 238°03’53” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.790.393,17m e E = 799.589,10m; 
16,94 m e azimute plano 254°33’40” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.790.388,66m e E = 799.572,77m; 9,98 m e azimute plano 214°08’09” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.790.380,40m e E = 799.567,17m; 
11,33 m e azimute plano 205°11’06” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.790.370,15m e E = 799.562,35m; 7,11 m e azimute plano 183°37’36” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.790.363,05m e E = 799.561,90m; 
12,32 m e azimute plano 174°49’51” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.790.350,78m e E = 799.563,01m; 12,21 m e azimute plano 192°20’26” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.790.338,85m e E = 799.560,40m; 
11,40 m e azimute plano 219°18’13” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.790.330,03m e E = 799.553,18m; 14,87 m e azimute plano 226°34’50” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.790.319,81m e E = 799.542,38m; 
25,00 m e azimute plano 281°51’46” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.790.324,95m e E = 799.517,91m; 11,36 m e azimute plano 244°40’31” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.790.320,09m e E = 799.507,64m; 
7,59 m e azimute plano 189°51’34” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.790.312,61m e E = 799.506,34m; 10,13 m e azimute plano 141°24’39” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.790.304,69m e E = 799.512,66m; 
10,19 m e azimute plano 197°35’56” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.790.294,98m e E = 799.509,58m; 8,79 m e azimute plano 255°21’46” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.790.292,76m e E = 799.501,08m; 
7,57 m e azimute plano 314°27’52” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.790.298,06m e E = 799.495,68m; 12,30 m e azimute plano 338°23’51” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.790.309,50m e E = 799.491,15m; 
7,78 m e azimute plano 300°25’15” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.790.313,44m e E = 799.484,44m; 5,82 m e azimute plano 265°33’49” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.790.312,99m e E = 799.478,64m; 
13,50 m e azimute plano 223°56’59” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.790.303,27m e E = 799.469,27m; 14,90 m e azimute plano 199°09’53” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.790.289,20m e E = 799.464,38m; 
30,82 m e azimute plano 231°09’05” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.790.269,87m e E = 799.440,38m; 14,09 m e azimute plano 184°43’23” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.790.255,83m e E = 799.439,22m; 
15,24 m e azimute plano 219°31’01” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.790.244,07m e E = 799.429,52m; 13,91 m e azimute plano 262°58’56” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.790.242,37m e E = 799.415,71m; 
28,35 m e azimute plano 188°06’36” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.790.214,30m e E = 799.411,71m; 15,18 m e azimute plano 147°17’39” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.790.201,53m e E = 799.419,91m; 
25,76 m e azimute plano 194°57’31” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.790.176,64m e E = 799.413,26m; 22,22 m e azimute plano 146°49’29” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.790.158,04m e E = 799.425,42m; 
9,64 m e azimute plano 182°08’27” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.790.148,41m e E = 799.425,06m; 18,82 m e azimute plano 211°55’29” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.790.132,44m e E = 799.415,11m; 
39,03 m e azimute plano 240°14’59” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.790.113,07m e E = 799.381,22m; 66,51 m e azimute plano 187°09’37” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.790.047,08m e E = 799.372,93m; 
117,10 m e azimute plano 198°42’09” até o marco M-098, de coordenada 
N = 9.789.936,16m e E = 799.335,38m; 159,08 m e azimute plano 
149°47’03” até o marco M-099, de coordenada N = 9.789.798,69m e E = 
799.415,44m; 80,18 m e azimute plano 173°23’49” até o marco M-100, de 
coordenada N = 9.789.719,04m e E = 799.424,66m; 114,50 m e azimute 
plano 217°33’20” até o marco M-101, de coordenada N = 9.789.628,27m 
e E = 799.354,87m; 182,05 m e azimute plano 150°08’22” até o marco 
M-102, de coordenada N = 9.789.470,39m e E = 799.445,51m; 192,62 m 
e azimute plano 157°31’49” até o marco M-103, de coordenada N = 
9.789.292,39m e E = 799.519,13m; 115,17 m e azimute plano 150°57’29” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.789.191,70m e E = 799.575,04m; 
132,37 m e azimute plano 185°25’53” até o marco M-105, de coordenada 
N = 9.789.059,92m e E = 799.562,51m; 139,78 m e azimute plano 
160°44’50” até o marco M-106, de coordenada N = 9.788.927,96m e E = 
799.608,60m; 47,40 m e azimute plano 136°58’30” até o marco M-107, de 
coordenada N = 9.788.893,31m e E = 799.640,94m; 10,97 m e azimute 
plano 132°55’51” até o marco M-108, de coordenada N = 9.788.885,84m 
e E = 799.648,97m; 22,92 m e azimute plano 151°03’52” até o marco 
M-109, de coordenada N = 9.788.865,78m e E = 799.660,06m; 20,14 m 
e azimute plano 197°07’18” até o marco M-110, de coordenada N = 
9.788.846,53m e E = 799.654,13m; 42,26 m e azimute plano 170°32’56” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.788.804,84m e E = 799.661,07m; 
36,60 m e azimute plano 143°54’13” até o marco M-112, de coordenada N 
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= 9.788.775,27m e E = 799.682,63m; 6,25 m e azimute plano 143°55’07” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.788.770,22m e E = 799.686,31m; 
14,59 m e azimute plano 185°54’08” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.788.755,71m e E = 799.684,81m; 49,21 m e azimute plano 220°26’32” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.788.718,26m e E = 799.652,89m; 
17,06 m e azimute plano 174°45’14” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.788.701,27m e E = 799.654,45m; 44,84 m e azimute plano 208°59’20” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.788.662,05m e E = 799.632,72m; 
26,75 m e azimute plano 185°43’40” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.788.635,43m e E = 799.630,05m; 10,92 m e azimute plano 257°05’03” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.788.632,99m e E = 799.619,41m; 
7,76 m e azimute plano 221°29’55” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.788.627,18m e E = 799.614,27m; 17,10 m e azimute plano 161°09’44” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.788.611,00m e E = 799.619,79m; 
48,62 m e azimute plano 170°14’36” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.788.563,08m e E = 799.628,03m; 16,55 m e azimute plano 188°55’59” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.788.546,73m e E = 799.625,46m; 
657,99 m e azimute plano 124°35’31” até o marco M-124, de coordenada 
N = 9.788.173,17m e E = 800.167,13m; 24,93 m e azimute plano 
124°36’29” até o marco M-125, de coordenada N = 9.788.159,01m e E = 
800.187,65m; 290,93 m e azimute plano 124°35’31” até o marco M-126, 
de coordenada N = 9.787.993,84m e E = 800.427,15m; 538,43 m e 
azimute plano 124°35’31” até o marco M-127, de coordenada N = 
9.787.688,16m e E = 800.870,39m; 1.257,05 m e azimute plano 59°21’05” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.788.328,97m e E = 801.951,84m; 
1.191,53 m e azimute plano 55°13’10” até o marco M-129, de coordenada 
N = 9.789.008,66m e E = 802.930,49m; 125,56 m e azimute plano 
55°13’17” até o marco M-130, de coordenada N = 9.789.080,28m e E = 
803.033,62m; 500,26 m e azimute plano 51°50’30” até o marco M-131, de 
coordenada N = 9.789.389,36m e E = 803.426,98m; 13,84 m e azimute 
plano 59°28’10” até o marco M-132, de coordenada N = 9.789.396,39m e 
E = 803.438,90m; 99,91 m e azimute plano 54°58’37” até o marco M-133, 
de coordenada N = 9.789.453,73m e E = 803.520,72m; 96,40 m e azimu-
te plano 52°26’05” até o marco M-134, de coordenada N = 9.789.512,50m 
e E = 803.597,13m; 45,77 m e azimute plano 49°18’23” até o marco 
M-135, de coordenada N = 9.789.542,34m e E = 803.631,83m; 250,83 m 
e azimute plano 53°41’03” até o marco M-136, de coordenada N = 
9.789.690,89m e E = 803.833,94m; 122,95 m e azimute plano 56°08’54” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.789.759,38m e E = 803.936,05m; 
3,67 m e azimute plano 35°54’04” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.789.762,35m e E = 803.938,20m; 22,84 m e azimute plano 33°53’56” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.789.781,31m e E = 803.950,94m; 
382,74 m e azimute plano 132°11’07” até o marco M-140, de coordenada 
N = 9.789.524,29m e E = 804.234,54m; 117,77 m e azimute plano 
118°47’44” até o marco M-141, de coordenada N = 9.789.467,56m e E = 
804.337,75m; 631,66 m e azimute plano 123°11’55” até o marco M-142, 
de coordenada N = 9.789.121,70m e E = 804.866,31m; 124,85 m e 
azimute plano 113°44’38” até o marco M-143, de coordenada N = 
9.789.071,43m e E = 804.980,59m; 250,31 m e azimute plano 126°45’33” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.788.921,63m e E = 805.181,13m; 
360,48 m e azimute plano 125°19’07” até o marco M-145, de coordenada 
N = 9.788.713,23m e E = 805.475,26m; 1.535,16 m e azimute plano 
113°30’24” até o marco M-146, de coordenada N = 9.788.100,92m e E = 
806.883,02m; 111,83 m e azimute plano 87°51’28” até o marco M-147, de 
coordenada N = 9.788.105,10m e E = 806.994,77m; 116,55 m e azimute 
plano 75°12’41” até o marco M-148, de coordenada N = 9.788.134,85m e 
E = 807.107,46m; 130,48 m e azimute plano 107°33’11” até o marco 
M-149, de coordenada N = 9.788.095,50m e E = 807.231,86m; 96,25 m 
e azimute plano 63°49’44” até o marco M-150, de coordenada N = 
9.788.137,95m e E = 807.318,24m; 125,50 m e azimute plano 62°57’04” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.788.195,02m e E = 807.430,01m; 
253,24 m e azimute plano 62°57’05” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.788.310,18m e E = 807.655,55m; 72,52 m e azimute plano 22°53’29” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.788.376,99m e E = 807.683,76m; 
89,95 m e azimute plano 61°52’36” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.788.419,39m e E = 807.763,09m; 79,84 m e azimute plano 47°07’36” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.788.473,71m e E = 807.821,60m; 
83,02 m e azimute plano 10°58’18” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.788.555,21m e E = 807.837,40m; 158,79 m e azimute plano 97°01’03” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.788.535,81m e E = 807.995,00m; 
193,47 m e azimute plano 34°44’12” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.788.694,80m e E = 808.105,24m; 1,05 m e azimute plano 29°00’06” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.788.695,72m e E = 808.105,75m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Norte-
Sul) da Estrada Sem denominação, com a seguinte distância: 28,80 m e 
azimute plano 123°39’25” até o marco M-160, de coordenada N = 
9.788.679,76m e E = 808.129,72m; 72,11 m e azimute plano 122°38’20” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.788.640,87m e E = 808.190,44m; 
3,34 m e azimute plano 123°47’06” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.788.639,01m e E = 808.193,22m; 2,60 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.788.636,41m e E = 808.193,22m; 
1,22 m e azimute plano 174°50’53” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.788.635,19m e E = 808.193,33m; 0,44 m e azimute plano 168°10’43” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.788.634,76m e E = 808.193,42m; 
11,44 m e azimute plano 166°26’59” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.788.623,64m e E = 808.196,10m; 8,66 m e azimute plano 172°50’02” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.788.615,05m e E = 808.197,18m; 
10,92 m e azimute plano 181°50’15” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.788.604,14m e E = 808.196,83m; 8,54 m e azimute plano 195°41’47” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.788.595,92m e E = 808.194,52m; 
7,81 m e azimute plano 210°34’25” até o marco M-170, de coordenada N 
= 9.788.589,20m e E = 808.190,55m; 11,57 m e azimute plano 233°28’00” 

até o marco M-171, de coordenada N = 9.788.582,31m e E = 808.181,25m; 
6,26 m e azimute plano 239°03’07” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.788.579,09m e E = 808.175,88m; 7,20 m e azimute plano 244°34’27” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.788.576,00m e E = 808.169,38m; 
8,54 m e azimute plano 257°46’10” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.788.574,19m e E = 808.161,03m; 0,95 m e azimute plano 254°03’17” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.788.573,93m e E = 808.160,12m; 
0,94 m e azimute plano 245°36’23” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.788.573,54m e E = 808.159,26m; 0,95 m e azimute plano 238°49’43” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.788.573,05m e E = 808.158,45m; 
13,66 m e azimute plano 234°26’52” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.788.565,11m e E = 808.147,34m; 0,99 m e azimute plano 230°20’35” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.788.564,48m e E = 808.146,58m; 
0,99 m e azimute plano 222°32’45” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.788.563,75m e E = 808.145,91m; 0,98 m e azimute plano 214°10’37” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.788.562,94m e E = 808.145,36m; 
0,99 m e azimute plano 206°18’25” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.788.562,05m e E = 808.144,92m; 11,56 m e azimute plano 202°09’04” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.788.551,34m e E = 808.140,56m; 
1,16 m e azimute plano 197°30’03” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.788.550,23m e E = 808.140,21m; 1,15 m e azimute plano 187°59’22” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.788.549,09m e E = 808.140,05m; 
1,16 m e azimute plano 178°31’07” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.788.547,93m e E = 808.140,08m; 1,16 m e azimute plano 168°35’36” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.788.546,79m e E = 808.140,31m; 
1,15 m e azimute plano 159°40’37” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.788.545,71m e E = 808.140,71m; 15,80 m e azimute plano 154°42’57” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.788.531,42m e E = 808.147,46m; 
0,58 m e azimute plano 152°06’10” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.788.530,91m e E = 808.147,73m; 0,92 m e azimute plano 146°08’11” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.788.530,15m e E = 808.148,24m; 
27,67 m e azimute plano 142°29’18” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.788.508,20m e E = 808.165,09m; 50,17 m e azimute plano 148°16’49” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.788.465,52m e E = 808.191,47m; 
36,18 m e azimute plano 161°09’52” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.788.431,28m e E = 808.203,15m; 0,32 m e azimute plano 159°51’49” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.788.430,98m e E = 808.203,26m; 
38,10 m e azimute plano 157°58’21” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.788.395,66m e E = 808.217,55m; 0,98 m e azimute plano 154°29’10” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.788.394,78m e E = 808.217,97m; 
0,45 m e azimute plano 147°43’28” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.788.394,40m e E = 808.218,21m; 17,18 m e azimute plano 146°18’02” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.788.380,11m e E = 808.227,74m; 
0,30 m e azimute plano 145°47’03” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.788.379,86m e E = 808.227,91m; 19,80 m e azimute plano 143°48’47” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.788.363,88m e E = 808.239,60m; 
10,21 m e azimute plano 149°43’10” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.788.355,06m e E = 808.244,75m; 48,11 m e azimute plano 157°06’06” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.788.310,74m e E = 808.263,47m; 
28,85 m e azimute plano 161°38’03” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.788.283,36m e E = 808.272,56m; 0,20 m e azimute plano 162°28’28” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.788.283,17m e E = 808.272,62m; 
0,95 m e azimute plano 155°51’16” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.788.282,30m e E = 808.273,01m; 39,37 m e azimute plano 152°09’10” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.788.247,49m e E = 808.291,40m; 
11,63 m e azimute plano 161°36’42” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.788.236,45m e E = 808.295,07m; 8,00 m e azimute plano 167°08’42” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.788.228,65m e E = 808.296,85m; 
14,72 m e azimute plano 177°04’45” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.788.213,95m e E = 808.297,60m; 15,69 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.788.198,26m e E = 808.297,60m; 
12,70 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.788.185,56m e E = 808.297,60m; 0,59 m e azimute plano 177°05’21” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.788.184,97m e E = 808.297,63m; 
9,55 m e azimute plano 175°15’23” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.788.175,45m e E = 808.298,42m; 0,22 m e azimute plano 174°48’20” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.788.175,23m e E = 808.298,44m; 
10,39 m e azimute plano 173°25’20” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.788.164,91m e E = 808.299,63m; 0,41 m e azimute plano 171°40’28” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.788.164,50m e E = 808.299,69m; 
6,85 m e azimute plano 170°00’06” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.788.157,75m e E = 808.300,88m; 1,22 m e azimute plano 164°49’38” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.788.156,57m e E = 808.301,20m; 
0,27 m e azimute plano 160°12’04” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.788.156,32m e E = 808.301,29m; 23,14 m e azimute plano 157°50’07” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.788.134,89m e E = 808.310,02m; 
0,42 m e azimute plano 155°53’52” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.788.134,51m e E = 808.310,19m; 30,93 m e azimute plano 154°24’45” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.788.106,61m e E = 808.323,55m; 
15,85 m e azimute plano 159°25’37” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.788.091,77m e E = 808.329,12m; 14,14 m e azimute plano 172°31’23” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.788.077,75m e E = 808.330,96m; 
21,98 m e azimute plano 176°55’22” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.788.055,80m e E = 808.332,14m; 0,56 m e azimute plano 174°53’52” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.788.055,24m e E = 808.332,19m; 
26,83 m e azimute plano 172°21’11” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.788.028,65m e E = 808.335,76m; 0,28 m e azimute plano 169°52’31” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.788.028,37m e E = 808.335,81m; 
0,19 m e azimute plano 171°01’39” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.788.028,18m e E = 808.335,84m; 17,57 m e azimute plano 168°26’26” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.788.010,97m e E = 808.339,36m; 
10,55 m e azimute plano 172°38’45” até o marco M-232, de coordenada N 
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= 9.788.000,51m e E = 808.340,71m; 18,39 m e azimute plano 198°24’55” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.787.983,06m e E = 808.334,90m; 
14,86 m e azimute plano 199°51’41” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.787.969,08m e E = 808.329,85m; 20,07 m e azimute plano 203°38’27” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.787.950,69m e E = 808.321,80m; 
21,06 m e azimute plano 211°40’57” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.787.932,77m e E = 808.310,74m; 21,63 m e azimute plano 217°40’31” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.787.915,65m e E = 808.297,52m; 
25,90 m e azimute plano 218°47’40” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.787.895,46m e E = 808.281,29m; 18,23 m e azimute plano 218°51’22” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.787.881,26m e E = 808.269,85m; 
32,65 m e azimute plano 220°36’12” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.787.856,47m e E = 808.248,60m; 21,02 m e azimute plano 223°29’48” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.787.841,22m e E = 808.234,13m; 
25,28 m e azimute plano 225°37’30” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.787.823,54m e E = 808.216,06m; 16,79 m e azimute plano 227°49’30” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.787.812,27m e E = 808.203,62m; 
17,57 m e azimute plano 231°19’48” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.787.801,29m e E = 808.189,90m; 0,16 m e azimute plano 232°25’53” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.787.801,19m e E = 808.189,77m; 
0,84 m e azimute plano 226°26’39” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.787.800,61m e E = 808.189,16m; 16,85 m e azimute plano 223°04’35” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.787.788,30m e E = 808.177,65m; 
0,38 m e azimute plano 221°45’37” até o marco M-248, de coordenada N 
= 9.787.788,02m e E = 808.177,40m; 0,43 m e azimute plano 218°27’13” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.787.787,68m e E = 808.177,13m; 
15,36 m e azimute plano 216°25’20” até o marco M-250, de coordenada N 
= 9.787.775,32m e E = 808.168,01m; 0,86 m e azimute plano 213°08’08” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.787.774,60m e E = 808.167,54m; 
18,19 m e azimute plano 208°47’29” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.787.758,66m e E = 808.158,78m; 0,64 m e azimute plano 206°57’57” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.787.758,09m e E = 808.158,49m; 
14,64 m e azimute plano 203°33’11” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.787.744,67m e E = 808.152,64m; 1,09 m e azimute plano 199°15’55” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.787.743,64m e E = 808.152,28m; 
1,08 m e azimute plano 190°09’43” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.787.742,58m e E = 808.152,09m; 24,42 m e azimute plano 185°49’47” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.787.718,29m e E = 808.149,61m; 
0,50 m e azimute plano 183°26’01” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.787.717,79m e E = 808.149,58m; 13,44 m e azimute plano 181°44’55” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.787.704,36m e E = 808.149,17m; 
0,21 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.787.704,15m e E = 808.149,17m; 0,87 m e azimute plano 176°42’39” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.787.703,28m e E = 808.149,22m; 
16,00 m e azimute plano 172°51’26” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.787.687,40m e E = 808.151,21m; 0,34 m e azimute plano 171°38’03” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.787.687,06m e E = 808.151,26m; 
0,64 m e azimute plano 167°16’32” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.787.686,44m e E = 808.151,40m; 15,21 m e azimute plano 164°52’02” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.787.671,76m e E = 808.155,37m; 
0,41 m e azimute plano 164°14’56” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.787.671,37m e E = 808.155,48m; 22,47 m e azimute plano 161°33’25” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.787.650,05m e E = 808.162,59m; 
19,13 m e azimute plano 163°24’46” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.787.631,72m e E = 808.168,05m; 13,86 m e azimute plano 167°07’01” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.787.618,21m e E = 808.171,14m; 
30,97 m e azimute plano 169°49’33” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.787.587,73m e E = 808.176,61m; 27,17 m e azimute plano 175°02’19” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.787.560,66m e E = 808.178,96m; 
0,62 m e azimute plano 172°31’42” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.787.560,05m e E = 808.179,04m; 0,56 m e azimute plano 167°41’31” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.787.559,50m e E = 808.179,16m; 
18,86 m e azimute plano 165°22’54” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.787.541,25m e E = 808.183,92m; 0,25 m e azimute plano 163°44’23” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.787.541,01m e E = 808.183,99m; 
27,75 m e azimute plano 163°22’26” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.787.514,42m e E = 808.191,93m; 0,33 m e azimute plano 162°07’17” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.787.514,11m e E = 808.192,03m; 
15,78 m e azimute plano 160°42’54” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.787.499,22m e E = 808.197,24m; 8,54 m e azimute plano 177°43’03” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.787.490,69m e E = 808.197,58m; 
20,33 m e azimute plano 183°17’55” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.787.470,39m e E = 808.196,41m; 0,15 m e azimute plano 183°48’51” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.787.470,24m e E = 808.196,40m; 
44,48 m e azimute plano 182°01’22” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.787.425,79m e E = 808.194,83m; 23,01 m e azimute plano 188°31’15” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.787.403,03m e E = 808.191,42m; 
13,64 m e azimute plano 199°29’03” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.787.390,17m e E = 808.186,87m; 0,34 m e azimute plano 196°51’30” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.787.389,84m e E = 808.186,77m; 
23,26 m e azimute plano 196°36’43” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.787.367,55m e E = 808.180,12m; 23,67 m e azimute plano 202°19’06” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.787.345,65m e E = 808.171,13m; 
0,29 m e azimute plano 202°09’59” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.787.345,38m e E = 808.171,02m; 1,11 m e azimute plano 195°09’52” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.787.344,31m e E = 808.170,73m; 
21,07 m e azimute plano 190°53’19” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.787.323,62m e E = 808.166,75m; 0,32 m e azimute plano 188°52’50” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.787.323,30m e E = 808.166,70m; 
8,81 m e azimute plano 187°45’44” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.787.314,57m e E = 808.165,51m; 0,65 m e azimute plano 185°16’26” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.787.313,92m e E = 808.165,45m; 

27,27 m e azimute plano 182°27’34” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.787.286,68m e E = 808.164,28m; 27,59 m e azimute plano 191°18’36” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.787.259,63m e E = 808.158,87m; 
26,46 m e azimute plano 194°38’44” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.787.234,03m e E = 808.152,18m; 0,50 m e azimute plano 192°39’09” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.787.233,54m e E = 808.152,07m; 
17,40 m e azimute plano 190°34’01” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.787.216,44m e E = 808.148,88m; 1,25 m e azimute plano 185°01’45” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.787.215,19m e E = 808.148,77m; 
0,50 m e azimute plano 177°42’34” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.787.214,69m e E = 808.148,79m; 21,91 m e azimute plano 175°50’17” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.787.192,84m e E = 808.150,38m; 
15,29 m e azimute plano 175°36’46” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.787.177,59m e E = 808.151,55m; 44,38 m e azimute plano 179°29’47” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.787.133,21m e E = 808.151,94m; 
29,91 m e azimute plano 189°42’06” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.787.103,73m e E = 808.146,90m; 33,36 m e azimute plano 190°46’52” 
até o marco M-305, de coordenada N = 9.787.070,96m e E = 808.140,66m; 
19,14 m e azimute plano 199°07’34” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.787.052,88m e E = 808.134,39m; 8,21 m e azimute plano 214°25’33” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.787.046,11m e E = 808.129,75m; 
0,50 m e azimute plano 211°09’33” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.787.045,68m e E = 808.129,49m; 11,04 m e azimute plano 210°18’18” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.787.036,15m e E = 808.123,92m; 
1,20 m e azimute plano 205°04’28” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.787.035,06m e E = 808.123,41m; 1,19 m e azimute plano 195°32’59” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.787.033,91m e E = 808.123,09m; 
1,20 m e azimute plano 185°16’52” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.787.032,72m e E = 808.122,98m; 1,20 m e azimute plano 176°11’09” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.787.031,52m e E = 808.123,06m; 
22,36 m e azimute plano 170°51’58” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.787.009,44m e E = 808.126,61m; 26,88 m e azimute plano 173°17’34” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.786.982,74m e E = 808.129,75m; 
60,74 m e azimute plano 175°30’52” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.786.922,19m e E = 808.134,50m; 47,53 m e azimute plano 176°11’15” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.786.874,77m e E = 808.137,66m; 
19,00 m e azimute plano 178°51’15” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.786.855,77m e E = 808.138,04m; 22,02 m e azimute plano 189°56’14” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.786.834,08m e E = 808.134,24m; 
21,46 m e azimute plano 194°16’10” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.786.813,28m e E = 808.128,95m; 27,26 m e azimute plano 207°17’19” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.786.789,05m e E = 808.116,45m; 
22,23 m e azimute plano 215°53’07” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.786.771,04m e E = 808.103,42m; 32,43 m e azimute plano 220°03’32” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.786.746,22m e E = 808.082,55m; 
1,23 m e azimute plano 215°22’29” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.786.745,22m e E = 808.081,84m; 1,10 m e azimute plano 205°23’45” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.786.744,23m e E = 808.081,37m; 
11,11 m e azimute plano 201°02’42” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.786.733,86m e E = 808.077,38m; 0,66 m e azimute plano 197°36’45” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.786.733,23m e E = 808.077,18m; 
54,29 m e azimute plano 195°08’22” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.786.680,82m e E = 808.063,00m; 19,71 m e azimute plano 201°30’55” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.786.662,48m e E = 808.055,77m; 
13,67 m e azimute plano 208°37’38” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.786.650,48m e E = 808.049,22m; 13,07 m e azimute plano 221°48’17” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.786.640,74m e E = 808.040,51m; 
12,27 m e azimute plano 228°49’54” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.786.632,66m e E = 808.031,27m; 26,21 m e azimute plano 228°04’40” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.786.615,15m e E = 808.011,77m; 
42,18 m e azimute plano 227°38’32” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.786.586,73m e E = 807.980,60m; 22,70 m e azimute plano 231°58’44” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.786.572,75m e E = 807.962,72m; 
26,89 m e azimute plano 235°36’24” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.786.557,56m e E = 807.940,53m; 19,23 m e azimute plano 240°23’44” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.786.548,06m e E = 807.923,81m; 
25,34 m e azimute plano 249°39’20” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.786.539,25m e E = 807.900,05m; 18,15 m e azimute plano 255°03’38” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.786.534,57m e E = 807.882,51m; 
0,62 m e azimute plano 252°08’59” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.786.534,38m e E = 807.881,92m; 0,75 m e azimute plano 247°12’13” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.786.534,09m e E = 807.881,23m; 
21,46 m e azimute plano 243°54’02” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.786.524,65m e E = 807.861,96m; 25,24 m e azimute plano 247°01’51” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.786.514,80m e E = 807.838,72m; 
0,89 m e azimute plano 244°00’39” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.786.514,41m e E = 807.837,92m; 15,68 m e azimute plano 239°32’37” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.786.506,46m e E = 807.824,40m; 
1,03 m e azimute plano 234°54’59” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.786.505,87m e E = 807.823,56m; 1,03 m e azimute plano 226°58’30” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.786.505,17m e E = 807.822,81m; 
1,03 m e azimute plano 218°18’47” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.786.504,36m e E = 807.822,17m; 1,03 m e azimute plano 210°17’47” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.786.503,47m e E = 807.821,65m; 
13,66 m e azimute plano 205°48’54” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.786.491,17m e E = 807.815,70m; 0,72 m e azimute plano 202°59’19” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.786.490,51m e E = 807.815,42m; 
1,15 m e azimute plano 195°07’26” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.786.489,40m e E = 807.815,12m; 16,89 m e azimute plano 190°32’41” 
até o marco M-353, de coordenada N = 9.786.472,80m e E = 807.812,03m; 
17,87 m e azimute plano 198°21’50” até o marco M-354, de coordenada N 
= 9.786.455,84m e E = 807.806,40m; 18,36 m e azimute plano 226°57’51” 
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até o marco M-355, de coordenada N = 9.786.443,31m e E = 807.792,98m; 
23,56 m e azimute plano 232°08’16” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.786.428,85m e E = 807.774,38m; 18,68 m e azimute plano 236°17’04” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.786.418,48m e E = 807.758,84m; 
12,05 m e azimute plano 238°42’37” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.786.412,22m e E = 807.748,54m; 12,49 m e azimute plano 271°19’48” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.786.412,51m e E = 807.736,05m; 
1,00 m e azimute plano 267°08’15” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.786.412,46m e E = 807.735,05m; 1,01 m e azimute plano 259°08’09” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.786.412,27m e E = 807.734,06m; 
13,45 m e azimute plano 254°49’38” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.786.408,75m e E = 807.721,08m; 0,46 m e azimute plano 253°32’24” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.786.408,62m e E = 807.720,64m; 
18,76 m e azimute plano 251°03’11” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.786.402,53m e E = 807.702,90m; 14,22 m e azimute plano 264°30’36” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.786.401,17m e E = 807.688,75m; 
12,42 m e azimute plano 287°43’12” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.786.404,95m e E = 807.676,92m; 33,73 m e azimute plano 288°09’20” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.786.415,46m e E = 807.644,87m; 
19,72 m e azimute plano 291°47’26” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.786.422,78m e E = 807.626,56m; 0,22 m e azimute plano 290°51’16” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.786.422,86m e E = 807.626,35m; 
0,42 m e azimute plano 288°00’15” até o marco M-370, de coordenada N 
= 9.786.422,99m e E = 807.625,95m; 20,43 m e azimute plano 286°33’15” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.786.428,81m e E = 807.606,37m; 
0,79 m e azimute plano 283°51’40” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.786.429,00m e E = 807.605,60m; 0,27 m e azimute plano 278°25’37” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.786.429,04m e E = 807.605,33m; 
23,55 m e azimute plano 277°45’43” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.786.432,22m e E = 807.582,00m; 17,10 m e azimute plano 277°07’15” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.786.434,34m e E = 807.565,03m; 
0,87 m e azimute plano 273°56’43” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.786.434,40m e E = 807.564,16m; 0,69 m e azimute plano 266°40’56” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.786.434,36m e E = 807.563,47m; 
69,14 m e azimute plano 264°17’22” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.786.427,48m e E = 807.494,67m; 0,51 m e azimute plano 262°11’05” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.786.427,41m e E = 807.494,16m; 
0,47 m e azimute plano 258°55’47” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.786.427,32m e E = 807.493,70m; 31,06 m e azimute plano 256°11’47” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.786.419,91m e E = 807.463,54m; 
0,74 m e azimute plano 252°47’02” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.786.419,69m e E = 807.462,83m; 20,26 m e azimute plano 250°09’08” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.786.412,81m e E = 807.443,77m; 
1,23 m e azimute plano 244°53’54” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.786.412,29m e E = 807.442,66m; 0,77 m e azimute plano 237°07’53” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.786.411,87m e E = 807.442,01m; 
22,14 m e azimute plano 233°39’11” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.786.398,75m e E = 807.424,18m; 32,53 m e azimute plano 236°49’40” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.786.380,95m e E = 807.396,95m; 
16,24 m e azimute plano 239°20’41” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.786.372,67m e E = 807.382,98m; 21,72 m e azimute plano 242°49’17” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.786.362,75m e E = 807.363,66m; 
20,47 m e azimute plano 244°05’55” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.786.353,81m e E = 807.345,25m; 17,46 m e azimute plano 244°59’28” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.786.346,43m e E = 807.329,43m; 
0,61 m e azimute plano 242°35’33” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.786.346,15m e E = 807.328,89m; 0,32 m e azimute plano 237°48’15” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.786.345,98m e E = 807.328,62m; 
33,83 m e azimute plano 237°27’22” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.786.327,78m e E = 807.300,10m; 41,11 m e azimute plano 240°49’20” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.786.307,74m e E = 807.264,21m; 
27,08 m e azimute plano 246°48’55” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.786.297,08m e E = 807.239,32m; 25,07 m e azimute plano 259°22’49” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.786.292,46m e E = 807.214,68m; 
1,14 m e azimute plano 254°44’42” até o marco M-398, de coordenada N 
= 9.786.292,16m e E = 807.213,58m; 0,17 m e azimute plano 249°26’38” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.786.292,10m e E = 807.213,42m; 
20,51 m e azimute plano 248°34’38” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.786.284,61m e E = 807.194,33m; 22,09 m e azimute plano 247°50’49” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.786.276,28m e E = 807.173,87m; 
18,10 m e azimute plano 265°29’57” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.786.274,86m e E = 807.155,83m; 18,89 m e azimute plano 283°46’44” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.786.279,36m e E = 807.137,48m; 
0,46 m e azimute plano 281°18’36” até o marco M-404, de coordenada N 
= 9.786.279,45m e E = 807.137,03m; 0,83 m e azimute plano 276°57’11” 
até o marco M-405, de coordenada N = 9.786.279,55m e E = 807.136,21m; 
20,66 m e azimute plano 273°18’05” até o marco M-406, de coordenada N 
= 9.786.280,74m e E = 807.115,58m; 0,41 m e azimute plano 271°23’50” 
até o marco M-407, de coordenada N = 9.786.280,75m e E = 807.115,17m; 
0,46 m e azimute plano 267°30’38” até o marco M-408, de coordenada N 
= 9.786.280,73m e E = 807.114,71m; 17,86 m e azimute plano 266°10’46” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.786.279,54m e E = 807.096,89m; 
29,36 m e azimute plano 266°54’56” até o marco M-410, de coordenada N 
= 9.786.277,96m e E = 807.067,57m; 0,85 m e azimute plano 263°12’40” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.786.277,86m e E = 807.066,73m; 
0,66 m e azimute plano 257°50’42” até o marco M-412, de coordenada N 
= 9.786.277,72m e E = 807.066,08m; 16,37 m e azimute plano 254°33’16” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.786.273,36m e E = 807.050,30m; 
9,10 m e azimute plano 254°34’25” até o marco M-414, de coordenada N 
= 9.786.270,94m e E = 807.041,53m; 1,36 m e azimute plano 254°38’02” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.786.270,58m e E = 807.040,22m; 
0,36 m e azimute plano 254°03’17” até o marco M-416, de coordenada N 

= 9.786.270,48m e E = 807.039,87m; 11,38 m e azimute plano 254°36’29” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.786.267,46m e E = 807.028,90m; 
0,42 m e azimute plano 251°59’45” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.786.267,33m e E = 807.028,50m; 24,67 m e azimute plano 251°10’33” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.786.259,37m e E = 807.005,15m; 
0,95 m e azimute plano 246°24’19” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.786.258,99m e E = 807.004,28m; 0,96 m e azimute plano 239°08’21” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.786.258,50m e E = 807.003,46m; 
0,92 m e azimute plano 231°08’48” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.786.257,92m e E = 807.002,74m; 0,03 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.786.257,90m e E = 807.002,72m; 
2,91 m e azimute plano 227°05’25” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.786.255,92m e E = 807.000,59m; 2,15 m e azimute plano 227°15’38” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.786.254,46m e E = 806.999,01m; 
0,11 m e azimute plano 221°11’09” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.786.254,38m e E = 806.998,94m; 0,58 m e azimute plano 222°12’26” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.786.253,95m e E = 806.998,55m; 
0,58 m e azimute plano 220°48’54” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.786.253,51m e E = 806.998,17m; 0,57 m e azimute plano 212°51’21” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.786.253,03m e E = 806.997,86m; 
0,58 m e azimute plano 210°57’50” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.786.252,53m e E = 806.997,56m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte-Sul) da Estrada Sem denominação, 
com a seguinte distância: 0,57 m e azimute plano 203°51’37” até o marco 
M-431, de coordenada N = 9.786.252,01m e E = 806.997,33m; 0,58 m e 
azimute plano 201°15’02” até o marco M-432, de coordenada N = 
9.786.251,47m e E = 806.997,12m; 0,11 m e azimute plano 201°48’05” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.786.251,37m e E = 806.997,08m; 
5,68 m e azimute plano 196°54’08” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.786.245,94m e E = 806.995,43m; 2,04 m e azimute plano 196°50’02” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.786.243,99m e E = 806.994,84m; 
1,14 m e azimute plano 192°12’02” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.786.242,88m e E = 806.994,60m; 1,14 m e azimute plano 183°00’46” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.786.241,74m e E = 806.994,54m; 
1,14 m e azimute plano 173°26’14” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.786.240,61m e E = 806.994,67m; 1,14 m e azimute plano 164°15’40” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.786.239,51m e E = 806.994,98m; 
7,12 m e azimute plano 159°05’43” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.786.232,86m e E = 806.997,52m; 0,54 m e azimute plano 157°13’03” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.786.232,36m e E = 806.997,73m; 
14,33 m e azimute plano 154°34’47” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.786.219,42m e E = 807.003,88m; 14,60 m e azimute plano 159°55’35” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.786.205,71m e E = 807.008,89m; 
29,21 m e azimute plano 164°17’20” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.786.177,59m e E = 807.016,80m; 26,62 m e azimute plano 163°12’21” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.786.152,11m e E = 807.024,49m; 
17,66 m e azimute plano 168°40’16” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.786.134,79m e E = 807.027,96m; 19,40 m e azimute plano 168°42’06” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.786.115,77m e E = 807.031,76m; 
52,23 m e azimute plano 174°48’16” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.786.063,75m e E = 807.036,49m; 0,40 m e azimute plano 172°52’30” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.786.063,35m e E = 807.036,54m; 
123,09 m e azimute plano 171°31’13” até o marco M-450, de coordenada 
N = 9.785.941,61m e E = 807.054,69m; 50,11 m e azimute plano 
172°02’23” até o marco M-451, de coordenada N = 9.785.891,98m e E = 
807.061,63m; 42,31 m e azimute plano 171°40’08” até o marco M-452, de 
coordenada N = 9.785.850,12m e E = 807.067,76m; 0,25 m e azimute 
plano 170°54’35” até o marco M-453, de coordenada N = 9.785.849,87m 
e E = 807.067,80m; 48,50 m e azimute plano 169°09’38” até o marco 
M-454, de coordenada N = 9.785.802,24m e E = 807.076,92m; 48,60 m 
e azimute plano 173°15’50” até o marco M-455, de coordenada N = 
9.785.753,98m e E = 807.082,62m; 77,02 m e azimute plano 173°19’11” 
até o marco M-456, de coordenada N = 9.785.677,48m e E = 807.091,58m; 
58,81 m e azimute plano 173°19’15” até o marco M-457, de coordenada N 
= 9.785.619,07m e E = 807.098,42m; 0,36 m e azimute plano 172°05’34” 
até o marco M-458, de coordenada N = 9.785.618,71m e E = 807.098,47m; 
46,96 m e azimute plano 170°18’54” até o marco M-459, de coordenada N 
= 9.785.572,42m e E = 807.106,37m; 41,16 m e azimute plano 174°53’06” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.785.531,42m e E = 807.110,04m; 
0,27 m e azimute plano 173°39’35” até o marco M-461, de coordenada N 
= 9.785.531,15m e E = 807.110,07m; 90,75 m e azimute plano 172°37’28” 
até o marco M-462, de coordenada N = 9.785.441,15m e E = 807.121,72m; 
68,49 m e azimute plano 171°59’35” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.785.373,33m e E = 807.131,26m; 20,75 m e azimute plano 171°16’07” 
até o marco M-464, de coordenada N = 9.785.352,82m e E = 807.134,41m; 
20,06 m e azimute plano 173°59’28” até o marco M-465, de coordenada N 
= 9.785.332,87m e E = 807.136,51m; 0,21 m e azimute plano 171°52’12” 
até o marco M-466, de coordenada N = 9.785.332,66m e E = 807.136,54m; 
93,47 m e azimute plano 172°11’26” até o marco M-467, de coordenada N 
= 9.785.240,06m e E = 807.149,24m; 112,05 m e azimute plano 
172°24’18” até o marco M-468, de coordenada N = 9.785.128,99m e E = 
807.164,05m; 30,86 m e azimute plano 173°02’19” até o marco M-469, de 
coordenada N = 9.785.098,36m e E = 807.167,79m; 52,91 m e azimute 
plano 172°13’58” até o marco M-470, de coordenada N = 9.785.045,94m 
e E = 807.174,94m; 43,20 m e azimute plano 172°37’06” até o marco 
M-471, de coordenada N = 9.785.003,10m e E = 807.180,49m; 0,27 m e 
azimute plano 171°34’23” até o marco M-472, de coordenada N = 
9.785.002,83m e E = 807.180,53m; 23,71 m e azimute plano 170°23’12” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.784.979,45m e E = 807.184,49m; 
19,30 m e azimute plano 170°54’31” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.784.960,39m e E = 807.187,54m; 13,66 m e azimute plano 183°16’22” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.784.946,75m e E = 807.186,76m; 



56  diário oficial Nº 34.580 Terça-feira, 11 DE MAIO DE 2021

11,87 m e azimute plano 184°44’08” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.784.934,92m e E = 807.185,78m; 9,76 m e azimute plano 197°31’32” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.784.925,61m e E = 807.182,84m; 
0,92 m e azimute plano 193°53’05” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.784.924,72m e E = 807.182,62m; 1,13 m e azimute plano 185°36’33” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.784.923,60m e E = 807.182,51m; 
36,03 m e azimute plano 180°50’34” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.784.887,57m e E = 807.181,98m; 50,32 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.784.837,25m e E = 807.181,98m; 
0,56 m e azimute plano 176°56’01” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.784.836,69m e E = 807.182,01m; 12,07 m e azimute plano 175°26’15” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.784.824,66m e E = 807.182,97m; 
14,94 m e azimute plano 194°55’44” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.784.810,22m e E = 807.179,12m; 160,97 m e azimute plano 
199°34’03” até o marco M-485, de coordenada N = 9.784.658,55m e E = 
807.125,21m; 43,58 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-486, de 
coordenada N = 9.784.617,21m e E = 807.111,43m; 0,54 m e azimute 
plano 196°05’27” até o marco M-487, de coordenada N = 9.784.616,69m 
e E = 807.111,28m; 30,54 m e azimute plano 194°01’21” até o marco 
M-488, de coordenada N = 9.784.587,06m e E = 807.103,88m; 0,49 m e 
azimute plano 192°54’27” até o marco M-489, de coordenada N = 
9.784.586,58m e E = 807.103,77m; 0,44 m e azimute plano 187°45’55” 
até o marco M-490, de coordenada N = 9.784.586,14m e E = 807.103,71m; 
46,16 m e azimute plano 186°20’35” até o marco M-491, de coordenada N 
= 9.784.540,26m e E = 807.098,61m; 16,14 m e azimute plano 186°19’56” 
até o marco M-492, de coordenada N = 9.784.524,22m e E = 807.096,83m; 
0,84 m e azimute plano 182°43’35” até o marco M-493, de coordenada N 
= 9.784.523,38m e E = 807.096,79m; 25,48 m e azimute plano 178°48’28” 
até o marco M-494, de coordenada N = 9.784.497,91m e E = 807.097,32m; 
0,29 m e azimute plano 178°01’30” até o marco M-495, de coordenada N 
= 9.784.497,62m e E = 807.097,33m; 21,40 m e azimute plano 176°26’13” 
até o marco M-496, de coordenada N = 9.784.476,26m e E = 807.098,66m; 
0,43 m e azimute plano 174°41’08” até o marco M-497, de coordenada N 
= 9.784.475,83m e E = 807.098,70m; 19,20 m e azimute plano 172°52’43” 
até o marco M-498, de coordenada N = 9.784.456,78m e E = 807.101,08m; 
0,36 m e azimute plano 170°16’21” até o marco M-499, de coordenada N 
= 9.784.456,43m e E = 807.101,14m; 0,94 m e azimute plano 166°24’33” 
até o marco M-500, de coordenada N = 9.784.455,52m e E = 807.101,36m; 
18,10 m e azimute plano 162°20’45” até o marco M-501, de coordenada N 
= 9.784.438,27m e E = 807.106,85m; 12,57 m e azimute plano 165°57’10” 
até o marco M-502, de coordenada N = 9.784.426,08m e E = 807.109,90m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido leste-o-
este) da rodovia Estadual Pa-252, com a seguinte distância: 102,42 m e 
azimute plano 273°46’03” até o marco M-503, de coordenada N = 
9.784.432,81m e E = 807.007,70m; 125,65 m e azimute plano 273°32’43” 
até o marco M-504, de coordenada N = 9.784.440,58m e E = 806.882,29m; 
0,14 m e azimute plano 274°05’08” até o marco M-505, de coordenada N 
= 9.784.440,59m e E = 806.882,15m; 31,97 m e azimute plano 273°33’02” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.784.442,57m e E = 806.850,24m; 
6,79 m e azimute plano 273°32’41” até o marco M-507, de coordenada N 
= 9.784.442,99m e E = 806.843,46m; 15,09 m e azimute plano 273°32’01” 
até o marco M-508, de coordenada N = 9.784.443,92m e E = 806.828,40m; 
12,06 m e azimute plano 274°19’33” até o marco M-509, de coordenada N 
= 9.784.444,83m e E = 806.816,37m; 10,46 m e azimute plano 274°16’37” 
até o marco M-510, de coordenada N = 9.784.445,61m e E = 806.805,94m; 
0,26 m e azimute plano 274°23’55” até o marco M-511, de coordenada N 
= 9.784.445,63m e E = 806.805,68m; 31,73 m e azimute plano 274°19’11” 
até o marco M-512, de coordenada N = 9.784.448,02m e E = 806.774,04m; 
52,31 m e azimute plano 274°18’32” até o marco M-513, de coordenada N 
= 9.784.451,95m e E = 806.721,88m; 76,13 m e azimute plano 274°18’33” 
até o marco M-514, de coordenada N = 9.784.457,67m e E = 806.645,97m; 
0,43 m e azimute plano 273°59’27” até o marco M-515, de coordenada N 
= 9.784.457,70m e E = 806.645,54m; 178,58 m e azimute plano 
273°03’21” até o marco M-516, de coordenada N = 9.784.467,22m e E = 
806.467,21m; 1,26 m e azimute plano 271°21’50” até o marco M-517, de 
coordenada N = 9.784.467,25m e E = 806.465,95m; 52,97 m e azimute 
plano 268°55’45” até o marco M-518, de coordenada N = 9.784.466,26m 
e E = 806.412,99m; 1,92 m e azimute plano 266°07’35” até o marco 
M-519, de coordenada N = 9.784.466,13m e E = 806.411,07m; 55,40 m 
e azimute plano 263°25’04” até o marco M-520, de coordenada N = 
9.784.459,78m e E = 806.356,04m; 0,93 m e azimute plano 262°34’07” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.784.459,66m e E = 806.355,12m; 
96,15 m e azimute plano 260°45’54” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.784.444,23m e E = 806.260,22m; 163,73 m e azimute plano 
260°30’30” até o marco M-523, de coordenada N = 9.784.417,23m e E = 
806.098,73m; 103,02 m e azimute plano 260°14’52” até o marco M-524, 
de coordenada N = 9.784.399,78m e E = 805.997,20m; 103,91 m e 
azimute plano 260°55’10” até o marco M-525, de coordenada N = 
9.784.383,38m e E = 805.894,59m; 161,02 m e azimute plano 260°32’18” 
até o marco M-526, de coordenada N = 9.784.356,91m e E = 805.735,76m; 
153,52 m e azimute plano 260°28’22” até o marco M-527, de coordenada 
N = 9.784.331,50m e E = 805.584,36m; 101,98 m e azimute plano 
260°08’52” até o marco M-528, de coordenada N = 9.784.314,05m e E = 
805.483,88m; 156,43 m e azimute plano 260°51’20” até o marco M-529, 
de coordenada N = 9.784.289,19m e E = 805.329,44m; 253,24 m e 
azimute plano 260°36’58” até o marco M-530, de coordenada N = 
9.784.247,90m e E = 805.079,59m; 201,72 m e azimute plano 260°20’23” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.784.214,05m e E = 804.880,73m; 
0,21 m e azimute plano 261°52’12” até o marco M-532, de coordenada N 
= 9.784.214,02m e E = 804.880,52m; 168,20 m e azimute plano 
260°02’01” até o marco M-533, de coordenada N = 9.784.184,91m e E = 
804.714,86m; 189,03 m e azimute plano 260°10’03” até o marco M-534, 

de coordenada N = 9.784.152,63m e E = 804.528,61m; 191,83 m e 
azimute plano 260°08’56” até o marco M-535, de coordenada N = 
9.784.119,81m e E = 804.339,61m; 67,29 m e azimute plano 259°34’18” 
até o marco M-536, de coordenada N = 9.784.107,63m e E = 804.273,43m; 
232,10 m e azimute plano 260°01’16” até o marco M-537, de coordenada 
N = 9.784.067,41m e E = 804.044,84m; 238,58 m e azimute plano 
259°24’42” até o marco M-538, de coordenada N = 9.784.023,57m e E = 
803.810,32m; 24,28 m e azimute plano 262°44’15” até o marco M-539, de 
coordenada N = 9.784.020,50m e E = 803.786,23m; 48,94 m e azimute 
plano 263°55’29” até o marco M-540, de coordenada N = 9.784.015,32m 
e E = 803.737,56m; 54,14 m e azimute plano 268°54’36” até o marco 
M-541, de coordenada N = 9.784.014,29m e E = 803.683,43m; 391,78 m 
e azimute plano 272°09’49” até o marco M-542, de coordenada N = 
9.784.029,08m e E = 803.291,93m; 225,04 m e azimute plano 272°25’37” 
até o marco M-543, de coordenada N = 9.784.038,61m e E = 803.067,09m; 
610,19 m e azimute plano 272°29’07” até o marco M-544, de coordenada 
N = 9.784.065,07m e E = 802.457,47m; 236,62 m e azimute plano 
272°18’21” até o marco M-545, de coordenada N = 9.784.074,59m e E = 
802.221,04m; 77,74 m e azimute plano 273°05’22” até o marco M-546, de 
coordenada N = 9.784.078,78m e E = 802.143,41m; 42,16 m e azimute 
plano 276°15’49” até o marco M-547, de coordenada N = 9.784.083,38m 
e E = 802.101,50m; 35,07 m e azimute plano 281°37’49” até o marco 
M-548, de coordenada N = 9.784.090,45m e E = 802.067,15m; 30,84 m 
e azimute plano 285°48’27” até o marco M-549, de coordenada N = 
9.784.098,85m e E = 802.037,48m; 30,78 m e azimute plano 291°55’21” 
até o marco M-550, de coordenada N = 9.784.110,34m e E = 802.008,93m; 
28,46 m e azimute plano 297°54’24” até o marco M-551, de coordenada N 
= 9.784.123,66m e E = 801.983,78m; 50,73 m e azimute plano 303°51’11” 
até o marco M-552, de coordenada N = 9.784.151,92m e E = 801.941,65m; 
57,44 m e azimute plano 306°33’17” até o marco M-553, de coordenada N 
= 9.784.186,13m e E = 801.895,51m; 48,80 m e azimute plano 310°40’12” 
até o marco M-554, de coordenada N = 9.784.217,93m e E = 801.858,50m; 
81,90 m e azimute plano 310°48’06” até o marco M-555, de coordenada N 
= 9.784.271,45m e E = 801.796,50m; 0,61 m e azimute plano 309°41’08” 
até o marco M-556, de coordenada N = 9.784.271,84m e E = 801.796,03m; 
71,15 m e azimute plano 308°39’40” até o marco M-557, de coordenada N 
= 9.784.316,29m e E = 801.740,47m; 1,09 m e azimute plano 307°11’05” 
até o marco M-558, de coordenada N = 9.784.316,95m e E = 801.739,60m; 
36,42 m e azimute plano 305°31’23” até o marco M-559, de coordenada N 
= 9.784.338,11m e E = 801.709,96m; 1,18 m e azimute plano 303°57’33” 
até o marco M-560, de coordenada N = 9.784.338,77m e E = 801.708,98m; 
21,83 m e azimute plano 302°09’40” até o marco M-561, de coordenada N 
= 9.784.350,39m e E = 801.690,50m; 32,55 m e azimute plano 302°24’04” 
até o marco M-562, de coordenada N = 9.784.367,83m e E = 801.663,02m; 
0,83 m e azimute plano 301°12’02” até o marco M-563, de coordenada N 
= 9.784.368,26m e E = 801.662,31m; 50,78 m e azimute plano 300°02’20” 
até o marco M-564, de coordenada N = 9.784.393,68m e E = 801.618,35m; 
48,19 m e azimute plano 299°40’00” até o marco M-565, de coordenada N 
= 9.784.417,53m e E = 801.576,48m; 1,63 m e azimute plano 297°21’00” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.784.418,28m e E = 801.575,03m; 
34,98 m e azimute plano 295°01’36” até o marco M-567, de coordenada N 
= 9.784.433,08m e E = 801.543,33m; 21,02 m e azimute plano 295°15’38” 
até o marco M-568, de coordenada N = 9.784.442,05m e E = 801.524,32m; 
1,31 m e azimute plano 293°25’43” até o marco M-569, de coordenada N 
= 9.784.442,57m e E = 801.523,12m; 43,30 m e azimute plano 291°32’45” 
até o marco M-570, de coordenada N = 9.784.458,47m e E = 801.482,85m; 
28,08 m e azimute plano 291°11’29” até o marco M-571, de coordenada N 
= 9.784.468,62m e E = 801.456,67m; 0,87 m e azimute plano 289°28’36” 
até o marco M-572, de coordenada N = 9.784.468,91m e E = 801.455,85m; 
59,64 m e azimute plano 288°06’36” até o marco M-573, de coordenada N 
= 9.784.487,45m e E = 801.399,16m; 25,69 m e azimute plano 287°42’05” 
até o marco M-574, de coordenada N = 9.784.495,26m e E = 801.374,69m; 
53,85 m e azimute plano 290°33’31” até o marco M-575, de coordenada N 
= 9.784.514,17m e E = 801.324,27m; 1,72 m e azimute plano 287°35’33” 
até o marco M-576, de coordenada N = 9.784.514,69m e E = 801.322,63m; 
27,36 m e azimute plano 285°20’49” até o marco M-577, de coordenada N 
= 9.784.521,93m e E = 801.296,25m; 36,87 m e azimute plano 288°56’46” 
até o marco M-578, de coordenada N = 9.784.533,90m e E = 801.261,38m; 
65,45 m e azimute plano 288°52’50” até o marco M-579, de coordenada N 
= 9.784.555,08m e E = 801.199,45m; 0,44 m e azimute plano 287°11’55” 
até o marco M-580, de coordenada N = 9.784.555,21m e E = 801.199,03m; 
57,49 m e azimute plano 287°36’22” até o marco M-581, de coordenada N 
= 9.784.572,60m e E = 801.144,23m; 51,67 m e azimute plano 288°59’45” 
até o marco M-582, de coordenada N = 9.784.589,42m e E = 801.095,37m; 
43,72 m e azimute plano 289°44’41” até o marco M-583, de coordenada N 
= 9.784.604,19m e E = 801.054,22m; 0,53 m e azimute plano 288°46’41” 
até o marco M-584, de coordenada N = 9.784.604,36m e E = 801.053,72m; 
10,23 m e azimute plano 288°13’21” até o marco M-585, de coordenada N 
= 9.784.607,56m e E = 801.044,00m; 35,65 m e azimute plano 288°13’36” 
até o marco M-586, de coordenada N = 9.784.618,71m e E = 801.010,14m; 
43,38 m e azimute plano 287°06’24” até o marco M-587, de coordenada N 
= 9.784.631,47m e E = 800.968,68m; 1,30 m e azimute plano 285°12’59” 
até o marco M-588, de coordenada N = 9.784.631,81m e E = 800.967,43m; 
34,27 m e azimute plano 283°22’46” até o marco M-589, de coordenada N 
= 9.784.639,74m e E = 800.934,09m; 0,98 m e azimute plano 282°20’21” 
até o marco M-590, de coordenada N = 9.784.639,95m e E = 800.933,13m; 
40,48 m e azimute plano 280°34’37” até o marco M-591, de coordenada N 
= 9.784.647,38m e E = 800.893,34m; 1,86 m e azimute plano 277°25’53” 
até o marco M-592, de coordenada N = 9.784.647,62m e E = 800.891,50m; 
36,65 m e azimute plano 274°58’40” até o marco M-593, de coordenada N 
= 9.784.650,80m e E = 800.854,99m; 1,18 m e azimute plano 272°54’39” 
até o marco M-594, de coordenada N = 9.784.650,86m e E = 800.853,81m; 
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37,80 m e azimute plano 271°35’30” até o marco M-595, de coordenada N 
= 9.784.651,91m e E = 800.816,02m; 17,71 m e azimute plano 273°21’59” 
até o marco M-596, de coordenada N = 9.784.652,95m e E = 800.798,34m; 
1,31 m e azimute plano 271°44’56” até o marco M-597, de coordenada N 
= 9.784.652,99m e E = 800.797,03m; 39,16 m e azimute plano 269°13’29” 
até o marco M-598, de coordenada N = 9.784.652,46m e E = 800.757,87m; 
31,08 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-599, de coordenada N 
= 9.784.652,46m e E = 800.726,79m; 24,87 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-600, de coordenada N = 9.784.652,46m e E = 800.701,92m; 
1,31 m e azimute plano 268°15’04” até o marco M-601, de coordenada N 
= 9.784.652,42m e E = 800.700,61m; 24,26 m e azimute plano 266°15’58” 
até o marco M-602, de coordenada N = 9.784.650,84m e E = 800.676,40m; 
20,02 m e azimute plano 266°59’36” até o marco M-603, de coordenada N 
= 9.784.649,79m e E = 800.656,41m; 0,63 m e azimute plano 265°27’44” 
até o marco M-604, de coordenada N = 9.784.649,74m e E = 800.655,78m; 
31,33 m e azimute plano 265°09’59” até o marco M-605, de coordenada N 
= 9.784.647,10m e E = 800.624,56m; 1,57 m e azimute plano 262°41’39” 
até o marco M-606, de coordenada N = 9.784.646,90m e E = 800.623,00m; 
36,05 m e azimute plano 260°40’34” até o marco M-607, de coordenada N 
= 9.784.641,06m e E = 800.587,43m; 1,17 m e azimute plano 258°41’24” 
até o marco M-608, de coordenada N = 9.784.640,83m e E = 800.586,28m; 
43,88 m e azimute plano 256°57’41” até o marco M-609, de coordenada N 
= 9.784.630,93m e E = 800.543,53m; 68,63 m e azimute plano 260°45’06” 
até o marco M-610, de coordenada N = 9.784.619,90m e E = 800.475,79m; 
0,70 m e azimute plano 259°19’49” até o marco M-611, de coordenada N 
= 9.784.619,77m e E = 800.475,10m; 86,48 m e azimute plano 258°20’45” 
até o marco M-612, de coordenada N = 9.784.602,30m e E = 800.390,40m; 
59,06 m e azimute plano 258°11’16” até o marco M-613, de coordenada N 
= 9.784.590,21m e E = 800.332,59m; 41,27 m e azimute plano 260°39’23” 
até o marco M-614, de coordenada N = 9.784.583,51m e E = 800.291,87m; 
32,29 m e azimute plano 264°28’23” até o marco M-615, de coordenada N 
= 9.784.580,40m e E = 800.259,73m; 26,68 m e azimute plano 264°30’57” 
até o marco M-616, de coordenada N = 9.784.577,85m e E = 800.233,17m; 
24,44 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-617, de coordenada N 
= 9.784.577,85m e E = 800.208,73m; 29,99 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-618, de coordenada N = 9.784.577,85m e E = 800.178,74m; 
29,13 m e azimute plano 274°00’56” até o marco M-619, de coordenada N 
= 9.784.579,89m e E = 800.149,68m; 28,34 m e azimute plano 276°20’25” 
até o marco M-620, de coordenada N = 9.784.583,02m e E = 800.121,51m; 
1,08 m e azimute plano 274°45’49” até o marco M-621, de coordenada N 
= 9.784.583,11m e E = 800.120,43m; 27,71 m e azimute plano 273°13’37” 
até o marco M-622, de coordenada N = 9.784.584,67m e E = 800.092,76m; 
38,91 m e azimute plano 275°24’42” até o marco M-623, de coordenada N 
= 9.784.588,34m e E = 800.054,02m; 37,90 m e azimute plano 275°37’02” 
até o marco M-624, de coordenada N = 9.784.592,05m e E = 800.016,30m; 
53,68 m e azimute plano 274°31’50” até o marco M-625, de coordenada N 
= 9.784.596,29m e E = 799.962,79m; 61,68 m e azimute plano 275°18’07” 
até o marco M-626, de coordenada N = 9.784.601,99m e E = 799.901,37m; 
1,85 m e azimute plano 272°47’07” até o marco M-627, de coordenada N 
= 9.784.602,08m e E = 799.899,52m; 0,76 m e azimute plano 268°29’33” 
até o marco M-628, de coordenada N = 9.784.602,06m e E = 799.898,76m; 
55,60 m e azimute plano 267°49’30” até o marco M-629, de coordenada N 
= 9.784.599,95m e E = 799.843,20m; 0,90 m e azimute plano 266°11’09” 
até o marco M-630, de coordenada N = 9.784.599,89m e E = 799.842,30m; 
38,23 m e azimute plano 265°14’38” até o marco M-631, de coordenada N 
= 9.784.596,72m e E = 799.804,20m; 1,57 m e azimute plano 263°03’21” 
até o marco M-632, de coordenada N = 9.784.596,53m e E = 799.802,64m; 
45,52 m e azimute plano 260°44’48” até o marco M-633, de coordenada N 
= 9.784.589,21m e E = 799.757,71m; 0,68 m e azimute plano 259°01’10” 
até o marco M-634, de coordenada N = 9.784.589,08m e E = 799.757,04m; 
42,14 m e azimute plano 258°24’17” até o marco M-635, de coordenada N 
= 9.784.580,61m e E = 799.715,76m; 1,92 m e azimute plano 255°49’08” 
até o marco M-636, de coordenada N = 9.784.580,14m e E = 799.713,90m; 
57,52 m e azimute plano 252°53’40” até o marco M-637, de coordenada N 
= 9.784.563,22m e E = 799.658,92m; 56,85 m e azimute plano 253°14’41” 
até o marco M-638, de coordenada N = 9.784.546,83m e E = 799.604,48m; 
80,81 m e azimute plano 253°14’08” até o marco M-639, de coordenada N 
= 9.784.523,52m e E = 799.527,10m; 75,79 m e azimute plano 252°34’18” 
até o marco M-640, de coordenada N = 9.784.500,82m e E = 799.454,79m; 
72,23 m e azimute plano 254°20’44” até o marco M-641, de coordenada N 
= 9.784.481,33m e E = 799.385,24m; 0,59 m e azimute plano 253°06’48” 
até o marco M-642, de coordenada N = 9.784.481,16m e E = 799.384,68m; 
95,81 m e azimute plano 252°39’50” até o marco M-643, de coordenada N 
= 9.784.452,61m e E = 799.293,22m; 167,99 m e azimute plano 
253°09’45” até o marco M-644, de coordenada N = 9.784.403,95m e E = 
799.132,43m; 0,71 m e azimute plano 251°49’19” até o marco M-645, de 
coordenada N = 9.784.403,73m e E = 799.131,76m; 67,30 m e azimute 
plano 251°08’13” até o marco M-646, de coordenada N = 9.784.381,97m 
e E = 799.068,07m; 0,66 m e azimute plano 249°38’48” até o marco 
M-647, de coordenada N = 9.784.381,74m e E = 799.067,45m; 57,01 m 
e azimute plano 248°39’21” até o marco M-648, de coordenada N = 
9.784.360,99m e E = 799.014,35m; 1,13 m e azimute plano 247°04’04” 
até o marco M-649, de coordenada N = 9.784.360,55m e E = 799.013,31m; 
55,75 m e azimute plano 245°24’26” até o marco M-650, de coordenada N 
= 9.784.337,35m e E = 798.962,62m; 86,48 m e azimute plano 245°00’20” 
até o marco M-651, de coordenada N = 9.784.300,81m e E = 798.884,24m; 
0,55 m e azimute plano 243°54’16” até o marco M-652, de coordenada N 
= 9.784.300,57m e E = 798.883,75m; 168,93 m e azimute plano 
243°26’00” até o marco M-653, de coordenada N = 9.784.225,02m e E = 
798.732,66m; 50,06 m e azimute plano 245°03’28” até o marco M-654, de 
coordenada N = 9.784.203,91m e E = 798.687,27m; 131,32 m e azimute 
plano 244°09’32” até o marco M-655, de coordenada N = 9.784.146,67m 

e E = 798.569,08m; 113,08 m e azimute plano 243°54’55” até o marco 
M-656, de coordenada N = 9.784.096,95m e E = 798.467,52m; 69,70 m 
e azimute plano 244°24’20” até o marco M-657, de coordenada N = 
9.784.066,84m e E = 798.404,66m; 33,96 m e azimute plano 244°36’44” 
até o marco M-658, de coordenada N = 9.784.052,28m e E = 798.373,98m; 
32,65 m e azimute plano 247°51’58” até o marco M-659, de coordenada N 
= 9.784.039,98m e E = 798.343,74m; 31,44 m e azimute plano 250°39’58” 
até o marco M-660, de coordenada N = 9.784.029,57m e E = 798.314,07m; 
39,30 m e azimute plano 250°51’18” até o marco M-661, de coordenada N 
= 9.784.016,68m e E = 798.276,94m; 48,92 m e azimute plano 256°32’56” 
até o marco M-662, de coordenada N = 9.784.005,30m e E = 798.229,36m; 
62,76 m e azimute plano 257°21’48” até o marco M-663, de coordenada N 
= 9.783.991,57m e E = 798.168,12m; 0,49 m e azimute plano 257°05’33” 
até o marco M-664, de coordenada N = 9.783.991,46m e E = 798.167,64m; 
52,04 m e azimute plano 255°57’59” até o marco M-665, de coordenada N 
= 9.783.978,84m e E = 798.117,15m; 77,30 m e azimute plano 257°45’56” 
até o marco M-666, de coordenada N = 9.783.962,46m e E = 798.041,61m; 
64,75 m e azimute plano 256°45’36” até o marco M-667, de coordenada N 
= 9.783.947,63m e E = 797.978,58m; 106,72 m e azimute plano 
257°24’38” até o marco M-668, de coordenada N = 9.783.924,37m e E = 
797.874,43m; 212,11 m e azimute plano 257°19’00” até o marco M-669, 
de coordenada N = 9.783.877,80m e E = 797.667,50m; 117,69 m e 
azimute plano 257°16’20” até o marco M-670, de coordenada N = 
9.783.851,87m e E = 797.552,70m; 172,92 m e azimute plano 257°27’17” 
até o marco M-671, de coordenada N = 9.783.814,31m e E = 797.383,91m; 
120,95 m e azimute plano 257°21’31” até o marco M-672, de coordenada 
N = 9.783.787,84m e E = 797.265,89m; 0,45 m e azimute plano 
257°11’45” até o marco M-673, de coordenada N = 9.783.787,74m e E = 
797.265,45m; 96,91 m e azimute plano 256°05’19” até o marco M-674, de 
coordenada N = 9.783.764,44m e E = 797.171,38m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sul-Norte) da rodovia Es-
tadual Pa-155, com a seguinte distância: 48,33 m e azimute plano 
356°56’23” até o marco M-675, de coordenada N = 9.783.812,70m e E = 
797.168,80m; 62,49 m e azimute plano 358°12’10” até o marco M-676, de 
coordenada N = 9.783.875,16m e E = 797.166,84m; 68,53 m e azimute 
plano 0°39’38” até o marco M-677, de coordenada N = 9.783.943,69m e E 
= 797.167,63m; 19,06 m e azimute plano 1°10’20” até o marco M-678, de 
coordenada N = 9.783.962,75m e E = 797.168,02m; 155,00 m e azimute 
plano 0°35’16” até o marco M-679, de coordenada N = 9.784.117,74m e E 
= 797.169,61m; 0,83 m e azimute plano 359°18’35” até o marco M-680, 
de coordenada N = 9.784.118,57m e E = 797.169,60m; 65,16 m e azimu-
te plano 357°54’56” até o marco M-681, de coordenada N = 9.784.183,69m 
e E = 797.167,23m; 61,29 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-682, 
de coordenada N = 9.784.244,98m e E = 797.167,23m; 46,37 m e azimu-
te plano 1°28’15” até o marco M-683, de coordenada N = 9.784.291,33m 
e E = 797.168,42m; 185,18 m e azimute plano 0°29’20” até o marco 
M-684, de coordenada N = 9.784.476,50m e E = 797.170,00m; 56,47 m 
e azimute plano 4°45’52” até o marco M-685, de coordenada N = 
9.784.532,77m e E = 797.174,69m; 82,40 m e azimute plano 5°31’21” até 
o marco M-686, de coordenada N = 9.784.614,79m e E = 797.182,62m; 
0,60 m e azimute plano 4°45’49” até o marco M-687, de coordenada N = 
9.784.615,39m e E = 797.182,67m; 64,99 m e azimute plano 3°48’40” até 
o marco M-688, de coordenada N = 9.784.680,24m e E = 797.186,99m; 
72,56 m e azimute plano 7°25’40” até o marco M-689, de coordenada N = 
9.784.752,19m e E = 797.196,37m; 46,97 m e azimute plano 10°01’04” 
até o marco M-690, de coordenada N = 9.784.798,44m e E = 797.204,54m; 
49,63 m e azimute plano 13°09’36” até o marco M-691, de coordenada N 
= 9.784.846,77m e E = 797.215,84m; 67,52 m e azimute plano 15°10’13” 
até o marco M-692, de coordenada N = 9.784.911,94m e E = 797.233,51m; 
74,60 m e azimute plano 17°23’08” até o marco M-693, de coordenada N 
= 9.784.983,13m e E = 797.255,80m; 120,59 m e azimute plano 21°25’51” 
até o marco M-694, de coordenada N = 9.785.095,38m e E = 797.299,86m; 
109,83 m e azimute plano 22°19’28” até o marco M-695, de coordenada N 
= 9.785.196,98m e E = 797.341,58m; 78,83 m e azimute plano 21°48’15” 
até o marco M-696, de coordenada N = 9.785.270,17m e E = 797.370,86m; 
49,96 m e azimute plano 23°44’16” até o marco M-697, de coordenada N 
= 9.785.315,90m e E = 797.390,97m; 0,55 m e azimute plano 22°22’48” 
até o marco M-698, de coordenada N = 9.785.316,41m e E = 797.391,18m; 
48,42 m e azimute plano 22°09’11” até o marco M-699, de coordenada N 
= 9.785.361,26m e E = 797.409,44m; 0,85 m e azimute plano 20°47’39” 
até o marco M-700, de coordenada N = 9.785.362,05m e E = 797.409,74m; 
43,02 m e azimute plano 19°26’29” até o marco M-701, de coordenada N 
= 9.785.402,62m e E = 797.424,06m; 1,27 m e azimute plano 17°51’53” 
até o marco M-702, de coordenada N = 9.785.403,83m e E = 797.424,45m; 
40,84 m e azimute plano 15°47’08” até o marco M-703, de coordenada N 
= 9.785.443,13m e E = 797.435,56m; 1,02 m e azimute plano 14°10’20” 
até o marco M-704, de coordenada N = 9.785.444,12m e E = 797.435,81m; 
44,32 m e azimute plano 12°50’29” até o marco M-705, de coordenada N 
= 9.785.487,33m e E = 797.445,66m; 0,94 m e azimute plano 11°40’08” 
até o marco M-706, de coordenada N = 9.785.488,25m e E = 797.445,85m; 
43,22 m e azimute plano 10°09’20” até o marco M-707, de coordenada N 
= 9.785.530,79m e E = 797.453,47m; 1,07 m e azimute plano 8°35’01” 
até o marco M-708, de coordenada N = 9.785.531,85m e E = 797.453,63m; 
29,19 m e azimute plano 7°01’31” até o marco M-709, de coordenada N = 
9.785.560,82m e E = 797.457,20m; 1,10 m e azimute plano 5°11’40” até 
o marco M-710, de coordenada N = 9.785.561,92m e E = 797.457,30m; 
29,10 m e azimute plano 3°51’45” até o marco M-711, de coordenada N = 
9.785.590,95m e E = 797.459,26m; 23,20 m e azimute plano 5°48’50” até 
o marco M-712, de coordenada N = 9.785.614,03m e E = 797.461,61m; 
1,00 m e azimute plano 4°34’26” até o marco M-713, de coordenada N = 
9.785.615,03m e E = 797.461,69m; 23,45 m e azimute plano 2°54’32” até 
o marco M-714, de coordenada N = 9.785.638,45m e E = 797.462,88m; 
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1,02 m e azimute plano 1°07’24” até o marco M-715, de coordenada N = 
9.785.639,47m e E = 797.462,90m; 25,79 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-716, de coordenada N = 9.785.665,26m e E = 797.462,90m; 
31,36 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-717, de coordenada N = 
9.785.696,62m e E = 797.462,90m; 1,02 m e azimute plano 358°52’36” 
até o marco M-718, de coordenada N = 9.785.697,64m e E = 797.462,88m; 
15,43 m e azimute plano 357°03’55” até o marco M-719, de coordenada N 
= 9.785.713,05m e E = 797.462,09m; 17,81 m e azimute plano 357°27’26” 
até o marco M-720, de coordenada N = 9.785.730,84m e E = 797.461,30m; 
1,14 m e azimute plano 355°29’10” até o marco M-721, de coordenada N 
= 9.785.731,98m e E = 797.461,21m; 19,15 m e azimute plano 354°11’07” 
até o marco M-722, de coordenada N = 9.785.751,03m e E = 797.459,27m; 
19,08 m e azimute plano 356°29’01” até o marco M-723, de coordenada N 
= 9.785.770,07m e E = 797.458,10m; 1,17 m e azimute plano 355°06’53” 
até o marco M-724, de coordenada N = 9.785.771,24m e E = 797.458,00m; 
23,39 m e azimute plano 353°05’59” até o marco M-725, de coordenada N 
= 9.785.794,46m e E = 797.455,19m; 25,84 m e azimute plano 352°00’51” 
até o marco M-726, de coordenada N = 9.785.820,05m e E = 797.451,60m; 
0,51 m e azimute plano 350°54’35” até o marco M-727, de coordenada N 
= 9.785.820,55m e E = 797.451,52m; 28,74 m e azimute plano 350°32’51” 
até o marco M-728, de coordenada N = 9.785.848,90m e E = 797.446,80m; 
25,02 m e azimute plano 351°52’00” até o marco M-729, de coordenada N 
= 9.785.873,67m e E = 797.443,26m; 0,66 m e azimute plano 350°23’41” 
até o marco M-730, de coordenada N = 9.785.874,32m e E = 797.443,15m; 
0,79 m e azimute plano 349°06’52” até o marco M-731, de coordenada N 
= 9.785.875,10m e E = 797.443,00m; 31,69 m e azimute plano 347°42’02” 
até o marco M-732, de coordenada N = 9.785.906,06m e E = 797.436,25m; 
35,81 m e azimute plano 347°43’47” até o marco M-733, de coordenada N 
= 9.785.941,05m e E = 797.428,64m; 2,13 m e azimute plano 344°43’16” 
até o marco M-734, de coordenada N = 9.785.943,10m e E = 797.428,08m; 
28,91 m e azimute plano 341°39’10” até o marco M-735, de coordenada N 
= 9.785.970,54m e E = 797.418,98m; 59,38 m e azimute plano 340°50’20” 
até o marco M-736, de coordenada N = 9.786.026,63m e E = 797.399,49m; 
0,36 m e azimute plano 340°33’36” até o marco M-737, de coordenada N 
= 9.786.026,97m e E = 797.399,37m; 55,89 m e azimute plano 339°38’09” 
até o marco M-738, de coordenada N = 9.786.079,37m e E = 797.379,92m; 
97,19 m e azimute plano 339°55’54” até o marco M-739, de coordenada N 
= 9.786.170,66m e E = 797.346,57m; 103,61 m e azimute plano 
339°33’00” até o marco M-740, de coordenada N = 9.786.267,74m e E = 
797.310,37m; 79,06 m e azimute plano 338°27’54” até o marco M-741, de 
coordenada N = 9.786.341,28m e E = 797.281,35m; 62,52 m e azimute 
plano 338°48’28” até o marco M-742, de coordenada N = 9.786.399,57m 
e E = 797.258,75m; 0,50 m e azimute plano 337°33’26” até o marco 
M-743, de coordenada N = 9.786.400,03m e E = 797.258,56m; 51,17 m 
e azimute plano 337°22’45” até o marco M-744, de coordenada N = 
9.786.447,26m e E = 797.238,88m; 56,95 m e azimute plano 339°48’54” 
até o marco M-745, de coordenada N = 9.786.500,71m e E = 797.219,23m; 
37,00 m e azimute plano 340°36’01” até o marco M-746, de coordenada N 
= 9.786.535,61m e E = 797.206,94m; 0,61 m e azimute plano 339°46’31” 
até o marco M-747, de coordenada N = 9.786.536,18m e E = 797.206,73m; 
35,68 m e azimute plano 338°32’51” até o marco M-748, de coordenada N 
= 9.786.569,39m e E = 797.193,68m; 88,69 m e azimute plano 339°17’34” 
até o marco M-749, de coordenada N = 9.786.652,35m e E = 797.162,32m; 
60,79 m e azimute plano 338°28’43” até o marco M-750, de coordenada N 
= 9.786.708,90m e E = 797.140,02m; 50,27 m e azimute plano 338°06’50” 
até o marco M-751, de coordenada N = 9.786.755,55m e E = 797.121,28m; 
35,97 m e azimute plano 337°07’40” até o marco M-752, de coordenada N 
= 9.786.788,69m e E = 797.107,30m; 29,37 m e azimute plano 336°54’32” 
até o marco M-753, de coordenada N = 9.786.815,71m e E = 797.095,78m; 
0,52 m e azimute plano 336°22’14” até o marco M-754, de coordenada N 
= 9.786.816,19m e E = 797.095,57m; 36,23 m e azimute plano 335°24’06” 
até o marco M-755, de coordenada N = 9.786.849,13m e E = 797.080,49m; 
1,38 m e azimute plano 333°14’56” até o marco M-756, de coordenada N 
= 9.786.850,36m e E = 797.079,87m; 46,53 m e azimute plano 331°28’27” 
até o marco M-757, de coordenada N = 9.786.891,24m e E = 797.057,65m; 
0,72 m e azimute plano 329°51’31” até o marco M-758, de coordenada N 
= 9.786.891,86m e E = 797.057,29m; 53,10 m e azimute plano 328°49’18” 
até o marco M-759, de coordenada N = 9.786.937,29m e E = 797.029,80m; 
0,75 m e azimute plano 327°59’41” até o marco M-760, de coordenada N 
= 9.786.937,93m e E = 797.029,40m; 133,63 m e azimute plano 
326°38’26” até o marco M-761, de coordenada N = 9.787.049,54m e E = 
796.955,92m; 73,44 m e azimute plano 326°02’45” até o marco M-762, de 
coordenada N = 9.787.110,46m e E = 796.914,90m; 51,93 m e azimute 
plano 325°13’13” até o marco M-763, de coordenada N = 9.787.153,11m 
e E = 796.885,28m; 73,20 m e azimute plano 327°33’30” até o marco 
M-764, de coordenada N = 9.787.214,89m e E = 796.846,01m; 0,77 m e 
azimute plano 326°06’14” até o marco M-765, de coordenada N = 
9.787.215,53m e E = 796.845,58m; 68,79 m e azimute plano 325°19’58” 
até o marco M-766, de coordenada N = 9.787.272,11m e E = 796.806,45m; 
113,93 m e azimute plano 325°39’16” até o marco M-767, de coordenada 
N = 9.787.366,18m e E = 796.742,17m; 69,93 m e azimute plano 
324°41’14” até o marco M-768, de coordenada N = 9.787.423,24m e E = 
796.701,75m; 48,39 m e azimute plano 326°18’36” até o marco M-769, de 
coordenada N = 9.787.463,50m e E = 796.674,91m; 72,01 m e azimute 
plano 326°13’42” até o marco M-770, de coordenada N = 9.787.523,36m 
e E = 796.634,88m; 49,30 m e azimute plano 326°46’38” até o marco 
M-771, de coordenada N = 9.787.564,60m e E = 796.607,87m; 37,74 m 
e azimute plano 332°05’02” até o marco M-772, de coordenada N = 
9.787.597,95m e E = 796.590,20m; 28,94 m e azimute plano 331°40’55” 
até o marco M-773, de coordenada N = 9.787.623,43m e E = 796.576,47m; 
9,67 m e azimute plano 334°07’26” até o marco M-774, de coordenada N 
= 9.787.632,13m e E = 796.572,25m; 50,19 m e azimute plano 334°06’14” 

até o marco M-775, de coordenada N = 9.787.677,28m e E = 796.550,33m; 
31,15 m e azimute plano 337°32’34” até o marco M-776, de coordenada N 
= 9.787.706,07m e E = 796.538,43m; 20,67 m e azimute plano 340°12’23” 
até o marco M-777, de coordenada N = 9.787.725,52m e E = 796.531,43m; 
30,78 m e azimute plano 339°57’29” até o marco M-778, de coordenada N 
= 9.787.754,44m e E = 796.520,88m; 25,82 m e azimute plano 342°53’03” 
até o marco M-779, de coordenada N = 9.787.779,12m e E = 796.513,28m; 
23,37 m e azimute plano 346°39’56” até o marco M-780, de coordenada N 
= 9.787.801,86m e E = 796.507,89m; 42,97 m e azimute plano 346°50’36” 
até o marco M-781, de coordenada N = 9.787.843,70m e E = 796.498,11m; 
34,46 m e azimute plano 350°19’38” até o marco M-782, de coordenada N 
= 9.787.877,67m e E = 796.492,32m; 35,46 m e azimute plano 352°24’00” 
até o marco M-783, de coordenada N = 9.787.912,82m e E = 796.487,63m; 
31,72 m e azimute plano 353°39’57” até o marco M-784, de coordenada N 
= 9.787.944,35m e E = 796.484,13m; 38,68 m e azimute plano 355°57’09” 
até o marco M-785, de coordenada N = 9.787.982,93m e E = 796.481,40m; 
29,47 m e azimute plano 357°44’40” até o marco M-786, de coordenada N 
= 9.788.012,38m e E = 796.480,24m; 27,53 m e azimute plano 0°00’00” 
até o marco M-787, de coordenada N = 9.788.039,91m e E = 796.480,24m; 
29,97 m e azimute plano 1°28’20” até o marco M-788, de coordenada N = 
9.788.069,87m e E = 796.481,01m; 39,30 m e azimute plano 5°42’38” até 
o marco M-789, de coordenada N = 9.788.108,97m e E = 796.484,92m; 
37,65 m e azimute plano 4°51’39” até o marco M-790, de coordenada N = 
9.788.146,48m e E = 796.488,11m; 25,34 m e azimute plano 4°31’37” até 
o marco M-791, de coordenada N = 9.788.171,74m e E = 796.490,11m; 
27,24 m e azimute plano 3°22’04” até o marco M-792, de coordenada N = 
9.788.198,93m e E = 796.491,71m; 1,03 m e azimute plano 2°13’26” até 
o marco M-793, de coordenada N = 9.788.199,96m e E = 796.491,75m; 
51,56 m e azimute plano 0°26’00” até o marco M-794, de coordenada N = 
9.788.251,52m e E = 796.492,14m; 62,45 m e azimute plano 2°52’56” até 
o marco M-795, de coordenada N = 9.788.313,89m e E = 796.495,28m; 
43,88 m e azimute plano 4°38’24” até o marco M-796, de coordenada N = 
9.788.357,63m e E = 796.498,83m; 28,94 m e azimute plano 4°41’52” até 
o marco M-797, de coordenada N = 9.788.386,47m e E = 796.501,20m; 
12,65 m e azimute plano 5°21’16” até o marco M-798, de coordenada N = 
9.788.399,06m e E = 796.502,38m; 1,33 m e azimute plano 3°26’32” até 
o marco M-799, de coordenada N = 9.788.400,39m e E = 796.502,46m; 
29,13 m e azimute plano 1°32’04” até o marco M-800, de coordenada N = 
9.788.429,51m e E = 796.503,24m; 38,30 m e azimute plano 2°57’48” até 
o marco M-801, de coordenada N = 9.788.467,76m e E = 796.505,22m; 
0,83 m e azimute plano 1°22’49” até o marco M-802, de coordenada N = 
9.788.468,59m e E = 796.505,24m; 39,02 m e azimute plano 0°35’14” até 
o marco M-803, de coordenada N = 9.788.507,61m e E = 796.505,64m; 
30,98 m e azimute plano 2°08’45” até o marco M-804, de coordenada N = 
9.788.538,57m e E = 796.506,80m; 44,17 m e azimute plano 5°06’19” até 
o marco M-805, de coordenada N = 9.788.582,56m e E = 796.510,73m; 
33,50 m e azimute plano 4°45’39” até o marco M-806, de coordenada N = 
9.788.615,94m e E = 796.513,51m; 27,85 m e azimute plano 4°54’07” até 
o marco M-807, de coordenada N = 9.788.643,69m e E = 796.515,89m; 
1,16 m e azimute plano 2°57’39” até o marco M-808, de coordenada N = 
9.788.644,85m e E = 796.515,95m; 28,10 m e azimute plano 1°35’26” até 
o marco M-809, de coordenada N = 9.788.672,94m e E = 796.516,73m; 
36,13 m e azimute plano 4°20’56” até o marco M-810, de coordenada N = 
9.788.708,97m e E = 796.519,47m; 1,52 m e azimute plano 2°15’38” até 
o marco M-811, de coordenada N = 9.788.710,49m e E = 796.519,53m; 
23,03 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-812, de coordenada N = 
9.788.733,52m e E = 796.519,53m; 30,59 m e azimute plano 2°12’38” até 
o marco M-813, de coordenada N = 9.788.764,09m e E = 796.520,71m; 
0,77 m e azimute plano 0°44’39” até o marco M-814, de coordenada N = 
9.788.764,86m e E = 796.520,72m; 12,26 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-815, de coordenada N = 9.788.777,12m e E = 796.520,72m; 
9,72 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-816, de coordenada N = 
9.788.786,84m e E = 796.520,72m; 26,04 m e azimute plano 359°07’12” 
até o marco M-817, de coordenada N = 9.788.812,88m e E = 796.520,32m; 
16,75 m e azimute plano 358°37’55” até o marco M-818, de coordenada N 
= 9.788.829,63m e E = 796.519,92m; 0,53 m e azimute plano 357°50’20” 
até o marco M-819, de coordenada N = 9.788.830,16m e E = 796.519,90m; 
23,84 m e azimute plano 357°08’20” até o marco M-820, de coordenada N 
= 9.788.853,97m e E = 796.518,71m; 0,71 m e azimute plano 355°58’18” 
até o marco M-821, de coordenada N = 9.788.854,68m e E = 796.518,66m; 
37,05 m e azimute plano 355°05’28” até o marco M-822, de coordenada N 
= 9.788.891,59m e E = 796.515,49m; 0,99 m e azimute plano 353°35’44” 
até o marco M-823, de coordenada N = 9.788.892,57m e E = 796.515,38m; 
32,45 m e azimute plano 352°15’34” até o marco M-824, de coordenada N 
= 9.788.924,72m e E = 796.511,01m; 0,79 m e azimute plano 351°15’14” 
até o marco M-825, de coordenada N = 9.788.925,50m e E = 796.510,89m; 
1,02 m e azimute plano 348°41’24” até o marco M-826, de coordenada N 
= 9.788.926,50m e E = 796.510,69m; 24,84 m e azimute plano 347°03’57” 
até o marco M-827, de coordenada N = 9.788.950,71m e E = 796.505,13m; 
1,05 m e azimute plano 345°41’59” até o marco M-828, de coordenada N 
= 9.788.951,73m e E = 796.504,87m; 28,98 m e azimute plano 344°03’36” 
até o marco M-829, de coordenada N = 9.788.979,60m e E = 796.496,91m; 
22,46 m e azimute plano 343°29’38” até o marco M-830, de coordenada N 
= 9.789.001,13m e E = 796.490,53m; 0,57 m e azimute plano 342°31’31” 
até o marco M-831, de coordenada N = 9.789.001,67m e E = 796.490,36m; 
23,02 m e azimute plano 341°52’47” até o marco M-832, de coordenada N 
= 9.789.023,55m e E = 796.483,20m; 20,13 m e azimute plano 341°33’22” 
até o marco M-833, de coordenada N = 9.789.042,65m e E = 796.476,83m; 
0,55 m e azimute plano 340°54’23” até o marco M-834, de coordenada N 
= 9.789.043,17m e E = 796.476,65m; 1,11 m e azimute plano 338°17’40” 
até o marco M-835, de coordenada N = 9.789.044,20m e E = 796.476,24m; 
18,10 m e azimute plano 336°48’20” até o marco M-836, de coordenada N 
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= 9.789.060,84m e E = 796.469,11m; 17,22 m e azimute plano 336°57’47” 
até o marco M-837, de coordenada N = 9.789.076,69m e E = 796.462,37m; 
1,07 m e azimute plano 335°36’02” até o marco M-838, de coordenada N 
= 9.789.077,66m e E = 796.461,93m; 20,76 m e azimute plano 333°54’58” 
até o marco M-839, de coordenada N = 9.789.096,31m e E = 796.452,80m; 
1,54 m e azimute plano 332°06’10” até o marco M-840, de coordenada N 
= 9.789.097,67m e E = 796.452,08m; 25,84 m e azimute plano 329°01’02” 
até o marco M-841, de coordenada N = 9.789.119,82m e E = 796.438,78m; 
41,94 m e azimute plano 327°49’46” até o marco M-842, de coordenada N 
= 9.789.155,32m e E = 796.416,45m; 1,64 m e azimute plano 325°26’15” 
até o marco M-843, de coordenada N = 9.789.156,67m e E = 796.415,52m; 
25,89 m e azimute plano 323°08’04” até o marco M-844, de coordenada N 
= 9.789.177,38m e E = 796.399,99m; 27,55 m e azimute plano 322°38’22” 
até o marco M-845, de coordenada N = 9.789.199,28m e E = 796.383,27m; 
0,92 m e azimute plano 320°45’16” até o marco M-846, de coordenada N 
= 9.789.199,99m e E = 796.382,69m; 0,84 m e azimute plano 318°52’43” 
até o marco M-847, de coordenada N = 9.789.200,62m e E = 796.382,14m; 
37,08 m e azimute plano 317°36’43” até o marco M-848, de coordenada N 
= 9.789.228,01m e E = 796.357,14m; 0,64 m e azimute plano 316°16’23” 
até o marco M-849, de coordenada N = 9.789.228,47m e E = 796.356,70m; 
40,97 m e azimute plano 315°47’28” até o marco M-850, de coordenada N 
= 9.789.257,84m e E = 796.328,13m; 0,98 m e azimute plano 314°10’11” 
até o marco M-851, de coordenada N = 9.789.258,52m e E = 796.327,43m; 
32,02 m e azimute plano 312°59’15” até o marco M-852, de coordenada N 
= 9.789.280,35m e E = 796.304,01m; 1,04 m e azimute plano 311°29’47” 
até o marco M-853, de coordenada N = 9.789.281,04m e E = 796.303,23m; 
0,47 m e azimute plano 309°48’20” até o marco M-854, de coordenada N 
= 9.789.281,34m e E = 796.302,87m; 22,78 m e azimute plano 308°39’21” 
até o marco M-855, de coordenada N = 9.789.295,57m e E = 796.285,08m; 
30,11 m e azimute plano 309°07’24” até o marco M-856, de coordenada N 
= 9.789.314,57m e E = 796.261,72m; 1,56 m e azimute plano 306°56’35” 
até o marco M-857, de coordenada N = 9.789.315,51m e E = 796.260,47m; 
26,51 m e azimute plano 304°38’36” até o marco M-858, de coordenada N 
= 9.789.330,58m e E = 796.238,66m; 23,65 m e azimute plano 304°45’07” 
até o marco M-859, de coordenada N = 9.789.344,06m e E = 796.219,23m; 
1,66 m e azimute plano 302°26’41” até o marco M-860, de coordenada N 
= 9.789.344,95m e E = 796.217,83m; 0,49 m e azimute plano 299°10’03” 
até o marco M-861, de coordenada N = 9.789.345,19m e E = 796.217,40m; 
29,83 m e azimute plano 298°37’05” até o marco M-862, de coordenada N 
= 9.789.359,48m e E = 796.191,21m; 0,71 m e azimute plano 297°38’46” 
até o marco M-863, de coordenada N = 9.789.359,81m e E = 796.190,58m; 
20,42 m e azimute plano 296°33’54” até o marco M-864, de coordenada N 
= 9.789.368,94m e E = 796.172,32m; 0,76 m e azimute plano 295°33’36” 
até o marco M-865, de coordenada N = 9.789.369,27m e E = 796.171,63m; 
22,75 m e azimute plano 294°20’46” até o marco M-866, de coordenada N 
= 9.789.378,65m e E = 796.150,90m; 37,29 m e azimute plano 296°17’49” 
até o marco M-867, de coordenada N = 9.789.395,17m e E = 796.117,47m; 
1,24 m e azimute plano 294°17’27” até o marco M-868, de coordenada N 
= 9.789.395,68m e E = 796.116,34m; 99,54 m e azimute plano 292°45’37” 
até o marco M-869, de coordenada N = 9.789.434,19m e E = 796.024,55m; 
17,68 m e azimute plano 304°19’42” até o marco M-870, de coordenada N 
= 9.789.444,16m e E = 796.009,95m; 1,51 m e azimute plano 302°19’34” 
até o marco M-871, de coordenada N = 9.789.444,97m e E = 796.008,67m; 
2,29 m e azimute plano 296°40’36” até o marco M-872, de coordenada N 
= 9.789.446,00m e E = 796.006,62m; 89,63 m e azimute plano 293°23’45” 
até o marco M-873, de coordenada N = 9.789.481,59m e E = 795.924,36m; 
30,55 m e azimute plano 295°14’53” até o marco M-874, de coordenada N 
= 9.789.494,62m e E = 795.896,73m; 160,74 m e azimute plano 
294°20’55” até o marco M-875, de coordenada N = 9.789.560,89m e E = 
795.750,29m; 81,20 m e azimute plano 295°18’21” até o marco M-876, de 
coordenada N = 9.789.595,60m e E = 795.676,88m; 0,50 m e azimute 
plano 295°01’01” até o marco M-877, de coordenada N = 9.789.595,81m 
e E = 795.676,43m; 121,64 m e azimute plano 293°53’04” até o marco 
M-878, de coordenada N = 9.789.645,06m e E = 795.565,21m; 65,50 m 
e azimute plano 293°15’42” até o marco M-879, de coordenada N = 
9.789.670,93m e E = 795.505,03m; 53,85 m e azimute plano 294°48’50” 
até o marco M-880, de coordenada N = 9.789.693,53m e E = 795.456,15m; 
87,92 m e azimute plano 295°20’48” até o marco M-881, de coordenada N 
= 9.789.731,17m e E = 795.376,69m; 47,98 m e azimute plano 300°57’35” 
até o marco M-882, de coordenada N = 9.789.755,85m e E = 795.335,55m; 
49,01 m e azimute plano 303°21’22” até o marco M-883, de coordenada N 
= 9.789.782,80m e E = 795.294,61m; 46,65 m e azimute plano 306°52’12” 
até o marco M-884, de coordenada N = 9.789.810,79m e E = 795.257,29m; 
30,95 m e azimute plano 308°57’17” até o marco M-885, de coordenada N 
= 9.789.830,25m e E = 795.233,22m; 47,07 m e azimute plano 312°44’40” 
até o marco M-886, de coordenada N = 9.789.862,20m e E = 795.198,65m; 
45,58 m e azimute plano 311°44’09” até o marco M-887, de coordenada N 
= 9.789.892,54m e E = 795.164,64m; 26,96 m e azimute plano 315°45’05” 
até o marco M-888, de coordenada N = 9.789.911,85m e E = 795.145,83m; 
31,09 m e azimute plano 322°22’55” até o marco M-889, de coordenada N 
= 9.789.936,48m e E = 795.126,85m; 33,55 m e azimute plano 321°20’25” 
até o marco M-890, de coordenada N = 9.789.962,68m e E = 795.105,89m; 
36,18 m e azimute plano 324°16’02” até o marco M-891, de coordenada N 
= 9.789.992,05m e E = 795.084,76m; 26,39 m e azimute plano 326°56’10” 
até o marco M-892, de coordenada N = 9.790.014,17m e E = 795.070,36m; 
32,51 m e azimute plano 328°34’26” até o marco M-893, de coordenada N 
= 9.790.041,91m e E = 795.053,41m; 94,68 m e azimute plano 332°34’47” 
até o marco M-894, de coordenada N = 9.790.125,95m e E = 795.009,81m; 
97,89 m e azimute plano 332°36’18” até o marco M-895, de coordenada N 
= 9.790.212,86m e E = 794.964,77m; 7,26 m e azimute plano 331°42’17” 
até o marco M-896, de coordenada N = 9.790.219,25m e E = 794.961,33m; 
25,03 m e azimute plano 331°45’57” até o marco M-897, de coordenada N 

= 9.790.241,30m e E = 794.949,49m; 42,31 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-898, de coordenada N = 9.790.279,14m e E = 794.930,57m; 
0,87 m e azimute plano 331°57’58” até o marco M-899, de coordenada N 
= 9.790.279,91m e E = 794.930,16m; 43,44 m e azimute plano 330°57’25” 
até o marco M-900, de coordenada N = 9.790.317,89m e E = 794.909,07m; 
32,29 m e azimute plano 331°45’38” até o marco M-901, de coordenada N 
= 9.790.346,34m e E = 794.893,79m; 0,61 m e azimute plano 330°29’19” 
até o marco M-902, de coordenada N = 9.790.346,87m e E = 794.893,49m; 
1,29 m e azimute plano 328°16’35” até o marco M-903, de coordenada N 
= 9.790.347,97m e E = 794.892,81m; 28,23 m e azimute plano 326°18’36” 
até o marco M-904, de coordenada N = 9.790.371,46m e E = 794.877,15m; 
30,02 m e azimute plano 328°31’44” até o marco M-905, de coordenada N 
= 9.790.397,06m e E = 794.861,48m; 0,77 m e azimute plano 327°07’53” 
até o marco M-906, de coordenada N = 9.790.397,71m e E = 794.861,06m; 
32,44 m e azimute plano 326°18’53” até o marco M-907, de coordenada N 
= 9.790.424,70m e E = 794.843,07m; 1,20 m e azimute plano 324°27’44” 
até o marco M-908, de coordenada N = 9.790.425,68m e E = 794.842,37m; 
92,92 m e azimute plano 322°52’07” até o marco M-909, de coordenada N 
= 9.790.499,76m e E = 794.786,28m; 0,55 m e azimute plano 321°40’00” 
até o marco M-910, de coordenada N = 9.790.500,19m e E = 794.785,94m; 
102,40 m e azimute plano 321°17’44” até o marco M-911, de coordenada 
N = 9.790.580,10m e E = 794.721,91m; 106,62 m e azimute plano 
321°15’07” até o marco M-912, de coordenada N = 9.790.663,25m e E = 
794.655,18m; 114,57 m e azimute plano 320°48’07” até o marco M-913, 
de coordenada N = 9.790.752,04m e E = 794.582,77m; 51,15 m e azimu-
te plano 322°04’30” até o marco M-914, de coordenada N = 9.790.792,39m 
e E = 794.551,33m; 52,14 m e azimute plano 322°04’23” até o marco 
M-915, de coordenada N = 9.790.833,52m e E = 794.519,28m; 27,10 m 
e azimute plano 320°50’29” até o marco M-916, de coordenada N = 
9.790.854,53m e E = 794.502,17m; 86,88 m e azimute plano 320°50’38” 
até o marco M-917, de coordenada N = 9.790.921,90m e E = 794.447,31m; 
0,50 m e azimute plano 321°31’11” até o marco M-918, de coordenada N 
= 9.790.922,29m e E = 794.447,00m; 1,13 m e azimute plano 322°12’51” 
até o marco M-919, de coordenada N = 9.790.923,18m e E = 794.446,31m; 
1,89 m e azimute plano 322°05’54” até o marco M-920, de coordenada N 
= 9.790.924,67m e E = 794.445,15m; 118,44 m e azimute plano 
322°02’12” até o marco M-921, de coordenada N = 9.791.018,05m e E = 
794.372,29m; 0,72 m e azimute plano 321°12’56” até o marco M-922, de 
coordenada N = 9.791.018,61m e E = 794.371,84m; 117,57 m e azimute 
plano 319°55’50” até o marco M-923, de coordenada N = 9.791.108,58m 
e E = 794.296,16m; 0,59 m e azimute plano 318°26’51” até o marco 
M-924, de coordenada N = 9.791.109,02m e E = 794.295,77m; 59,60 m 
e azimute plano 318°14’40” até o marco M-925, de coordenada N = 
9.791.153,48m e E = 794.256,08m;  6,66 m e azimute plano 318°06’08” 
m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir de coordenada N m e E m, e encontram-
se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 
51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis.
III – DETERMINAR à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Agrário e Fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da comarca de acará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 654008
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2021/18369 JUlio fErrEira da coSTa E 
oUTroS SÍTio TriNdadE 9ha51a94ca iGaraPÉ-aÇU 503/2021

2021/19486 JoSiaNE do Socorro NaSci-
MENTo SaNToS SÍTio Sofia 0ha23a79ca iGaraPÉ-aÇU 504/2021

2010/179390 Maria aMÉlia fErrEira daS 
NEVES SÍTio ciNco irMÃoS 5ha13a10ca iGaraPÉ-aÇU 505/2021

2021/18226 doMiNGoS PaScoa da coSTa SÍTio TriNdadE 12ha68a74ca iGaraPÉ-aÇU 506/2021

2021/19395 alcioNE Maria SilVa dE liMa 
SilVa SÍTio Boa fÉ 0ha89a46ca iGaraPÉ-aÇU 507/2021

2021/19539 Maria do carMo fErrEira 
daS NEVES SÍTio ParaÍSo 1ha94a32ca iGaraPÉ-aÇU 508/2021

2021/15980 Eladio raiMUNdo doS SaNToS SÍTio criSTo rE-
dENTor 2ha56a7ca iGaraPÉ-aÇU 509/2021

2021/16853 faBrÍcio oliVEira da coSTa SÍTio SÃo lUiZ 43ha85a76ca iGaraPÉ-aÇU 510/2021

080200651/2019 iSaiaS PiNHEiro da SilVa SÍTio SaNTo aNToNio 
caPoTEiro 5ha88a9ca caPaNEMa 0029/2021

080500694/2019 PEdro BUlHÕES dE MElo SÍTio crUaTá 7ha45a99ca caPaNEMa 0030/2021

Belém (Pa), 10.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 654191
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número: 01/2021
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aEro-
foToGraMETria, MaPEaMENTo MÓVEl TErrESTrE, cadaSTro TÉcNi-
co iMoBiliário, forMaliZaÇÃo doS ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS 
No SiSTEMa dE cadaSTro dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária - Sicarf 
E SiSTEMa dE iNforMaÇÃo GEoGráfica iNTEraTiVo (WEBSiG), Para 
fiNS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária UrBaNa dESENVolVida PElo iNS-
TiTUTo dE TErraS do Pará, Na rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM.
Entrega do Edital e Retificações: Sede do Instituto de Terras do Pará- ITER-
PA ou pelos sites oficiais: www.iterpa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.
br; ca.iterpa@gmail.com
responsável pelo certame: raPHaEl aUGUSTo corrEa- Presidente da 
comissão Especial
local de abertura: instituto de Terras do Pará- iTErPa
data de abertura: 28/06/2021
Hora de Abertura: 10h00min (horário oficial de Brasília)
orçamento: Uo:56.201
Projeto atividade: 21.631.1497.8366
Natureza de despesa: 339039
fonte: 0301008850
recurso: Estadual
Modalidade de licitação: coNcorrÊNcia PÚBlica
Tipo de licitação: MElHor TÉcNica E PrEÇo
Maiores informações: coordenadoria administrativa do iTErPa, pelo tele-
fone (091) 3181-6527, e pelos sites: www.compraspara.pa.gov.br, www.
iterpa.gov.br, ou pelo e-mail: ca.iterpa@gmail.com
ordenador: BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS

Protocolo: 654050

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

FÉrias
.

Portaria Nº 025/2021-NGPr/rH 
Belém, 10 de Maio de 2021.
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
N° 2021/495785.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS a servidora BErNadETE do Socorro ro-
driGUES BaTiSTa da SilVa, ocupante do cargo de Secretaria Executi-
va, matrícula 5912313/3, a gozar 30 (trinta) dias de férias no período de 
01/06/2021 a 30/06/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPR
MaT- 5945755-1

Protocolo: 654168

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°2164/2021- adeParÁ, de 10 de Maio 2021.
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
DO PARÁ – ADEAPARÁ, nos usos de suas atribuições que lhe confere o art. 
2° da lei Estadual n° 6.482, de 17 de setembro de 2002, e tendo em vista 
o atendimento ao disposto no Plano de ação 2019 para atendimento às 
recomendações do relatório de Auditoria realizada pelo Departamento de 
Saúde animal no Estado, durante os dias 22 a 26 de abril de 2019,
rESolVE:
art.1º instituir a Equipe Estadual de Supervisão e Padronização - EESP da 
adEPara, composta por fEa’s (médicos veterinários) da Unidade central e 
das Unidades locais conforme anexo.
art.2º os membros da EESP serão selecionados seguindo os seguintes cri-
térios: conhecimento técnico, conhecimento dos sistemas, discrição, ética, 
postura, imparcialidade, credibilidade, empatia, pro atividade, cooperativi-
dade, criatividade, senso crítico e lisura.
art.3º as supervisões serão programadas a partir das análises trimestrais 
dos atendimentos as metas estabelecidas, atendimentos a notificações de 
doenças emergenciais e demais itens considerados de relevância para os 
Programas Sanitários da Unidade central, assim como da GcorE, GES e 
GTaGro.

Art.4º A Coordenação da EESP – CEESP- da Unidade Central irá desenvol-
ver um cronograma de supervisões semestrais com base nas análises tri-
mestrais, conforme o exposto no art.3º, ficando a cargo desta, estabelecer 
os membros responsáveis de cada supervisão.
Art.5º A equipe da CEESP irá definir o material necessário, de forma padro-
nizada para todas as supervisões.
art.6º Todas as supervisões terão uma metodologia estabelecida pela cE-
ESP, devendo todos da equipe devem sofrer constante atualização técnica 
na ferramenta metodológica adotada.
art.7º Toda a UlSa, Eac e Posto de fiscalização a ser supervisionado de-
verá cumprir com todas as orientações, assim como, com os prazos esta-
belecidos para as correções identificadas pela equipe. Parágrafo único – O 
descumprimento das orientações estabelecidas nas supervisões acarretará 
sanções administrativas disciplinares, de acordo com os artigos 183 a 198 
da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
Equipe Estadual de Supervisão e Padronização da adEPara:
Márcia Batista Penna
Melanie Teixeira alves de castro
ana Paula Pinto
Andreza Scaffi Almeida de Oliveira
auricélia do Socorro Souza araújo
Betânia Batista Silva
felipe Baraldi Sobral
Gerlan Matos alvarenga
Jocélia fernandes e Silva
Joylson Bentes anto
Kelly cristiny G. da Paixão albuquerque
Karinny ferreira campos
Sérgio luís amaral
cristiane Barbas reale Simões
Khrisna Tabosa
art.8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO – Diretor Geral

Protocolo: 654000

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2166/2021 - adeParÁ, de 10 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 que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
r E S o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrÊMio, referente ao mês de Maio/2021, aos ser-
vidores abaixo:

PaE Matrícula Nome Triênio dias Período de gozo30 60
2021493986 54185747/1 EloiSa do aMParo rodriGUES do carMo 2016/2019 X  10.05.21 a 08.06.21
2021491312 5486513/2 SaNdra lUcia BalBi NoroNHa 2016/2019 X  17.05.21 a 15.06.21

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 654180

.

.

errata
.

errata da portaria 1423/2021, publicada dia 08/04/2021
onde se lê: alTaMira/Pa
Leia-se: ParaGoMiNaS /Pa

Protocolo: 653953

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

retiFicaÇÃo de aViso de LicitaÇÃo
Nº 002/adeParÁ/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 002/2021
a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará comunica que realiza-
rá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENor PrEÇo Por 
iTEM”, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada na execução de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva do elevador do prédio que abriga a 
Sede institucional da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– ADEPARA, no município de Belém-Pa, em conformidade conforme espe-
cificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
Edital disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: GiUSEPPE GariBaldi loUrEiro ParENTE.
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
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onde se lê: data da abertura: 20/05/2021.
Leia-se: data da abertura: 21/05/2021.
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail licitação@
adepara.pa.gov.br.
dirETor GEral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
estado no 34.578, de 10 de maio de 2021.

Protocolo: 654081

.

.

diÁria
.

Portaria: 2169/2021 objetivo. realizar inspeção em 10 propriedades 
produtoras de soja. Será 0,5 diária por dia, pois o servidor não irá per-
noitar no local de destino.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 00010499/clo-
ViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
2,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 654080
Portaria 2168/2021 Objetivo Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras da cultura de soja da safra 2020/2021. Será 0,5 diária por dia, 
pois o servidor não irá pernoitar no local de destino.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS 
caMPoS/Pa Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 654073
Portaria 2154/2021 objetivo realizar Vistoria Técnica em estabeleci-
mentos de leite para aprovação de projeto junto ao SiE nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
cUMarU do NorTE, PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 5689422/ Moa-
cir VaScoNcEloS BarBoSa filHo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 653918
Portaria: 2162/2021 objetivo: realizar vistorias para registro inicial e 
de rotina, em estabelecimentos artesanais localizados nos municípios. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
BrEU BraNco,GoiaNÉSia do Pará,TUcUrUÍ/Pa Servidor: 51855627/
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira (dirETor(a) dE dEfESa E iNSPEÇÃo 
aNiMal) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 653938
Portaria: 2159/2021 objetivo: conduzir veículo para realização de ma-
nutenção preventiva e corretiva no veículo oficial (Caminhonete Triton ano 
2017 placa QEP-6829) no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: rEdENÇÃo/Pa Ser-
vidor: 5942989/ WaliSoN dE MaToS TEiXEira (aUXiliar dE caMPo) 
/3,5 diáriaS / 17/05/2021 a 20/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 653920
Portaria: 2160/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras de soja e fiscalizações de cadastros em 20 propriedades no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGo-
MiNaS/Pa destino: iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: 57190490/ JoSE da 
coSTa BaSToS JUNior (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 di-
áriaS / 26/04/2021 a 30/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 653921
Portaria: 2155/2021 objetivo: realizar coleta de grãos em empresas 
embaladoras para fim de classificação no posto desta GICV nos municí-
pios .fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: caNaÃ doS caraJáS, MaraBá, ParaUaPEBaS, rEdENÇÃo, rio 
Maria, XiNGUara/Pa Servidor: 0013242/HildEMar JorGE BarroS Pi-
rES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 9,5 diáriaS /17/05/2021 a 
26/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 653922
Portaria: 2161/2021 Objetivo: Dar apoio durante fiscalização volan-
te.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETU-
Ba/Pa destino: aUrora do Pará,TailÂNdia,ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 
55588821/faBio MaciEl fUrTado (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 
diáriaS / 18/05/2021 a 21/05/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl

Protocolo: 653923
Portaria: 2150/2021 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de re-
alizar coleta de grãos em empresas embaladoras para fim de classificação 
no posto desta GicV nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS, MaraBá, Pa-
raUaPEBaS, rEdENÇÃo, rio Maria,XiNGUara/Pa Servidor: 54187223/
oVidio GoMES Bricio NETo (MoToriSTa) / 9,5 diáriaS /17/05/2021 a 
26/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 653901
Portaria: 2151/2021 Objetivo: Realizar levantamento de pragas e fis-
calização do cadastro de produtor de soja, em 12 propriedades no muni-
cípio .fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 54187236/ rooSEVElT dE 
SoUZa olorTEGUi (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 653905

Portaria: 2156/2021 objetivo: reunir com a Sematur e Prefeitura Muni-
cipal sobre registro de agroindústrias artesanais no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: acará/
Pa Servidor: 8010889/Mario TaVarES dE PaUla (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 2,5 diáriaS / 26/04/2021 a 28/04/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 653907
Portaria: 2153/2021 objetivo: realizar monitoramento de colônia de 
morcegos e identificação de abrigo em três propriedades rurais no mu-
nicípio de Muaná, na região do Mato Grande.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SoUrE/Pa destino: MUaNá/Pa Servidor: 
031751891/aGNaldo da SilVa BarBoSa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) /8,5 diáriaS / 10/05/2021 a 18/05/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 653913
Portaria: 2158/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 5885884/ rai-
MUNdo EliNaldo alVES corrEa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária 
/26/04/2021 a 27/04/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 653914
Portaria 2152/2021 Objetivo Coordenar as fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- ADEPARA nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: acará, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl 
PErEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) /3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 653909
Portaria: 2157/2021 objetivo: coordenar ações para cadastramento de 
produtores, propriedades rurais e emissão de GTV para açaí.fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaNTa 
crUZ do arari/Pa Servidor: 54186915/1/Maria JoSE lENa corrÊa Ta-
VarES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
5,5 diáriaS / 17/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 653911
Portaria: 2163/2021 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- ADEPARA, nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caMETá/Pa 
destino: acará, iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa Servidor: 54197075/lUZiNaN 
da cUNHa TocaNTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS 
/ 18/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl

Protocolo: 653972
Portaria: 2176/2021 Objetivo: Realizar levantamento e verificação da 
manutenção dos veículos da adEPara, IN LOCO, nas oficinas e remoção 
dos veículos que estão inservíveis e entrega de material de expediente e 
materiais de combate de proteção contra a coVid 19 nos municípios. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
alTaMira, MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54195807/ roBErTo BorGES 
fErrEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 10/05/2021 a 
15/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 654160
Portaria: 2175/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos e fiscalização em propriedades rurais.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa destino: 
GoiaNÉSia do Pará/Pa Servidor: 5901322 / rENaTa TriNdadE dE liMa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) /4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 654144
Portaria: 2174/2021 objetivo: conduzir os servidores que irão reali-
zar visita técnica às agroindústrias da cadeia produtiva da mandioca.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
caPaNEMa, TracUaTEUa/Pa Servidor: 5905890/JoSUÉ doS SaNToS 
carValHo (MoToriSTa)/ 3,5 diáriaS/ 18/05/2021 a 21/05/2021.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 654132
Portaria 2173/2021 Objetivo Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: aca-
rá, aUrora do Pará, caMETá, iGaraPÉ-Miri, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/
Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl PErEira cardoSo (GErENTE rEGio-
Nal) /3,5 diáriaS / 18/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 654119
Portaria 2172/2021 objetivo realizar capacitação para cadastramento 
de produtores, propriedades rurais e emissão de GTV.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa destino: SaN-
Ta crUZ do arari/Pa Servidor: 55588427/ JoSiVaN TENorio Bar-
BoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 17/05/2021 a 
22/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 654106
Portaria: 2170/2021 objetivo: representar GicV/GiPoV, na inaugura-
ção de uma agroindústria de processamento de derivados da Mandioca.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa desti-
no: SalVaTErra, SoUrE/Pa Servidor: 8010889/Mario TaVarES dE PaU-
la (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 26/05/2021 a 27/05/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 654087
Portaria: 2171/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/
Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN alEiXo ViToriNo (TÉcNico 
aGrÍcola) 1,5 diária / 17/05/2021 a 18/05/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 654092
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editaL Processo seLetiVo siMPLiFicado N° 06/2021
O Diretor da Agência de Defesa Agropecuária do Pará – ADEPARÁ, no uso 
das suas atribuições legais, torna pública a realização do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS para selecionar candidatos para desempenhar suas fun-
ções de fiscal Estadual agropecuário: Médico Veterinário, com vencimento 
de R$1.937,06 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e seis centavos); 
função de fiscal Estadual agropecuário: Engenheiro agrônomo, com ven-
cimento de R$1.937,06 (um mil, novecentos e trinta e sete reais e seis 
centavos); para o função de Técnico de Nível Superior – Assistente Social, 
com vencimento de R$1.560,76 (um mil quinhentos e sessenta reais e 
setenta e seis centavos); para a função de agente fiscal agropecuário, 
com vencimento de R$1.489,86 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove 
reais e oitenta e seis centavos); para função de auxiliar de campo, com 
vencimento de R$1.343,81 (um mil, trezentos e quatro três reais e oitenta 
e um centavos); para função de auxiliar operacional, com vencimento de 
R$1.100,00 (um mil e cem reais). A contratação temporária se dará para 
os municípios e agrovilas/distrito de: abel figueiredo, água azul do Nor-
te, alenquer, almeirim, anapu, aurora do Pará, Belém, Bom Jesus do To-
cantins, Breves, capitão Poço, castelo dos Sonhos, chaves, conceição do 
Araguaia, Cruzeiro do Sul, Curionópolis, curralinho, dom Eliseu, Eldorado 
dos carajás, faro, floresta do araguaia, Garrafão do Norte, Goianésia do 
Pará, ipixuna do Pará, itaituba, Jacareacanga, Juruti, Moju, Monte alegre, 
Monte dourado, Moraes de almeida, Novo Progresso, oriximiná, Pacajá, 
Paragominas, Parauapebas, Piçarra, Placas, Prainha, rondon do Pará, San-
ta luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria do Uruará, Santa-
rém Novo, São domingos do araguaia, São félix do Xingu, São Geraldo do 
Araguaia, Serra Azul, Tailândia, Terra Santa, Tomé-Açu, Trairão, Tucumã, 
Uruará, Viseu, Vitória do Xingu e Xinguara e terá como fundamento  a 
lei complementar n° 07, de 25 de Setembro de 1991, alterada pela lei 
complementar n° 077, de 28 de dezembro de 2011, decreto Estadual n° 
1.230, de 26 de fevereiro de 2015, decreto Estadual n° 1.741, de 19 de 
abril de 2017, lei n° 6.482, de 17 de Setembro de 2002, decreto Estadual 
n° 0393, de 11 de Setembro de 2003, lei n° 6.824, de Janeiro de 2006, 
lei Estadual n° 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, e de acordo com as dis-
posições deste Edital.
as inscrições estarão abertas no período de 13 à 14 de maio de 2021, e de-
verão ser efetuadas EXclUSiVaMENTE no sítio do SiProS, a saber, www.
sipros.pa.gov.br, para as funções anteriormente mencionadas, não sendo 
cobrada taxa de inscrição.
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
do inteiro teor no Edital que se encontra divulgado no referido endereço 
eletrônico.
JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo
dirETor GEral
agência de defesa agropecuária do Pará

Protocolo: 654272
Portaria Nº 1695/2021 - adeParÁ, de 19 de aBriL de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará - adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo, a necessidade de contratação de servidores temporários 
para suprir a demanda da agência de defesa agropecuária do Estado do 
Pará — adEPara;
coNSidEraNdo, o que estabelece a lei complementar no. 07 de 
25/09/1991 e lei complementar no. 077 de 28/12/2011;
coNSidEraNdo, os dispositivos do decreto Estadual no. 1.741 de abril 
de 2017, que disciplina o Processo Seletivo Simplificado para contratação 
de servidor temporário, previsto no artigo 36 da constituição do Estado do 
Pará, no âmbito da Administração Direta, Autarquia e Fundações Públicas;
coNSidEraNdo, os dispositivos do decreto Nº 261 de 12 de agosto de 
2019, que altera o anexo-i do decreto Estadual no. 1.741 de abril de 2017;
coNSidEraNdo a substituição de dois membros da comissão, Sra. adria-
ne Moraes de farias da luz e Sumaya Emília Martins Paulino.
rESolVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Processo Seletivo Simplificado específica 
para planejar, coordenar e executar o processo seletivo simplificado para 
contratação temporária no âmbito dessa Agência, observando-se todas as 
orientações contidas na legislação vigente.
art. 2º designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidên-
cia do primeiro, compor a Comissão do Processo Seletivo Simplificado-PSS:
 - MaUro aUGUSTo fadUl NEVES, matrícula 5861870/3, fiscal 
Estadual agropecuário;
 -Maria JoSE SaNToS MElo da SilVa, matrícula 57176268/2, 
assistente administrativo;
 - daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrÃo fariaS, matrícula 
5917660/1, Gerente;
 - aNa PaTricia MariNHo MElo, matrícula 51855510/4, fiscal 
Estadual agropecuário;
 – EDGAR LUIS DA SILVA MENINO, matrícula 55589334/1, Assis-
tente administrativo.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 654306
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0254/2021 – 10.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
rEVoGar, a contar de 11.05.2021, a Portaria 0064/2019 que designou o 
Extensionista rural ii, doriVaN doS PaSSoS do ValE SoUSa - Matrícula 
nº 3177815/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor Adjunto do 
Escritório Regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE
Portaria Nº 0255/2021 – 10.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
dESiGNar, a contar de 11.05.2021, o Extensionista rural i, UBiraTaN 
DE PINA - Matrícula nº 57175468/1, para exercer a Função Gratificada de 
Supervisor Adjunto do Escritório Regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE
Portaria Nº 0256/2021 – 10.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
rEVoGar, a contar de 11.05.2021, a Portaria 0063/2019 que designou o 
Extensionista Rural I, JOSÉ GUILHERME SANTOS SALDANHA – Matrícula nº 
3176843/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor do Escritório 
regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE
Portaria Nº 0257/2021 – 10.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
dESiGNar, a contar de 11.05.2021, o Extensionista rural ii EMiValdo 
JoSÉ oNETi rEBElo - Matrícula nº 3177840/1, para exercer a função 
Gratificada de Supervisor do Escritório Regional de Santarém.
LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – PRESIDENTE

Protocolo: 654294

.

.

coNtrato
.

coNtrato: nº: 014/2021
data de assinatura: 05/05/2021
Vigência: 05/05/2021 a 04/05/2022
objeto: constitui objeto a presente contratação de pessoa jurídica espe-
cializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) para 
atender aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, incluindo um 
sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualiza-
ção e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do 
Plano corporativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos 
telefônicos móveis, assim como a transmissão de dados para acesso a 
internet, incluindo o suporte técnico eventualmente necessário para estes 
serviços e o fornecimento de sistema de Business intelligence-Bi.
dotacão orçamento:
Programa: 1491-agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
P.I./AÇÃO: 2070008711-C – Prestação de Serviços de Assistência Técnica 
e Extensão rural
Elemento de despesa: 3390-39
fonte de recursos: 0101002156 - Tesouro
Valor Global: R$ 140.437,00 (Cento e quarenta mil quatrocentos e trinta 
e sete reais)
contratada: EMPrESa claro S/a
Endereço: rua Henri dunant, nº 780 – Torres A e B Santo Amaro – CEP: 
04.709-110 São Paulo - SP
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 653979
coNtrato: nº: 024/2021
data de assinatura: 14/04/2021
Vigência: 14/04/2021 a 13/04/2022
objeto: constitui objeto do presente contrato o fornecimento de equipa-
mentos (cENTraiS dE ar coNdicioNado), para atender as necessidades 
desta EMaTEr/Pa.
dotacão orçamento:
Programa: 1491-agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
P.I./AÇÃO: 2070008712-E – Fortalecimento das Unidades de ater
Elemento de Despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0301- Tesouro do Estado
Valor Global: R$ 19.004,55 (dezenove mil, quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos)
contratada: Empresa ccK comercial Eireli
Endereço: rua Bahia , nº 1447, Bairro: do salto, cEP: 89.031-001 Blu-
menau-Sc
ordenador: cleide Maria amorim de oliveira Martins

Protocolo: 653924
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terMo rescisÃo UNiLateraL
Pelo presente instrumento de rescisão unilateral a Empresa de assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER-PA, Empresa Públi-
ca Estadual, com sede na rodovia Br 316, KM 12, Marituba-Pará, inscrita 
no cNPJ sob o nº 05.402.797/0001-77, representada neste ato pela Sra. 
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS, designada pelo decreto publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.553, no dia 15 de abril de 2021, brasileira, 
casada, Agrônoma, RG nº 2641916 – Polícia Civil/PA, CPF nº 622.762.982-
00, residente e domiciliada na rua José Monteiro, nº 65, altos, Bairro Man-
gueirão, cEP 66.640-485, cidade de Belém/Pa, resolve rescindir unilateral-
mente o contrato administrativo Nº 049/2020, cujo objeto é o contratação 
de Empresa Especializada no fornecimento dos Equipamentos (Mobiliários) 
e Montagens, para atender as necessidades desta Empresa no Escritó-
rio Regional da EMATER-PA em Conceição do Araguaia-PA, firmado com 
a empresa METalBaH iNdÚSTria E coMErcio dE MÓVEiS lTda, cNPJ: 
12.124.698/0001-36,  com sede na rua acyr de oliveira lima, Nº 188, Boa 
Vista – Ponta Grossa/PR, CEP: 84.072-286, neste ato representada pelo 
seu representante  Sra. ElaiNE TraMoNTiM SilVEira, solteira, empresá-
ria, inscrita no cPf nº 023.488.429-04, e portadora da c.i. nº 7.074.270-
5, órgão expedidor SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Rio Grande do 
Sul, nº 1755, Ponta Grossa-Pr, cEP:  84.015-020. de acordo com art. 69, 
inciso VII, e art. 82 da Lei n 13.303/16, o Código Civil Brasileiro, nos arti-
gos 474 e 475, e conforme cláusula oitava do contrato nº 049/2020. Tudo 
em conformidade com os procedimentos adotados nos autos do processo 
administrativo nº. 2020/ 429514, a contar da publicação deste ato.
data da assinatura: 10/05/2021
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente da EMaTEr/Pará

Protocolo: 654135
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 038/2021
O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa, e;
coNSidEraNdo o decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de designar o fiscal para supervisionar, fiscalizar e 
acompanhar a execução dos contratos;
coNSidEraNdo a necessidade de alteração dos servidores responsáveis 
pela fiscalização e gestão de contratos;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/490626.
rESolVE:
1. dESiGNar os servidores para atuarem como fiscais de contratos e Su-
plentes, nos termos do quadro abaixo:

coNTraTo EMPrESa fiScal/MaTrÍcUla SUPlENTE/MaTrÍcUla

008/2020 aTlaNTa rENT a car MarcoS dE oliVEira GUErrEi-
RO – 5898796/3

MarcElo TEiXEira PiNTo - 
5892222/4

002/2018 dEcolaNdo TUriSMo E rEPrESEN-
TaÇÕES lTda

MARCELO TEIXEIRA PINTO – 
5892222/4

rafaEla VEloSo MaToS NaSci-
MENTO – 5957400/1

005/2020 doaNY l dE l MESQUiTa ANA PAULA SANTANA LOPES – 
57191521/1

PAULO ANDRE VALENTE PINTO – 
57228736/1

010/2020
liMP. EXPrESS coMErcio dE 

MaTErial dE liMPEZa E ProdUToS 
dE HiGiENE

rafaEla VEloSo MaToS NaSci-
MENTO – 5957400/1

EllEN TaTiaNE dE oliVEira 
QUEIROZ – 5898179/1

007/2020
EMPrESa dE TEcNoloGia da 

iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
ESTADO DO PARÁ – PRODEPA

cESar roBErTo oliVEira diaS 
JUNIOR – 5946488/2

Maria aParEcida BarBoSa 
PINHEIRO – 5831113/3

004/2020 R. MOTA PINHEIRO – EPP (EX-
TiNPraG)

LUANA LEITE DE SOUZA – 
5905061

JUAREZ SILVEIRA DE SOUZA – 
5081904

001/2020 rcVr dE oliVEira lTda rafaEla VEloSo MaToS NaSci-
MENTO – 5957400/1

MARCELO TEIXEIRA PINTO – 
5892222/4

2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 05 de Maio de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
Diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 653933
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria 00583/2021-dGaF/GaB/seMas, de 07.05.2021.
Nome: carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES
Matrícula: 5905603/2
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 08 (oito) dias de afastamento em razão de falecimento de 
pessoa da família
Período: 27/03/2021 a 03/04/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 653936
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errata
.

errata de coNtrato
N° da contrato: 23/2021-SEMaS/Pa
Número da publicação: 651686
data da publicação: doE 34.572 de 04/05/2021
onde se lê: “Processo: PaE 2021/374839”
Leia-se: “Processo: PaE 2021/374684”

Protocolo: 654292
errata de disPeNsa de LicitaÇÃo
N° da dispensa: 04/2021-SEMaS/Pa
Número da publicação: 651857
data da publicação: doE 34.573 de 05/05/2021
onde se lê: “Processo nº 2021/374839”
Leia-se: “Processo nº 2021/374684”

Protocolo: 654289
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diÁria
.

Portaria Nº 585/2021 - GaB/seMas 10 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em empresa no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: iPiXUNa do Pará/Pa,
Período: 10/05 a 14/05/2021– 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5954965/1 - ValBEr do carMo dE SoUZa Gaia - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 6005246/2 - daVi GoNcalVES PiNTo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5953130/ 1 - WalTEr dE SoUZa fErraZ NETo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5943119/1 - JoSE rUBENi liMa dE aBrEU - (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 653950
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editaL de NotiFicaÇÃo
.

secretÁrio de estado de Meio aMBieNte, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 138, parágrafo único, inciso ii, da constituição do 
Estado do Pará e,
coNSidEraNdo que é dever do Poder Público e de toda a coletividade 
defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as pre-
sentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da constituição federal;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos órgãos ambientais realizarem o
controle e combate do desmatamento ilegal, com o consequente embargo
da obra ou atividade que lhe deu causa, bem como obrigatoriedade na
divulgação das áreas embargadas, nos termos do art. 51 da lei federal
nº 12.651/2012;
coNSidEraNdo o previsto na lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as san-
ções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e estabelece em seu art. 72, Vii a possibilidade de aplica-
ção da penalidade de embargo de obra ou atividade quando desenvolvidas 
em desacordo com as prescrições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo o previsto no decreto federal nº 6.514/2008, que dispõe 
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, e estabe-
lece em seus artigos 3º, Vii, 15-a, 16, 101, ii e 108, a possibilidade de 
aplicação da penalidade de embargo de áreas irregularmente desmatadas 
ou queimadas, mesmo nos casos em que o responsável pela infração ou o 
detentor do imóvel onde foi praticada for indeterminado, desconhecido ou 
de domicílio indefinido;
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coNSidEraNdo o previsto nos artigos 119, Vii e 125 da lei nº 5.887/95, 
que dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente – PEMA e, do mes-
mo modo, também estabelece a possibilidade da imposição da penalidade 
de embargo quando a atividade estiver em desacordo com a legislação 
pátria e sem o devido licenciamento ambiental;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 838/2013, que estabelece normas 
para a concessão de licenças, autorizações, serviços ou outro tipo de bene-
fício ou incentivo público aos empreendimentos e atividades situados em 
áreas desmatadas ilegalmente no Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos da instrução Normativa SEMa nº 07/2014, que 
fixa os procedimentos para autuação, embargo e divulgação das infrações 
relacionadas ao desmatamento ilegal no Estado do Pará;
CONSIDERANDO o relatório técnico produzido pelo setor de monitoramen-
to desta Secretaria Estadual de Meio ambiente, onde foi constatada a ocor-
rência do desmatamento ilegal, a partir dos dados oficiais de desmatamen-
to por meio de sensoriamento remoto (ProdES/iNPE), e
coNSidEraNdo que alguns polígonos das áreas detectadas como desma-
tadas ilegalmente pelo setor de monitoramento desta Secretaria não se 
encontram inscritos no CAR/PA, não sendo possível identificar, de imediato, 
o responsável pela infração ambiental, sendo, no entanto, necessária à 
imposição de medida que impeça a utilização da área,
rESolVE:
art. 1º decretar o embargo administrativo das áreas irregularmente des-
matadas objeto dos pontos abaixo elencados, cujo polígono completo en-
contra-se disponível no site institucional dessa Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade (www.semas.pa.gov.br), nos termos da 
instrução Normativa nº07/2014.

Nº do ProcESSo árEa foNTE
aNo do dES-
MaTaMENTo

MUNicÍPio laTiTUdE loNGiTUdE

2021/0000005129 16,33 dETEr, ciMaM 2020 PlacaS 03°54’ 51.52”S 54° 30’ 24.79”o
2021/0000008578 178,32 ciMaM 2019 alTaMira 06°12’58.176”S 53°35’51.218”o
2021/0000008580 3,91 ciMaM 2020 PlacaS 03º50’51.37”S 54º40’51.92”o
2021/0000004358 61,31 ProdES 2014 MoJU 03º04’19.17”S 49º27’14.34”o
2021/0000003737 5,67 dETEr, ciMaM 2020 UrUará 3°25’13.13”S 53°35’46.70”o
2021/0000001357 70,23 ciMaM 2020 NoVo ProGrESSo 081849.74”S 55°23’04.20”o
2021/0000001954 100,82 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 6°8’14.56”S 54°29’31.71”o
2021/0000001988 13,91 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 06°10’19.33”S 54°28’29.70”o
2021/0000001922 109,9 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 6°6’37.61”S 54°30’32.61”o
2021/0000001793 795,09 dETEr, ciMaM 2020 iTaiTUBa 06°34’42.5”S 55°15’10.1”o
2021/0000003886 218,38 dETEr, ciMaM 2020 iTaiTUBa 03°25’16.42”S 53°34’14.16”o
2021/0000003233 42,15 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 06°13’0.14”S 54°27’58.17”o
2021/0000000198 388 ciMaM 2020 SÃo fÉliX do XiNGU 06°6’52.040”S 53°05’17.154”o
2021/0000000201 21,62 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 02°56’7.191”S 52°41’3.077”o

2021/0000000202 59,68 ciMaM 2020
SENador JoSE 

Porfirio
3°42’27.41”S 51°51’57.04”o

2021/0000003474 131,43 dETEr, ciMaM 2020 NoVo ProGrESSo 08°07’13.56”S 55°33’58.93”o
2021/0000003478 44,4 ciMaM 2020 UrUará 03°25’54.62”S 53°35’55.47”o
2021/0000003473 188,91 ciMaM 2020 NoVo ProGrESSo 08°06’09.87”S 55°34’06.35”o
2021/0000003949 51,32 ProdES 2014 SÃo fÉliX do XiNGU 05°46’13.21”S 52°21’13.75”o
2021/0000001351 6,2 ciMaM 2020 iTaiTUBa 55°23’26.26”S 06°14’52.65”o
2021/0000001353 42,26 ciMaM 2020 iTaiTUBa 06°09’56.57”S 55°21’15.86”o
2021/0000001354 20,34 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 06°43’15.10”S 55°08’17.30”o
2021/0000001356 22,06 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 06°43’56.88”S 55°07’13.49”o
2021/0000001358 62,3 ciMaM 2020 iTaiTUBa 06°10’7.97”S 55°20’13.64”o
2021/0000001360 1179,68 ciMaM 2020 iTaiTUBa 06°10’52.10”S 55°20’16.30”o
2021/0000001362 73,75 ciMaM 2020 NoVo ProGrESSo 06°39’48.79”S 55°23’04.20”o
2021/0000001350 20,06 ciMaM 2020 iTaiTUBa 06°14’00.87”S 55°23’16.67”o
2021/0000001348 58,04 ciMaM 2020 iTaiTUBa 06°15’26.62”S 55°23’03.61”o
2021/0000001344 15,73 dETEr, ciMaM 2020 aNaPU 03°14’05.70”S 51°17’13.45”o

2021/0000010793 239,5 dETEr, ciMaM 2020
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
03°41’20.94”S 51°46’29.57”o

2020/0000034649 475,333 dETEr 2017 SÃo fÉliX do XiNGU 06°22’48.205”S 52°44’32.490”o
2020/0000037436 10,88 dETEr, ciMaM 2020 SÃo fÉliX do XiNGU 06°29’18.269”S 53°15’54.717”o
2020/0000037435 260,12 dETEr, ciMaM 2020 SÃo fÉliX do XiNGU 07°05’13.399”S 52°51’24.764”o
2020/0000034647 24,47 ProdES 2014 alMEiriM 01°16’38.79”S 53°34’9.86”o

2020/0000037320 89,57 ciMaM 2020
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
03°44’56.75”S 51°50’33.42”o

2020/0000030457 32,31 dETEr 2020 UrUará 3°13’52.213”S 54°11’30.963”o
2021/0000002243 35,78 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 06°11’43.32”S 54°28’6.44”o
2020/0000034650 119,569 ciMaM 2017 SÃo fÉliX do XiNGU 06°20’38.324”S 52°46’3.460”o
2020/0000034643 453,189 ciMaM 2020 PorTEl 03°14’51.100”S 50°10’04.300”o
2020/0000034646 12,716 dETEr 2017 SÃo fÉliX do XiNGU 06°11’0.481”S 53°9’23.857”o
2020/0000034645 424,27 dETEr, ciMaM 2020 NoVo ProGrESSo 8°19’50.04”S 55°19’02.42”o

2020/0000035015 731,65 dETEr, ciMaM 2020
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
3°40’58.13”S 51°48’51.51”o

2020/0000035014 15,17 ciMaM 2020
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
3°31’43.97” 51°11’30.33”o

2020/0000038560 51,49 dETEr, ciMaM 2020
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
03°42’32.01”S 51°50’58.02”o

2020/0000038432 5,14 dETEr, ciMaM 2020 aNaPU 03°24’16.10”S 51°14’28.22”o

2020/0000038559 81,61 ciMaM 2020
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
03°43’21.19”S 51°51’27.96”o

2020/0000038570 69,02 dETEr, ciMaM 2020 SÃo fÉliX do XiNGU 06°32’11.345”S 53°14’05.713”o
2020/0000038441 15,73 dETEr, ciMaM 2020 aNaPU 03°14’05.7”S 51°17’13.45”o
2020/0000038434 15,17 dETEr, ciMaM 2020 aNaPU 03°31’43.97”S 51°11’30.33”o
2020/0000038567 52,19 dETEr, ciMaM 2020 SÃo fÉliX do XiNGU 06°29’04.888”S 53°15’36.607”o
2021/0000007142 6,748 dETEr, ciMaM 2020 NoVo ProGrESSo 06°49’56.5”S 55°17’08.78”o
2021/0000007144 60,584 dETEr, ciMaM 2020 NoVo ProGrESSo 06°50’15.44”S 55°17’16.6”o
2021/0000006414 7,37 dETEr, ciMaM 2020 SÃo fÉliX do XiNGU 06°21’15.906”S 52°58’50.607”o
2021/0000010789 51,33 dETEr, ciMaM 2020 PorTEl 02°43’44.03”S 51°47’32.09”o
2021/0000012376 43,942 dETEr, ciMaM 2021 UrUará 03°13’57.47”S 54°11’29.33”o
2021/0000012375 1,632 dETEr, ciMaM 2021 iTaiTUBa 06°42’34.74”S 56°10’24.42”o
2021/0000012379 126,05 dETEr, ciMaM 2021 alTaMira 06°27’24.6”S 53°12’41.4”o
2021/0000011999 108,82 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 05°50’55.75”S 53°39’50.73”o

2021/0000011997 383,81 dETEr, ciMaM 2020
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
03°40’14.23”S 51°48’14.04”o

2021/0000011996 1,64 ProdES, ciMaM 2021 ParaGoMiNaS 03°4’29”S 47°48’56”o
2021/0000011177 99,657 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 05°50’16.8”S 53°37’12”o

2021/0000011180 60,228 dETEr, ciMaM 2020 alTaMira 05°45’36”S 53°27’07.2”o
2021/0000011182 53,55 dETEr, ciMaM 2020 SÃo fÉliX do XiNGU 06°11’55.23”S 53°08’49.422”o
2021/0000011184 168,06 dETEr, ciMaM 2020 SÃo fÉliX do XiNGU 06°11’49.101”S 53°09’50.226”o
2021/0000013186 69,74 dETEr, ciMaM 2020 PacaJá 03°16’54.14”S 50°12’17.2”o
2021/0000013183 45,692 dETEr, ciMaM 2021 iTaiTUBa 06°30’35.51”S 55°57’09.45”o
2021/0000013177 33,64 dETEr, ciMaM 2020 iTaiTUBa 06°27’07.21”S 55°50’01.91”o

2021/0000013172 112,3 dETEr, ciMaM 2020
SENador JoSÉ 

PorfÍrio
03°40’51.13”S 51°48’51.51”o

2021/0000011594 14,85 ciMaM 2020 PacaJá 03°17’51.32”S 50°9’39.13”o
2021/0000011533 4,07 dE_olHo_Na_florESTa 2017 alTaMira 03°22’50.79”S 52°25’41.27”o
2021/0000011574 8,39 dETEr, ciMaM 2021 aNaPU 03°31’32.14”S 51°28’32.14”o

Protocolo: 654026

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 587/2021 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/331273 UrE-rEd - SE-
MaS;
rESolVE-SE:
I – Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 491/2021 GAB-SEMAS de 20/04/2021, 
publicada no doE Nº 34.560 do dia 22/04/2021, que concedeu Suprimen-
to de fundo ao servidor EMErSoN fErrEira MoNSEf filHo, Matrícula: 
5958447/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, citado na refe-
rida portaria.
Belém, de 10 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 653989
Portaria Nº 588/2021 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/335546 UrE-Mar - SE-
MaS;
rESolVE-SE:
I – Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 465/2021 GAB-SEMAS de 14/04/2021, 
publicada no doE Nº 34.554 do dia 16/04/2021, que concedeu Supri-
mento de fundo a servidora fErNaNda coSTa MiraNda, Matrícula nº 
57215354/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente / 
coordenadora de Núcleo, citado na referida portaria.
Belém, de 10 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 654086

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 177 de 07 de maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/472106 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: conduzir servidor para realizar reuniões com a Secretaria de 
Meio ambiente do Município de Novo Progresso, para tratar das ações com-
partilhadas de fiscalização e monitoramento
origem: Santarém-Pa
destino: Novo Progresso (flota do iriri)-Pa
Período: 17 a 22/05/2021 - 5,5 (cinco e meia) diárias
Servidor: Pedro Paulo de Souza Queiroz - 5942921 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 176 de 07 de maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/323139 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo:  fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na co-
munidade de Jaramacaru – FLOTA do Trombetas e no entorno da Unidade, 
controlar a entrada dos extrativistas na floTa, com apoio da Polícia Militar 
do Pará
origem: oriximiná-Pa
destino:  Jaramacaru-Pa
Período: 19/04 a 10/05/2021 - 21,5 (vinte e uma e meia) diárias
Servidor: Jones dam Picanço Guerreiro - 333 - Técnico em Gestão am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº 175 de 07 de maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/472080 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo:  realizar reuniões com a Secretaria de Meio ambiente do Muni-
cípio de Novo Progresso, para tratar das ações compartilhadas de fiscali-
zação e monitoramento,
origem: Belém-Pa
destino: Santarém e Novo Progresso (flota do iriri)-Pa
Período:  17 a 22/05/2021 - 5,5 (cinco e meia) diárias
Servidor: dilson Nazareno favacho lopes - 5894692 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 174 de 07 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o muni-
cípio de São Geraldo do araguaia-Pa, de 10 a 15/05/2021:

Servidor objetivo
Thiago Pacheco de oliveira, matrícula  nº 5953392, 

cargo de Técnico em Gestão ambiental.

apoiar as ações e levantamentos de  infraestrutura no PESaM 
que serão  executadas pela ValE S.a

leticia lima de freitas, matrícula  nº 5939808, cargo de 
Técnico em Gestão ambiental.

Wanessa Silva Grangeiro, matrícula  nº 57208461, 
cargo de Especialista em Educação classe ii.

João claudio conceição de Souza, matrícula nº 
57201094, cargo de auxiliar operacional.

Jose adilson aguiar do Vale, matrícula nº 57196345, 
cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/408515 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 654102

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 057/2021/crH-GaB 
Belém, 10 de maio de 2021
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO: Processo nº 2021/490468, e Oficio Interno n° 051/2021-
GaB.SEc.SEGUP de 06/05/2021.
coNSidEraNdo: o decreto que designou o servidor dPf rÔMUlo rodo-
ValHo GoMES, Secretário adjunto de Gestão operacional/SEGUP, Mf nº 
5947315/1, para responder pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, no 
período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
rESolVE: designar o servidor cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS 
SaNToS, diretor, Mf n° 5420628/3, para responder pelo cargo de Secretá-
rio adjunto de Gestão operacional/SEGUP, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretario de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 654166
Portaria Nº 058/2021/crH-GaB  
Belém, 10 de maio de 2021
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO: Oficio Interno n° 052/2021-GAB.SEC.SEGUP de 
10/05/2021.
coNSidEraNdo: o deslocamento do Secretário adjunto de Gestão opera-
cional cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, em exercício, a 
cidade de Brasília – DF, para recebimento de bens doados pela SENASP, no 
período de 09/05/2021 a 14/05/2021.
rESolVE: designar o servidor claÚdio lUciaNo MoNTEiro dE oliVEi-
ra, assessor iii, Mf n° 5420407/2, para responder pelo cargo de Secre-
tário adjunto de Gestão operacional- SaGo/SEGUP, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretario de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 654217

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 027/2016-seGUP/Pa
Processo nº 2016/58168
Exercício: 2021
origem: Pregão Eletrônico nº 16/2015-ProdEPa
objeto: Prorrogação excepcional da vigência do contrato nº 027/2016-SE-
GUP/Pa, pelo prazo de até 12 (doze) meses, a contar de 10 de maio de 
2021.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 121/2021-coNJUr

data de assinatura: 07/05/2021
Vigência: até 12 (doze), a contar do dia 10/05/2021
Programação orçamentaria: 21.101.06.126.1508.8238 - Gestão da Tec-
nologia da informação e comunicação; Natureza: 339040; fonte: 0101
contratada: liP coMErcial lTda - EPP
cNPJ: 03.084.788/0001-50
Endereço: Travessa Três de Maio, nº 1594, Bairro São Brás, cEP: 66.063-
388, Belém/Pa
ordenador de despesas: alan ailton da Silva Guimarães - Secretário ad-
junto de Gestão administrativa

Protocolo: 654288

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 02/2021-FesP.
o fundo Estadual de Segurança Pública - fESP, através de seu Pregoeiro, 
comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: contratação de empresa especializada na realização de cursos te-
óricos e práticos para a formação de piloto privado de avião (PPA), em con-
formidade com as legislações pertinentes da agência Nacional de aviação 
civil (aNac).
data da abertura: 21/05/2021
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, 10 de maio de 2021.
PaUlo da coNcEiÇÃo MoNTEiro - cB BM
Pregoeiro/fESP

Protocolo: 654022

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 589/2021–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): BraSÍlia/df
PErÍodo: 22 à 25.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro)de alimentação e 03(três) de pou-
sada
SErVidor(ES):cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, 
Mf:5420628-1
TEN cEl PM GEraldo MaGEla da SilVa falcÃo JÚNior, Mf:573989-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 590/2021–saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “SEGUraNÇa Por Todo Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 19 à 23.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco)de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidor(ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, 
Mf:5420628-1
SGT BM carloS alBErTo oliVEira aQUiNo, Mf: 5634814-1
cB BM EdEr MarcElo BriTo dE araÚJo, Mf: 57189415-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 591/2021–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): BraSÍlia/df
PErÍodo: 10 à 15.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis)de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES): SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
cB PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 592/2021–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): BraSÍlia/df
PErÍodo: 09 à 15.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete)de alimentação e 06(seis) de pousada
SErVidor(ES): SGT BM fraNciSco fErrEira crUZ, Mf: 5610257-1
SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1
SGT PM MarcoS JoSÉ Maia dE oliVEira, Mf: 5673410
SGT PM oSValdo NaZarENo roSário do NaSciMENTo, Mf: 5597611-1
cB PM lUciaNo ViTor dE SoUZa crUZ, Mf: 54193235-1
cB PM clENilSoN PENicHE GaliSa, Mf: 57210563-2
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
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Portaria Nº 593/2021–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): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 11 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor(ES): alEXaNdrE coSTa dE SoUZa, Mf: 5891588
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 654323

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº599/2021-saGa
Belém, 10 de maio de 2021
coNSidEraNdo: o Processo 2021/477857, e Mem.nº042/2021-aScoM,-
de 05.05.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº02/2021-SaGa, de 04.01.2021, doE nº 
34.452, de 06.01.2021, que concedeu 14(quatorze) do período de gozo 
de férias à servidora aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa, diretor do 
Naf/caSTaNHal, Mf 57219599/4, 2019/2020, no período de 04.01 a 
17.01.2021, ficando o restante de 16 (dezesseis) dias para usufruir em 
data oportuna.
r E S o l V E:
conceder 16(dezesseis) dias do período de gozo de férias à servido-
ra aliNE roBErTa SaaVEdra da SilVa, diretor do Naf/caSTaNHal, Mf 
57219599/4, 2019/2020, no período de 07.06 a 22.06.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 653982
Portaria Nº621/2021-saGa
Belém, 10 de maio de 2021
coNSidEraNdo:  o Processo nº2021/490172,e requerimento.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº540/2021-SaGa,de 30.04.2021,publica-
da do doE nº 34.572,de 04.05.2021,referente as férias regulamentares no 
mês de junho/2021 aos servidores da SEGUP.
r E S o l V E:
Excluir o servidor GilcEValdo araGÃo BElÉM, Mf nº 3153746/1, assis-
tente administrativo .
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 654221

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 680/2021 – sccMo/dGP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da lei complementar Estadual 
nº 053/2006 e no artigo 12, alínea “b”, item 1, do decreto Estadual nº 
2.400/1982, e considerando os termos do requerimento S/N°, rESolVE:
art. 1º EXoNErar o cEl QoPM rG 21119 HENriQUE SaloMÃo PErEira 
da crUZ, da função de assistente do chefe do departamento Geral de 
operações ;
art. 2º TraNSfErir o cEl QoPM rG 21119 HENriQUE SaloMÃo PErEi-
RA DA CRUZ, por interesse próprio, do Departamento Geral de Operações 
(icoaraci) para o fundo de Saúde da PMPa (Belém);
art. 3º NoMEar o cEl QoPM rG 21119 HENriQUE SaloMÃo PErEira da 
crUZ para exercer a função de Subdiretor do fundo de Saúde da PMPa 
(Belém);
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 05 de Maio de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci- Pa, 10 de Maio de 2021.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 654222
Portaria Nº 654/2021 – sccMo/dGP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da lei complementar Estadual 
nº 053/2006 e no artigo 12, alínea “b”, item 1, do decreto Estadual nº 
2.400/1982, rESolVE:
art. 1º EXoNErar o cEl QoPM rG 24956 ElioMar caMPoS faUSTiNo, 
da função de Subdiretor do fundo de Saúde da PMPa;
art. 2º TraNSfErir o cEl QoPM rG 24956 ElioMar caMPoS faUSTiNo, 
por necessidade do serviço do fundo de Saúde da PMPa (Belém) para o 
corpo Militar de Saúde da PMPa(Belém);

art. 3º NoMEar o cEl QoPM rG 24956 ElioMar caMPoS faUSTiNo para 
a função de diretor do corpo Militar de Saúde da PMPa;
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 03 de Maio de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci-Pa, 10 de Maio de 2021.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 654218
Portaria Nº 021/2021 – ePPM
OBJETO: Nomeação de Fiscal do Acordo de Cooperação nº 005/2021 – 
PMPa/PrEf. dE UliaNÓPoliS/Pa. fiScal NoMEado: 2º TEN QoaPM dE-
MÉTRIZ ARAUJO DE SOUSA – RG 33.239; Belém/PA, 05/05/2021. CEL 
QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – Comandante Geral da 
PMPa.

Protocolo: 654163

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 022/2021 – eP/PMPa – Nomeação de comissão de 
fiscalização do Contrato Administrativo nº 005/2021. CoMiSSÃo 
NoMEada: cEl QoPM rG 26311 JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo, 
TEN cEl QoPM rG 27317 SaNdro WaGNEr dE aNdradE do carMo, cB 
PM rG 37110 loUriMar dE carValHo fiGUEirEdo e o cB PM rG 39869 
VicTor fErrEira dE liMa para, sob a presidência do primeiro, realizarem 
a fiscalização. OBJETO: “Aquisição de 2 ambulâncias tipo B e 2 ambulâncias 
tipo Unidade avançada”, com recursos oriundos do Termo de Execução 
descentralizada nº 002/2020 PMPa x dETraN/Pa. Belém/Pa, 10/05/2021; 
JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – TEN CEL QOPM; Chefe do EP/PMPA.

Protocolo: 654300

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 056/2021 – PMPa.
PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.576, do dia 07/05/2021, ProT. Nº 653287
oNde se LÊ: cNPJ Nº 35.822.058/0001-98
Leia-se: cNPJ Nº 35.822.821/0001-98
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 653960

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 055/2021 – ccc/PMPa
Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 055/2021 - CCC/
PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa PrEMiUM SErViÇoS E coMÉr-
cio lTda, cujo objeto é a “aquisição de EPi, álcool em gel 70% antissép-
tico, álcool líquido 70% antisséptico, borrifador e máscaras de proteção”.
onde se lê:
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 193.824,00 (cento e 
noventa e três mil e oitocentos e vinte e quatro reais).
Leia-se:
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 193.754,00 (cento e 
noventa e três mil e novecentos e cinquenta e quatro reais).
Belém/Pa, 10 de maio de 2021.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 654231

diÁria
.

Portaria Nº 730/21/di/dF – Objetivo: A serviço da PMPA; Funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Bujarú/Pa; Período: 15/03/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção; Servidor: SGT PM Sergio augusto carvalho Brito; cPf: 332.899.722-
91; Valor: R$ 131,88. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BE-
ZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 653971

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 005/2021 – cPL/FasPMPa
O Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPMPA, através 
de seu pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pre-
gão Eletrônico, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a “aquisição de 02 (duas) maquinas automáticas de café ex-
presso e bebidas quentes e 04 (quatro) purificadores de água, destinados 
a atender o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Estado do Pará 
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– FAS-PMPA”conforme exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
data de abertura: 28/05/2021
Horario da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasilia-DF)
Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.
gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
Belém, 10 de maio de 2021.

Protocolo: 654062
aViso de LicitaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica N° 003/2021 – cPL/FasPMPa
O Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPMPA, através 
de seu pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade cota-
ção Eletrônica, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a contratação de Empresa especializada para aquisição de 10 
(dez) Estantes em aço tipo prateleira e Pallet plástico resistente, fechado, 
para suprir e aparelhar a Seção de Material/almoxarifado deste faSPM.
conforme exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
data de abertura: 17/05/2021
Horario da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasilia-DF)
Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.
gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
Belém,10 de maio de 2021.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM

Protocolo: 654089

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021 – cBMPa
o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 
suas atribuições legais HoMoloGa a adjudicação referente ao Pregão Ele-
trônico nº 010/2021, cujo objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENTo PErMaNENTE Para TraNSPorTE dE caiaQUE 
(carrETiNHa) Para aTENdEr aS NEcESSidadES do cBMPa, conforme 
segue:
– ITEM 01 (Carreta para Transporte de Caiaque, 17 unidades), tipo menor 
preço por item, licitação fracassada por não haver êxito na negociação das 
propostas para valor menor ou igual ao máximo estimado; cancelado na 
fase de julgamento.
– ITEM 02 (Carreta para Transporte de Caiaque, 03 unidades), tipo menor 
preço por item, licitação fracassada por não haver êxito na negociação das 
propostas para valor menor ou igual ao máximo estimado; cancelado na 
fase de julgamento.
Belém - Pa, 10 de Maio de 2021.
HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 653968

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 031/sF/dF, de 06 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 ao 2° TENENTE QoaBM Sil-
Vio lUiS liMa cHaVES, cPf:594.694.712-53, Mf:5826691-1, no valor de 
R$3.000,00 (três mil reais), que correrá a conta do Estado com a seguinte 
classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039 (serviço de pessoa jurídica)
R$ 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 032/sF/dF, de 06 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 ao 1° SarGENTo BM EMErSoN 
carloS SoUZa MoraES, cPf:431.241.602-82, Mf:5452597-1, no valor 
de R$4.000,00 (quatro mil reais), que correrá a conta do Estado com a 
seguinte classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (consumo)
R$ 3.000,00 – (despesas eventuais)
(três mil reais)
Elemento de despesa: 339039 (serviço de pessoa jurídica)
R$ 1.000,00 – (despesas eventuais)
(hum 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 033/sF/dF, de 06 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 ao 1° SarGENTo BM carloS 
MoNTEiro dE alMEida JÚNior, cPf:399.832.692-87, Mf:5601789-1, no 
valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), que correrá a conta do Estado com 
a seguinte classificação.
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030 (consumo)
R$ 3.000,00 – (despesas eventuais)
(três mil reais)
Elemento de despesa: 339039 (serviço de pessoa jurídica)
R$ 1.000,00 – (despesas eventuais)
(hum 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

Protocolo: 654303

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 055/diÁria/cedec, de 27 de aBriL de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
Art. 1º – Conceder diárias aos militares: CB QBM JARDSON ARAÚJO DA 
SilVa E cB QBM fraNciSco JÚNior PiNHEiro lÚcio, 04 (quatro) diá-
rias de alimentação e 03 (três) diária de Pousada para cada, perfazendo 
um valor total de R$ 1.772,40 (UM MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS 
rEaiS E QUarENTa cENTaVoS), por terem seguido viagem de itaituba-Pa 
para o município de Jacareacanga-PA, na Região de Integração do Tapajós, 
com diárias do grupo B, no período de 26 a 29 abril de 2021, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS – CEL QOBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 654173
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Portaria Nº. 066/diÁria/cedec, de 10 de Maio de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
Art. 1º – Conceder diárias aos militares: CEL QOBM REGINALDO PINHEI-
ro doS SaNToS, STEN QBM Márcio alBErTo carValHo da SilVa, cB 
QBM EliSEU BorGES caValcaNTE e cB QBM Marilia lEÃo da coSTa 
PaNToJa, 13 (treze) diárias de alimentação e 12 (doze) diárias de pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de R$ 13.583,50 (TREZE MIL 
QUiNHENToS E oiTENTa E TrÊS rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS), por 
terem seguido viagem de Belém-Pa para o município de Santarém, itaitu-
ba, oriximiná, Terra Santa, faro e Belterra-Pa, na região de integração do 
Tapajós e Baixo Amazonas e com diárias do grupo B, no período de 09 a 
21 de maio de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS – CEL QOBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 654178

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 056/2021-dGPc/diVersos
Belém-Pa, sexta-feira, 07 de maio de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outu-
bro de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
I – DESIGNAR nos termos da lei n° 8666/93 o servidor ADEMILDO PANTO-
Ja da SilVa, diretor de divisão, matrícula n°5904207/2 , para acompanhar 
como FISCAL a execução do CONTRATO Nº 012/2021 –PC/PA, firmado 
com a EMPRESA NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA – EPP , CNPJ 
N° 05.972.711/0001-41, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada na prestação dos serviços de sanitização e controle microbioló-
gico de ambientes e veículos, a serem realizados nas dependências das 
unidades da polícia civil do estado do pará, E No SEU iMPEdiMENTo a 
servidora KariNa rodriGUES BENETTi, Escrivã de Polícia civil, matrícula 
n°5186536/2 , que assistirá o referido contrato com as mesmas atribui-
ções, no âmbito da polícia civil do estado do pará, desde o início até o 
término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
III – DETERMINAR a Diretoria de Administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil

Protocolo: 654305

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°12/2021-Pc/Pa. Modalidade de licitação: dispensa de 
licitação n°08/2021. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 
00.368.105/0001-06 e NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA – EPP. 
cNPJ nº 05.972.711/0001-41. data da assinatura: 07/05/2021. Vigência: 
contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 07/05/2021 e encer-

ramento em 07/05/2022. objeto: contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços de sanitização e controle microbiológico de am-
bientes e veículos, a serem realizados nas dependências das unidades da 
polícia civil do estado do pará. Valor: R$111.900,00 (cento e onze mil e 
novecentos reais). Processo nº 2020/860037. orçamento: 40101.06.303.
1502.8277.339039.0101. contratada: NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal 
LTDA – EPP. Endereço da Contratada: Travessa Mariz e Barros, n°1678, 
bairro Pedreira, cEP 66080-009, na cidade Belém/Pa, telefone (91) 3226-
9231, ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 654304

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 1. contrato: 002/2021. Partes: Polícia civil do Esta-
do do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. STYlUS SErViÇoS dE liM-
PEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ nº 13.258.951/0001-07. Classifica-
ção do objeto: acréscimo de 25% ao valor do contrato, para contratação 
da área de T. I. Valor: R$ 193.371,72. Data da Assinatura: 10/05/2021. 
ViGÊNcia: a partir da assinatura até 15/01/2022. orçamento: Programa 
de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 
06.126.1508.8238.339037.0101. Estadual. Proc. nº 2021/286112. con-
tratado: STYlUS SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda. Endere-
ço: avenida conjunto Benjamim Sodré, rua canaã, nº 01, Bairro: Parque 
Verde, cep: 66.635-220, Belém/Pa. Telefone: (91) 3351-0881. ordena-
dor: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delega-
do Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 654185

diÁria
.

Portaria Nº: 00581/2021 - dGPc/od/drF de 05 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/472311, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PalESTiNa 
DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 05/05/2021 
a 08/05/2021;

1. aSSESSor EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior - MaT: 5957660
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 712.14 ( SETECENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00582/2021 - dGPc/od/drF de 05 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/470832, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BrEVES, 
a fim de realizar diliGENcia Policial, no período de 05/05/2021 a 
09/05/2021;

1. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,068.21)

2. dPc fErNaNdo cESar MarcoliNo da SilVa JUNior - MaT: 5940500
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,068.21)

3. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,068.21)

4. EPc MarcElo SoUZa fraNcES - MaT: 54196349
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,068.21)
5. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 5,341.05 ( CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00583/2021 - dGPc/od/drF de 05 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021468506, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃE do 
RIO, a fim de realizar IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CO-
MUNicaÇÃo, no período de 05/05/2021 a 07/05/2021;

1. PaP lUiS fErNaNdo SaNTa roSa rEiS - MaT: 5692571
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R$ 474.76)

2. aSS. iNf MarcEla da SilVa SilVEira MiraNda - MaT: 54188213
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R$ 474.76)

3. PaP doriEdSoN cardoSo da SilVa - MaT: 5692504
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
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rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 1,424.28 ( UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00584/2021 - dGPc/od/drF de 05 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 04/05/2021 a 09/05/2021;

1. iPc fraNKlEY dE SoUZa MoTa - MaT: 8400707
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,186.90)
2. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759

(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 2,373.80 ( DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00585/2021 - dGPc/od/drF de 05 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/466688, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/05/2021 a 
07/05/2021;

1. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R$ 474.76)

2. iPc SilVio alEX lEal da SilVa - MaT: 54184102
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R$ 474.76)

3. dPc alBEroNE afoNSo MiraNda loBaTo - MaT: 5673739
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R$ 474.76)

4. EPc Marco aNToNio dE MElo BarroSo - MaT: 57192927
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 1,899.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00586/2021 - dGPc/od/drF de 05 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0012021, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 05/05/2021 a 06/05/2021;

1. iPc ViTor diaS faidHErB - MaT: 5940363
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de R$ 356.07 ( TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00587/2021 - dGPc/od/drF de 05 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/476268, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa-
RÉM, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 05/05/2021 a 
09/05/2021;

1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 1,068.21 ( UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00588/2021 - dGPc/od/drF de 06 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHoEira do 
PIRIÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07/05/2021 
a 11/05/2021;

1. iPc BrUcE riBEiro liMa - MaT: 57221792
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,068.21)

2. iPc Marcio dE SoUSa liMa - MaT: 5553202
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 2,136.42 ( DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUA-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00589/2021 - dGPc/od/drF de 06 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 07/05/2021 a 14/05/2021;

1. iPc dEYVid aNToNio liMa GoES - MaT: 57200427
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 1,661.66 ( UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00590/2021 - dGPc/od/drF de 06 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHoEira do ara-
RI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07/05/2021 a 
08/05/2021;

1. dPc ricardo PicaNco d’ aVila - MaT: 5940528
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

2. EPc MicHEl aNdErSoN do MoNTE aZEVEdo - MaT: 57195520
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

3. iPc MaUro BaHia BEGoT - MaT: 54197019
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

4. iPc lEaNdro da SilVa BraGaNca - MaT: 80845076
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

5. EPc MaUricio dE alENcar GUiMaraES HiPoliTo - MaT: 5940301
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

6. iPc JoUBEr BarroS GalVao filHo - MaT: 54189345
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

7. iPc MarlYSoN MiGUEl coSTa dE MENEZES - MaT: 5940336
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 1,661.66 ( UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00591/2021 - dGPc/od/drF de 06 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021479300, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/05/2021 a 
08/05/2021;

1. iPc JaNair oliVEira da SilVa - MaT: 5332788
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,661.66)

2. iPc doUGlaS MiraNda MEllo - MaT: 5462983
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 3,323.32 ( TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00592/2021 - dGPc/od/drF de 06 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021479160, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 01/05/2021 a 
08/05/2021;

1. iPc Joao fErrEira NETo - MaT: 54189353
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,661.66)

2. dPc EdSoN rodriGUES dE aZEVEdo - MaT: 5940408
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,661.66)

3. iPc ariNaldo SilVa SaNToS - MaT: 8400631
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 4,984.98 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00593/2021 - dGPc/od/drF de 06 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/479606, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06/05/2021 a 
09/05/2021;

1. dPc alMir alVES oliVEira - MaT: 5914008
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 830.83 ( OITOCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E TRÊS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00594/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/479435, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 07/05/2021 a 13/05/2021;

1. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

2. ddiV Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - MaT: 54185815
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 2,848.56 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO RE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00595/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 07/05/2021 a 07/05/2021;

1. iPc rENaTo doS SaNToS carValHo - MaT: 57221791
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de R$ 118.69 ( CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E NOVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00596/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/485769, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07/05/2021 
a 08/05/2021;

1. EPc daNiElla caroliNE fErrEira cardoSo carValHo - MaT: 5900990
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 356.07)

2. iPc ValdiNEi dE Sa loBo - MaT: 5853206
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 712.14 ( SETECENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00597/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/449822, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/05/2021 
a 09/05/2021;

1. dPc WalTEr rESENdE dE alMEida - MaT: 5075670
(GRUPO: A, VALOR: R$ 211.01, QTD: 1, TOTAL: R$ 211.01)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 211.01 ( DUZENTOS E ONZE REAIS E UM CENTAVO ), para 
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00598/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/450083, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/05/2021 
a 09/05/2021;

1. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 1, TOTAL: R$ 167.05)

2. iPc aUGUSTo cESar MariNHo VaScoNcEloS - MaT: 5940059
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 1, TOTAL: R$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de R$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00599/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021470852, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcU-
MÃ, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
08/05/2021 a 11/05/2021;

1. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)
2. aSS. iNf JoSiMar dE MoUra cHaGaS - MaT: 57205528
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 1,424.28 ( UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00600/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/475120, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de doM Eli-
SEU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZA-
ÇÃo, no período de 08/05/2021 a 09/05/2021;

1. iPc lEoNardo JoSiNo cardoSo JUNior - MaT: 5107733
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

2. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 474.76 ( QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00601/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/466307, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
08/05/2021 a 11/05/2021;
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1. iPc THiaGo SEPEda liMa - MaT: 57233544
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

2. iPc dUrVal lUiS PaES GoNdiM - MaT: 57233589
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

3. iPc Eric MarcoS NUNES caValcaNTE - MaT: 5332630
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

4. iPc WaSHiNGToN lUiS SaNcHES dE arrUda filHo - MaT: 57192809
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

5. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

6. iPc Marco aNToNio SENa cHaGaS - MaT: 5411017
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)
7. dPc raPHaEl TaVarES MacEdo dE SalES - MaT: 5940405
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

8. EPc faBio lUiS araUJo NoroNHa - MaT: 57233565
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 6,646.64 ( SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS 
E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00602/2021 - dGPc/od/drF de 07 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 09/05/2021 a 10/05/2021;

1. iPc MarlYSoN MiGUEl coSTa dE MENEZES - MaT: 5940336
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

2. EPc THaiS PaiXao dE oliVEira - MaT: 5939998
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

3. EPc fadia SoUSa fEliX NaUar - MaT: 5940340
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 712.14 ( SETECENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00603/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa crUZ do ara-
RI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 08/05/2021 a 
12/05/2021;

1. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R$ 949.52)

2. dPc ricardo PicaNco d’ aVila - MaT: 5940528
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R$ 949.52)

3. iPc JoUBEr BarroS GalVao filHo - MaT: 54189345
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 2,848.56 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO RE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00604/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021488299, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraBá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
10/05/2021 a 16/05/2021;

1. NilToN SilVa coSTa - MaT: 5946538
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

2. TaTiaNE SaNToS da SilVa MoNTEiro - MaT: 5946811
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

3. adriaNa VilHENa NoBrEGa - MaT: 57188292
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

4. aS carla VaNESSa MorEira da SilVa SEYNaEVE - MaT: 57209729
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

5. BrUNa lETHicia MoUrao PErEira - MaT: 5899113
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 

total de R$ 7,121.40 ( SETE MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00605/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/486275, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/05/2021 a 
10/05/2021;

1. iPc MarcUS diMiTriUS fUrTado ParaENSE - MaT: 5412404
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

2. iPc EliaS fariaS EVaNGEliSTa - MaT: 5463173
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

3. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)
4. dPc adriaNa carla MaGNo BarBoSa - MaT: 54180059
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

5. iPc MarcElo carloS ToBiaS rodriGUES - MaT: 5412390
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

6. iPc laErcio PraZErES da SilVa - MaT: 54189057
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

7. iPc aNdrE lUiZ dE MESQUiTa carValHo - MaT: 8400775
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 1,661.66 ( UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00606/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de rea-
lizar ParTiciPaÇÃo EM cUrSoS dE aPErfEiÇoaMENTo, no período de 
10/05/2021 a 15/05/2021;

1. iPc clEUToN TorrES rodriGUES - MaT: 5940014
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,186.90)
2. iPc NaTalia dE MacEdo GUrGEl SoarES - MaT: 5940251
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,186.90)
3. iPc faBio HENriQUE GoNZaGa MacHado - MaT: 5940261
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,186.90)

4. iPc ViNiciUS lUiZ GoMES dE SoUZa - MaT: 5940177
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 4,747.60 ( QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00607/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PLACAS, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 10/05/2021 a 20/05/2021;

1. EPc MaNoEl SilVa MoraES filHo - MaT: 5913834
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,373.80)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 2,373.80 ( DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00608/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/479469, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
10/05/2021 a 13/05/2021;

1. iPc NElSoN JorGE dE oliVEira coSTa filHo - MaT: 5913951
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)
2. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

3. iPc GUSTaVo adolf rEBElo BaTiSTa PiNHEiro - MaT: 54197203
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)
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4. iPc MarNilSoN JoSE dE SoUSa raBElo - MaT: 5609747
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

5. iPc ardilEX NaZarENo doS SaNToS Barra - MaT: 5331978
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 4,154.15 ( QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO RE-
aiS E QUiNZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00609/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/472909, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZA-
ÇÃo, no período de 10/05/2021 a 11/05/2021;

1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 237.38 ( DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00610/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/472909, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZA-
ÇÃo, no período de 10/05/2021 a 11/05/2021;

1. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 237.38 ( DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00611/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021470646, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ
-AÇU, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, 
no período de 10/05/2021 a 19/05/2021;

1. aSS. iNf rUdiNardY caValcaNTE dE araUJo - MaT: 57193801
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 9, TOTAL: R$ 1,503.45)
2. daS aUGUSTo ViNiciUS riBEiro BarroS - MaT: 5904208
(GRUPO: A, VALOR: R$ 167.05, QTD: 9, TOTAL: R$ 1,503.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 3,006.90 ( TRÊS MIL, SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00612/2021 - dGPc/od/drF de 10 de Maio de 
2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021429012, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TrairÃo, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTER-
NaS, no período de 10/05/2021 a 16/05/2021;

1. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

2. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

3. dPc EliNElSoN dE oliVEira SilVa - MaT: 57192684
(GRUPO: B, VALOR: R$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de R$ 4,272.84 ( QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 653912

.

.

oUtras MatÉrias
.

LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis
ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ParEcEr
A comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PORTARIA Nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2021/62881 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo

1 31005 GaVETEiro EM Mdf, SUSPENSo, 2 GaVETaS, iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 31006 GaVETEiro EM Mdf, SUSPENSo, 2 GaVETaS, iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 31699 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 32426 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 32471 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
6 32568 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
7 32569 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
8 32577 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 32578 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 32649 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 32650 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 32651 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 32652 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
14 32653 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 32654 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 32655 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 32656 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 32757 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
19 32758 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 33064 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 33343 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 33345 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 33419 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 35609 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
25 35610 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
26 35611 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
27 35612 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
28 35613 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
29 35614 cadEira dE PoliPr., fiXa, S/Braco, EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
30 36179 coNdicioNador dE ar SPliT, 7.000 BTUS iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 654130

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 126/2021 de 07 de Maio de 2021 – GaB/dG – cP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora LUCIANA CRISTINA MELO CAMPOS, 
Gerente de Laboratório de Toxicologia, matrícula nº 5847222/1, e como 
suplente a servidora carla criSTiNa fErrEira cardoSo carValHo, 
Gerente do Laboratório do Instrumental, matrícula nº 5839637/1, do con-
trato nº 030/2021 – CPCRC, celebrado com a empresa NOVA ANALÍTICA 
iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, que tem por objeto a “aquisição de 
Equipamentos Concentrador de Amostra”, a fim de atender as necessida-
des do Laboratório de Toxicologia deste Centro de Perícia Cientificas “Re-
nato chaves”. no período de 28 de abril de 2021 a 27 de abril de 2022, 
conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 07 de maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 654198
Portaria Nº 127/2021 de 07 de Maio de 2021 – GaB/dG – cP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
coNSidEraNdo, a lei n° 5.810 de 24.01.94 e a lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
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rESolVE:
Designar como fiscal o servidor MARCELO IAGHI SALAME, Gerente Regio-
nal de Marabá, matrícula nº 5832209/1, do contrato nº 009/2018 – CP-
crc, celebrado com a empresa iNTEGral diSTriBUidora aTacadiSTa 
lTda, que tem por objeto o fornecimento de água Mineral Natura para 
o atendimento do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, e suas 
Unidades regionais de Marabá e Santarém, a contar de 01 de janeiro de 
2021, ate o término da Vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 07 de maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 654199

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 022/2021
Processos: nº 2020/550102
Objeto: Aquisição de Materiais de Cromatografia para o Laboratório de To-
xicologia, instrumental e Biologia forense, deste centro de Perícias cien-
tíficas Renato Chaves.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 21 de maio de 2021, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Albino Guilherme Quadros dos Santos
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 654302
Pregão eletrônico nº 023/2021
Processos: nº 2020/619866
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS PErMaNENTES Para ao laBoraTÓ-
rio dE ToXicoloGia, iNSTrUMENTal E BioloGia para atender as ne-
cessidades desta Sede Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 21 de maio de 2021, às 9h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 654322

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 005/2021
ParTES: cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS rENaTo cHaVES, pessoa ju-
rídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o nº 03.664.871/0001-86 
e lifE TEcHNoloGiES BraSil coMErcio E iNdUSTria dE ProdUToS 
Para BioTEcNoloGia lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
sob o cNPJ n° 63.067.904/0005-88.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, 
da lei nº 8.666/93, inexigibilidade de licitação nº 005/2021, Processo nº 
2020/1032911 considerando que o material é fornecido exclusivamente.
VALOR: R$ 168.947,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e quarenta 
e sete reais).
Valor orÇaMENTário:
Pi: 1050008268c
foNTE: 0101
PTrES: 858268
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
aÇÃo: 232423
ViGÊNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas | diretor Geral 
| cPc rc.
Belém/Pa, 03 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 654123

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
o diretor-Geral resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 
005/2021 para atender as necessidades do Centro de Perícias Cientificas 
renato chaves.
Valor: R$ 168.947,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e quarenta 
e sete reais).
Belém/Pa, 03 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 654126

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1267/2021-daF/cGP, de 07/05/2021.
A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados neste departa-
mento de Trânsito, trinta (30) dias de férias no mês de JUNHO/2021, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação

ana Paula Gomes dos reis 55586837/2 01.02.2020/2021 01.06 a 
30.06.2021 dhcrv/chc

francisca alessandra Vieira 
Pastana 57188146/2 23.01.2020/2021 17.06 a 

16.07.2021 ProJUr/PENalidadES

Jonilde Macedo da Silva 57193989 /1 18.02.2020/2021 01.06 a 
30.06.2021 cNcir

lourdes Beatriz costa de Sousa 57196266 /1 05.05.2020/2021 15.06 a 
14.07.2021 cNcir

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 654209
Portaria N° 1307/2021- dG/detraN/Pa, de 10/05/2021.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e...
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 4458/2019-dG/dETraN/Pa que instituiu a comissão 
especial com a finalidade de recebimento e análise das solicitações de troca 
de placas de identificação de veículos automotores, conforme estabelecido 
na resolução 670 de 2017, coNTraN, composta pelos servidores: Silvio 
Nazareno de Moraes, matrícula 57201601/1, Mauricio José facundo 
conceição, matrícula 5149584/2, Ercila Nazaré coelho Negreiros da Silva, 
matrícula 57194029/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral.

Portaria N° 1308/2021- dG/detraN/Pa, de 10/05/2021.
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 08.06.2005, que 
confere ao diretor Geral atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos 
do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA;
coNSidEraNdo a resolução 670, de 08 e maio de 2017, que visa 
disciplinar o processo administrativo de troca de placas de identificação 
de veículos automotores em caso de clonagem em que for comprovada 
a existência de outro veículo automotor circulando com combinação 
alfanumérica igual à do veículo original; 
r E S o l V E:
Art. 1° - INSTITUIR comissão especial com a finalidade de recebimento 
e análise das solicitações de troca de placas de identificação de veículos 
automotores, conforme estabelecido na resolução 670 de 2017, coNTraN;
art. 2° - dESiGNar para compor a comissão os seguintes servidores, sob 
a presidência do primeiro:
Sinfrônio Brito Moraes, matrícula 5949354/1;
amilcar Sousa almeida Neto, matrícula 54193546/2;
Ercila Nazaré coelho Negreiros da Silva, matrícula 57194029/1;
Gisele da Silva Noronha, matrícula 5949587/1; e
Sílvia Maria do Nascimento Therezo, matrícula 57200884/1.
Parágrafo único. as solicitações de desbloqueio deverão ser entregues 
no protocolo geral deste departamento de Trânsito, com os seguintes 
documentos anexo:
I - cópias reprográficas:
a) do documento de identificação pessoa física (CPF), para pessoas físicas;
b) do contrato social e suas alterações e do cadastro nacional da pessoa 
jurídica (cNPJ), para pessoas jurídicas;
c) do certificado de registro de veículo (CRV), frente e verso;
d) do certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), frente e 
verso;
e) da notificação de autuação por infração de trânsito que incidiu 
indevidamente sobre o veículo;
f) da imagem do veículo, no caso de infração registrada por sistema 
automático metrológico ou não-metrológico de fiscalização;
g) do microfilme de Auto de infração de trânsito lavrado por agente de 
trânsito;
h) do recurso interposto perante o órgão autuador, conforme o caso;
ll - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo 
de prioridade do requerente, para conforto com os demais documentos, 
devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o 
veículo clonado e veículo dublê ou clone;
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lll - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo 
dublê ou clone;
lV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese 
da identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é 
original ou que tenha ocorrido a sua substituição;
V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução 
n°466, de 11 de dezembro de 2013, e suas alterações, para a constatação 
da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), 
com a coleta das respectivas imagens;
Vl - laudo pericial, elaborado pelo instituto de criminalística competente, 
com as características do veículo. 
§ 1° os originais dos documentos mencionados nas alíneas “e”`, do 
inciso l, poderão ser solicitados no curso do processo administrativo, para 
conferência.
§ 2° Poderão ser solicitados outros documentos além dos previstos neste 
artigo, sempre que necessário à instauração e instrução do processo 
administrativo de que trata a referida resolução.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral.

Protocolo: 654383

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
Portaria Nº 024/2021- caVs/dGP/seaP- 
BeLÉM/Pa, 28/04/2021
NoME: PaUlo ViTor da coSTa oliVEira
assunto: licENÇa SaÚdE
Período: 31/12/2020 a 06/01/2021

Protocolo: 654033

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
aViso de adiaMeNto de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 27/2021 - UasG 925852
Processo nº 2020/1080417, que tem como objeto a aquisição de insumos 
para a implantação de oficinas nas padarias das casas penais, as quais se-
rão realizadas nas UPs: 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 administra-
ção Penitenciária – SEAP, por um período de 12 (doze) meses, que seria 
aberto no dia 20/05/2021, às 10h00min (Horário de Brasília), foi adiado 
para o dia 21/05/2021, às 13h00min (Horário de Brasília).
ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo

Protocolo: 653944

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 547/2021 de 06/05/2021.
Suprido: ana lopes de almeida
Matrícula: 57191279
cargo: assistente administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de Contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor

978283 0101000000 33.90.30 R$ 2.983,41

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 653949

Portaria Nº 549/2021 de 06/05/2021
Suprido: romildo araújo cunha Junior.
Matrícula: 5414393
cargo: coordenador administrativo
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de Contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor

978283 0101000000 33.90.39 R$ 2.976,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 653952

Portaria Nº 550/2021 de 06/05/2021.
Suprido: raphael fernando Vieira da rosa
Matrícula: 80846133-2
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de Contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.39 R$ 900,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 653954

Portaria Nº 551/2021 de 06/05/2021.
Suprido: Wallace Pereira da Silva
Matrícula: 57229694
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de Contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.39 R$ 3.360,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 653955

diÁria
.

Portaria Nº 645/2021 – 163876 HGP
objetivo: conduzir interno a caráter de Transferência para a comarca de 
Bragança.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: BraGaNÇa
Servidor. Matricula 5943038 alEXaNdrE iGor dE SoUZa MacHado - 
agente Prisional; Matricula 5950909 PaUlo rafaEl alENcar PEiXoTo 
- agente Prisional; Matricula 7565343 iSraEl GUEdES doS SaNToS - 
agente Prisional.
Período. 06/02/2021 - diária (S) ½ (MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 654007

FÉrias
.

Portaria Nº 706/21-dGP.seaP, de 07/04/21
a dirETora dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 182/2012-GaB.SUSiPE, de 
28/02/12.
rESolVE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período abaixo:
Nº-NoME-MaTrÍcUla-EXErcÍcio-GoZo
01-acaSSio da SilVa-57211906-2021-01.06.21 a 30.06.21
02-adalToN lUiS da SilVa-5204852-2020-01.06.21 a 30.06.21
03-adElaidE fErNaNda da SilVa BraGa-5889876-2021-01.06.21 a 
30.06.21
04-adElMar coSTa da SilVa-5953881-2021-01.06.21 a 30.06.21
05-aiNa coSTa rodriGUES-57217039-2021-01.06.21 a 30.06.21
06-alBa cElia da SilVa-57174801-2021-01.06.21 a 30.06.21
07-aldalEia diaS BEZErra-5939349-2021-01.06.21 a 30.06.21
08-alESSaNdra SiMaia rocHa BEMErGUY-5952936-2020-01.06.21 a 
30.06.21
09-alESSaNdra VEloSo foNSEca-5924027-2021-01.06.21 a 30.06.21
10-alEX da foNSEca BarBoSa-5947800-2021-01.06.21 a 30.06.21
11-alEX doS SaNToS GoNdiM-5954228-2021-01.06.21 a 30.06.21
12-alEXaNdrE fErrEira da SilVa-54180879-2020-01.06.21 a 30.06.21
13-alEXaNdro PESSoa da SilVa-5953886-2021-01.06.21 a 30.06.21
14-aliNE GoMES BENTES d oliVEira-5889875-2021-01.06.21 a 
30.06.21
15-aNa carla liMa dE alMEida-54181677-2021-01.06.21 a 30.06.21
16-aNa criSTiNa dE oliVEira corrEa-5893267-2021-01.06.21 a 
30.06.21
17-aNa lidia fEliX MalcHEr-5898656-2021-01.06.21 a 30.06.21
18-aNa PaUla aNdradE dE SoUZa-5936914-2021-01.06.21 a 30.06.21
19-aNa PaUla MaToS E SilVa-5952318-2020-01.06.21 a 30.06.21
20-aNa VirGiNia MoUra dE MESQUiTa-5415470-2021-01.06.21 a 
30.06.21
21-aNaildo dE liMa SoUZa-5953899-2021-01.06.21 a 30.06.21
22-aNaNiaS da coNcEiÇÃo PESSoa-5936497-2021-01.06.21 a 30.06.21
23-aNdErSoN rUY MorEira MoTa-5942333-2021-01.06.21 a 30.06.21
24-aNdErSoN WaGNEr dE oliVEira carValHo-5909876-2020-01.06.21 
a 30.06.21
25-aNdrE da SilVa MiraNda-5947039-2021-01.06.21 a 30.06.21
26-aNdrEa coNcEiÇÃo do NaSciMENTo-54192768-2020-01.06.21 a 
30.06.21
27-aNdrEi raNiErY PErEira TEiXEira-5902434-2020-01.06.21 a 
30.06.21
28-aNdrEia MoNTErio fErrEira liMa-5924037-2020-01.06.21 a 
30.06.21
29-aNdrEZa da coSTa SaNTaNa-5952945-2020-01.06.21 a 30.06.21
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30-aNdrEZZa cUNHa da SilVa-57191189-2020-01.06.21 a 30.06.21
31-aNToNio carloS dUarTE PErEira-5941148-2021-01.06.21 a 
30.06.21
32-aNToNio carloS fErrEira MorEira-57213376-2021-01.06.21 a 
30.06.21
33-aNToNio carloS PErEira aNTUNES-5116961-2021-05.06.21 a 
04.07.21
34-aNToNio carloS ViEria QUEiroZ-54180136-2021-01.06.21 a 
30.06.21
35-aNToNio coNcEiÇÃo MacHado filHo-5954373-2021-01.06.21 a 
30.06.21
36-aNToNio dE JESUS GaViNHo da SilVa-5272670-2021-01.06.21 a 
30.06.21
37-aNToNio rodriGUES da crUZ-5133793-2020-01.06.21 a 30.06.21
38-arlE coSTa ViEira-5953262-2020-01.06.21 a 30.06.21
39-arNaldo aViZ da coSTa filHo-6402882-2021-01.06.21 a 30.06.21
40-arTHUr BErNardES corrEa rodriGUES-8000086-2021-01.06.21 a 
30.06.21
41-arTHUr JoSE ViEira NETo-5572533-2021-01.06.21 a 30.06.21
42-BENEdiTo dE aMoriM caldaS-55588993-2021-01.06.21 a 30.06.21
43-BrUNa dE SoUSa SilVa iNETH-57210532-2021-01.06.21 a 30.06.21
44-carla JoSiElY da SilVa SilVa-5942294-2021-01.06.21 a 30.06.21
45-carloS BENEdiTo da MoTa carValHo-5466741-2021-01.06.21 a 
30.06.21
46-carloS HENriQUE araUJo MENdES-6403301-2021-01.06.21 a 
30.06.21
47-carloS HENriQUE MoUra SilVa-6403293-2021-01.06.21 a 30.06.21
48-carloS JordaM MarQUES coSTa-5952886-2020-01.06.21 a 
30.06.21
49-carMEN lUcia SaBa foNSEca-2051796-2021-01.06.21 a 30.06.21
50-cElicE MarTiNS da SilVa-5939001-2020-01.06.21 a 30.06.21
51-cESar BaTiSTa GoMES-57211904-2021-01.06.21 a 30.06.21
52-cESar da SilVa cHaVES-5954090-2021-01.06.21 a 30.06.21
53-cESar ViTal MorEira-5954079-2021-01.06.21 a 30.06.21
54-laUdia coNcEiÇao dE SoUZa cardoSo-5416604-2021-01.06.21 a 
30.06.21
55-claUdio cardoSo da SilVa-3179745-2021-01.06.21 a 30.06.21
56-claUdio cElio araUJo da SilVa-5954292-2021-01.06.21 a 30.06.21
57-claUdio frEiTaS rEBoUcaS-54196313-2021-01.06.21 a 30.06.21
58-claUdio GoNcalVES coSTa-54188581-2021-01.06.21 a 30.06.21
59-claYSoN daS NEVES fiGUEirEdo raiol-5952412-2020-01.06.21 a 
30.06.21
60-clEMildo GoES dE oliVEira-57207404-2021-01.06.21 a 30.06.21
61-dailSoN SalES doS SaNToS-5907234-2020-01.06.21 a 30.06.21
62-daNiEl SoUZa da SilVa-5954213-2021-01.06.21 a 30.06.21
63-daNiElE SilVa SoUZa-5954206-2021-01.06.21 a 30.06.21
64-daNiEllE criSTiNa da coNcEiÇÃo fUrTado-5952316-2020-01.06.21 
a 30.06.21
65-darcilENE oliVEira NEVES-5614368-2020-01.06.21 a 30.06.21
66-darloN doNiZETE SilVa dE oliVEira-5954025-2021-01.06.21 a 
30.06.21
67-daYSE do Socorro BriTo QUEiroZ-5941140-2021-01.06.21 a 
30.06.21
68-dEBora do Socorro doS SaNToS coSTa-5952476-2020-01.06.21 
a 30.06.21
69-dEiSE Maia Bricio PErEira-5941133-2021-01.06.21 a 30.06.21
70-diaNa SilVia dE SoUZa PErEZ-54188638-2021-01.06.21 a 30.06.21
71-diEMErSoN SilVa ViaNa-5954347-2021-01.06.21 a 30.06.21
72-diENNE PErEira-5952404-2020-01.06.21 a 30.06.21
73-diMiTri MaUricio QUEiroZ dE oliVEira-5898845-2021-01.06.21 a 
30.06.21
74-dJalMa doS rEiS-54181894-2020-01.06.21 a 30.06.21
75-doriNaldo lUcaS caSTElo BraNco-5664608-2021-01.06.21 a 
30.06.21
76-doUGlaS MiKE SilVa araUJo-5954138-2021-01.06.21 a 30.06.21
77-EdErlaN BaTiSTa doS rEiS-54188639-2021-01.06.21 a 30.06.21
78-EdiElSoN SilVa VilHENa-5952401-2020-01.06.21 a 30.06.21
79-EdilENE corrEa da SilVa-5954623-2021-01.06.21 a 30.06.21
80-EdMilSoN da crUZ SilVa-5152461-2021-01.06.21 a 30.06.21
81-EdNElMa dE oliVEira SilVa-8051996-2020-01.06.21 a 30.06.21
82-EdUardo alVES da SilVa-5889859-2021-01.06.21 a 30.06.21
83-EdValBErTo oTaVio da SilVa SaNToS-5954105-2021-01.06.21 a 
30.06.21
84-EldEr lUiZ GoNÇalVES da SilVa-8002828-2021-01.06.21 a 30.06.21
85-ElEoNora Maria GoMES BarradaS-5847010-2020-01.06.21 a 
30.06.21
86-EliaNE alVES da SilVEira-54182667-2021-01.06.21 a 30.06.21
87-EliElSoN dE oliVEira BorGES-5947046-2021-01.06.21 a 30.06.21
88-EliSaNGEla BriTo dE alMEida-57213310-2021-01.06.21 a 30.06.21
89-ElVira araUJo da SilVa-5941433-2021-01.06.21 a 30.06.21
90-EMErSoN dorciNio dE oliVEira-5953948-2021-01.06.21 a 
30.06.21
91-EMErSoN QUEiroZ doS SaNToS-6403440-2021-01.06.21 a 30.06.21
92-ENoQUE fErNaNdES PaES laNdiM-5954332-2021-01.06.21 a 
30.06.21
93-ESMEraldo JoSE BriTo MoNTEiro-5413990-2020-01.06.21 a 
30.06.21
94-ESTEVÃo doS SaNToS MacHado-5947493-2021-01.06.21 a 30.06.21
95-ESTHEfaNY TErEZiNHa GoNÇalVES dE fa-
riaS-5942296-2021-01.06.21 a 30.06.21
96-EVEraldo TaVarES corrEa-57202906-2020-01.06.21 a 30.06.21
97-faBiaNE TiaGo PacHEco da SilVa-5953020-2020-01.06.21 a 
30.06.21
98-faBiaNo MoUra alVES-640290-2021-01.06.21 a 30.06.21
99-faBio lUiZ SilVa PErEira-5952483-2020-01.06.21 a 30.06.21

100-faBricio doS SaNToS cUNHa-57197945-2020-01.06.21 a 30.06.21
101-fErNaNdo EliSSoN BEZErra oliVEira-57220901-2020-01.06.21 a 
30.06.21
102-fErNaNdo SoUTo BaTiSTa-54188625-2021-01.06.21 a 30.06.21
103-fraNcilEi NoNaTo caMarao cardoSo-5726050-2021-01.06.21 a 
30.06.21
104-fraNciSca EVaNGEliSTa raMoS-5414016-2021-01.06.21 a 
30.06.21
105-fraNciSco daS cHaGaS dE SoUSa MENdES-5953956-2021-01.06.21 
a 30.06.21
106-fraNciSco doS SaNToS NETo-5952792-2021-01.06.21 a 30.06.21
107-fraNciSco JoSE NaSciMENTo da coSTa-57213568-2021-01.06.21 
a 30.06.21
108-fraNciSco NaSciMENTo dE SoUZa-5798256-2021-01.06.21 a 
30.06.21
109-fraNciSco SilVa SoUZa-5954172-2021-01.06.21 a 30.06.21
110-fraNciSco WalTEr dE araUJo raMoS-5954176-2021-01.06.21 a 
30.06.21
111-GEcirlEY caNdido dE JESUS MoUra-5952590-2020-01.06.21 a 
30.06.21
112-GENESoN MaNoEl dE JESUS fErNaNdES-5954201-2021-01.06.21 
a 30.06.21
113-GEraldo dE SoUSa MENdES-5954062-2021-01.06.21 a 30.06.21
114-GErSoN aTaidE MorEira-5954057-2021-01.06.21 a 30.06.21
115-GEYffESoN oliMPio rodriGUES-5893042-2020-01.06.21 a 
30.06.21
116-GilBErTo diaS dE PaiVa-5372950-2021-01.06.21 a 30.06.21
117-GilMar da coNcEiÇÃo SoUZa-5954053-2021-01.06.21 a 30.06.21
118-GooldY MElrY SoUZa alBErTo-5905619-2021-01.06.21 a 30.06.21
119-GraciEllE NaZarE raMoS aMoriM-57198234-2020-01.06.21 a 
30.06.21
120-GUiNaldo caMPoS ViaNa-5798094-2021-01.06.21 a 30.06.21
121-HElcio caSTro doS SaNToS-5954266-2021-01.06.21 a 30.06.21
122-HEloiSa clEicY da SilVa GoMES-54196390-2021-01.06.21 a 
30.06.21
123-HElPPdioNES da SilVa MElo-5954267-2021-01.06.21 a 30.06.21
124-HUGo ricardo SaNToS da coSTa-54197099-2021-01.06.21 a 
30.06.21
125-idENilZa ViaNa cardoSo-57217188-2021-01.06.21 a 30.06.21
126-iGor THoMaS SaNToS do carMo-6403391-2021-01.06.21 a 
30.06.21
127-ildENES PErEira cardoSo-5954819-2021-01.06.21 a 30.06.21
128-iNGridY laiS araUJo dE SoUSa -5954630-2021-01.06.21 a 
30.06.21
129-iSaM doS SaNToS SiQUEira-54185280-2021-01.06.21 a 30.06.21
130-iVaN SoarES PiMENTEl filHo-54180164-2021-01.06.21 a 30.06.21
131-iZaiaS TEiXEira dE caSTro-41904-2020-01.06.21 a 30.06.21
132-Jaciara corrEa dUarTE-54196360-2021-16.06.21 a 15.07.21
133-JaciclEia raMoS fErNaNdES-54196404-2021-01.06.21 a 30.06.21
134-JacQUEliNE daYaNNE faTiMa MoUra dE MESQUi-
Ta-5946909-2021-01.06.21 a 30.06.21
135-JaKSilEY GoMES PorTEla-5898668-2021-01.06.21 a 30.06.21
136-JaNdEr da SilVEira coUTo-5954030-2021-01.06.21 a 30.06.21
137-JaNNES diaS doS SaNToS lEiTE-5954031-2021-01.06.21 a 
30.06.21
138-JEaN doUGlaS NaSciMENTo VaScoNcE-
loS-54180162-2021-01.06.21 a 30.06.21
139-JEMErSoN WilliS alVES da coSTa-57217111-2021-01.06.21 a 
30.06.21
140-JoaNa dE NaZarE da SilVa SoUZa-5953929-2021-01.06.21 a 
30.06.21
141-Joao BaTiSTa GoNÇalVES alVES-5954165-2021-01.06.21 a 
30.06.21
142-Joao BaTiSTa SilVa GaTiNHo-5898351-2021-01.06.21 a 30.06.21
143-Joao BaTiSTa SoUSa da coSTa-5954554-2021-01.06.21 a 30.06.21
144-JoÃo carMoNa lEiTE JUNior-5931821-2021-01.06.21 a 30.06.21
145-Joao clodoaldo dE oliVEira alMEida-5954119-2021-01.06.21 a 
30.06.21
146-Joao HUMBErTo alMEida doS SaNToS-5953933-2021-01.06.21 a 
30.06.21
147-Joao JUNio dE SoUSa MoTa-5953922-2021-01.06.21 a 30.06.21
148-Joao PaUlo SoUZa dE oliVEira-57210695-2021-01.06.21 a 
30.06.21
149-Joao PEdro diaS da SilVa rEiS-5953936-2021-01.06.21 a 
30.06.21
150-Joao VicTor dE araUJo dioMEdES-6403352-2021-01.06.21 a 
30.06.21
151-Joao VicTor dE aS fErrEira-80015479-2021-01.06.21 a 30.06.21
152-JocilENE dE caSTro crUZ-54196459-2021-01.06.21 a 30.06.21
153-JoEl faVacHo da SilVa-5915806-2020-01.06.21 a 30.06.21
154-JoElMir da SilVa alMEida-5954000-2021-01.06.21 a 30.06.21
155-JoHN criSTiaN SaNTiaGo SoarES-57217165-2021-01.06.21 a 
30.06.21
156-JoHN KENNEdY MarTiNS SilVa-5952467-2020-01.06.21 a 30.06.21
157-JoicE GoNZaGa riBEiro-5954594-2021-01.06.21 a 30.06.21
158-JoNaS liMa oliVEira-5954035-2021-01.06.21 a 30.06.21
159-JorGE HENriQUE coSTa alVES doS rEiS-57192446-2020-01.06.21 
a 30.06.21
160-JorGE NaZarENo araUJo doS rEiS-5763053-2021-01.06.21 a 
30.06.21
161-JorGEaNE MaToS dE loUrEiro-5681464-2021-01.06.21 a 30.06.21
162-JoSE acacio NEri rodriGUES-57217278-2021-01.06.21 a 30.06.21
163-JoSE aMadEU lEiTE crUZ-57211786-2021-01.06.21 a 30.06.21
164-JoSE aUGUSTo MarTiNS lacErda -57192405-2020-01.06.21 a 
30.06.21
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165-JoSE aUGUSTo SaraiVa dE alMEida-5759943-2021-01.06.21 a 
30.06.21
166-JoSE carloS alBUQUErQUE frEirE-57174587-2020-01.06.21 a 
30.06.21
167-JoSE criSTiaNo SoUSa da PaiXao-5954314-2021-01.06.21 a 
30.06.21
168-JoSE dE SoUSa PorTEla-5954357-2021-01.06.21 a 30.06.21
169-JoSE JUlio PaUliNHo JUNior-57209992-2020-01.06.21 a 30.06.21
170-JoSE rodriGUES doS SaNToS-5954023-2021-01.06.21 a 30.06.21
171-JoSE roMario dE oliVEira BarBoSa-6403285-2021-01.06.21 a 
30.06.21
172-JoSE WilSoN coElHo JUNior-54196478-2021-01.06.21 a 30.06.21
173-JoSETE PiNHEiro SaNcHES-5898653-2021-01.06.21 a 30.06.21
174-JoSiaNE dE SoUSa MElo-54196507-2021-01.06.21 a 30.06.21
175-JoSiEl PiNHEiro SaNcHES-5954547-2021-01.06.21 a 30.06.21
176-JoSiMar GUEdES dE alENcar-5954037-2021-01.06.21 a 30.06.21
177-JoSiNEi SilVa da SilVa-57210025-2021-01.06.21 a 30.06.21
178-JUNiElSoN coSTa lEMoS PorTilHo-5950063-2020-01.06.21 a 
30.06.21
179-JUVENcio dE SoUZa SaMPaio-57211911-2021-01.06.21 a 30.06.21
180-KariNa MoNTEiro GoNÇalVES-5900682-2021-01.06.21 a 30.06.21
181-KaTia NEila NoGUEira doS SaNToS-80015478-2021-01.06.21 a 
30.06.21
182-KEdNEi fariaS PEroTES-5414938-2021-01.06.21 a 30.06.21
183-KEila NorMElia SoUSa SodrE-54196481-2021-01.06.21 a 
30.06.21
184-KEMYla KarEM cardoSo aSSUNÇÃo-5952305-2020-01.06.21 a 
30.06.21
185-KliNcio VaNdro fErrEira alMEida-54188195-2021-01.06.21 a 
30.06.21
186-ladY daiaNa carValHo MoNTEiro-5954593-2021-01.06.21 a 
30.06.21
187-lariSSa caroliNE GoMES da SilVa-5952351-2020-01.06.21 a 
30.06.21
188-lariSSE PErEira da SilVa-5954655-2021-01.06.21 a 30.06.21
189-lEoNaldo BraGa iGrEJa JUNior-54181061-2021-01.06.21 a 
30.06.21
190-lEoNYldo dE SoUSa rEiS-5953839-2021-01.06.21 a 30.06.21
191-lia da rocHa dE BriTo-54188660-2021-01.06.21 a 30.06.21
192-liliaNa dE NaZarE SilVa dE aNdradE-5615119-2020-01.06.21 a 
30.06.21
193-liNErcKY aNdrE cEZar SoarES lUSToSa-5952488-2020-01.06.21 
a 30.06.21
194-lUciValdo MarTiNS GoMES-43338-2021-01.06.21 a 30.06.21
195-lUiS aUGUSTo liMa oliVEira-5816866-2021-01.06.21 a 30.06.21
196-lUiS carloS NoBrE SoUSa-6403322-2021-01.06.21 a 30.06.21
197-lUiZ GUilHErME BarrETo doS SaNToS-54188205-2020-01.06.21 
a 30.06.21
198-lUiZ liMa aMaral-43699-2021-01.06.21 a 30.06.21
199-MaciEl cHaVES MEdEiroS-5942985-2020-01.06.21 a 30.06.21
200-MailSoN Eloi BaSilio-5953846-2021-01.06.21 a 30.06.21
201-MaNoEl daMiao da SilVa loPES -54188725-2021-01.06.21 a 
30.06.21
202-MaNoEl JaciNaldo alVES coSTa JUNior-6039373-2021-01.06.21 
a 30.06.21
203-MaNoEl PEdro NETo-5177731-2020-01.06.21 a 30.06.21
204-MaNoEl riBaMar BarroS dE SoUZa-5830885-2021-01.06.21 a 
30.06.21
205-MarcEla doS SaNToS caValcaNTE-5954641-2021-01.06.21 a 
30.06.21
206-MarcElo HUGo rEiS caMara-5952581-2020-01.06.21 a 30.06.21
207-MarcElo SErGio GENU liMa-5417643-2021-01.06.21 a 30.06.21
208-Marcio GUilHErME carrEra da coSTa-8400428-2020-01.06.21 a 
30.06.21
209-Marco aNToNio SaNToS PaNToJa 5701287-2021-01.06.21 a 
30.06.21
210-MarcoS rENaN foNSEca BarroS  5954312-2021-01.06.21 a 
30.06.21
211-MarcoS ViNiciUS coElHo MaGalHaES-54188800-2021-01.06.21 a 
30.06.21
212-MarcoS ViNiciUS da coSTa Vila NoVa-5931207-2021-01.06.21 a 
30.06.21
213-MarcUS aNdrE MaGalHaES coNcEiÇÃo-5954315-2021-01.06.21 a 
30.06.21
214-MarcUS VENicioS liMa SaNToS-5954820-2021-01.06.21 a 
30.06.21
215-MarGarETE SilVa da SilVa-57210856-2021-01.06.21 a 30.06.21
216-Maria crEUSa foNSEca dE MENEZES-57210881-2021-01.06.21 a 
30.06.21
217-Maria da coNcEiÇÃo coSTa GoMES-5291003-2021-01.06.21 a 
30.06.21
218-Maria dE BElEM PiNHEiro dE alMEida-5417112-2020-01.06.21 a 
30.06.21
219-Maria dE NaZarE dE SoUSa SilVa-5953029-2020-01.06.21 a 
30.06.21
220-Maria ilZaNEi GoES NoGUEira-5952492-2020-01.06.21 a 30.06.21
221-Maria lUcia lUcaS PiNTo-43451-2021-01.06.21 a 30.06.21
222-Maria oNEidE dE alcaNTara NaSciMENTo-54188809-2021-01.06.21 
a 30.06.21
223-Maria raiMUNda coSTa caMPoS-57207336-2020-01.06.21 a 
30.06.21
224-MariNa cUNHa SaNToS-5952653-2020-01.06.21 a 30.06.21
225-Mario aNdrE fErrEira SilVa-5954790-2021-01.06.21 a 30.06.21
226-Mario cHiaPPETa-5552346-2020-01.06.21 a 30.06.21
227-MarloN caSTro doS SaNToS-5954386-2021-01.06.21 a 30.06.21

228-MaUricio cardoSo da SilVa-54188696-2020-01.06.21 a 30.06.21
229-MaUricio da SilVa MarTiNS JUNior-6403386-2021-01.06.21 a 
30.06.21
230-MaYKo dEiVYSoN dE liMa SaNToS-57189036-2020-01.06.21 a 
30.06.21
231-MicHEl cESar da foNSEca caValEro-5923837-2021-01.06.21 a 
30.06.21
232-MiGUEl raiMUNdo M da roSa-8083967-2021-01.06.21 a 30.06.21
233-MilENi da aNUNciaÇÃo SoarES da SilVa-57210709-2021-01.06.21 
a 30.06.21
234-MiriaN dE araGao aQUiNo-5954407-2021-01.06.21 a 30.06.21
235-MiriaN doS SaNToS liMa-5954649-2021-01.06.21 a 30.06.21
236-Moacir HUMBErTo PErEira QUEiroZ-5814871-2020-01.06.21 a 
30.06.21
237-MoiSES dE carValHo BriTo BaTiSTa-5953845-2021-01.06.21 a 
30.06.21
238-MoNica SUElY riBEiro VEloSo  57201037-2020-01.06.21 a 
30.06.21
239-NadSoN fErNaNdo MarTiNS SilVa-5954621-2021-01.06.21 a 
30.06.21
240-NaTalia Maria fUrTado MoUZiNHo-5952423-2020-01.06.21 a 
30.06.21
241-NaTalia NoEllY SilVa da SilVa-5952425-2020-01.06.21 a 30.06.21
242-NaTalia SEMiraMiS SaNToS da coNcEiÇÃo-5954408-2021-01.06.21 
a 30.06.21
243-NaTaNaEl aBrEU SENa-5954787-2021-01.06.21 a 30.06.21
244-NaTaNiEl da coSTa alVES-5950061-2020-01.06.21 a 30.06.21
245-NaZarENo da SilVa cordEiro-5950066-2021-01.06.21 a 30.06.21
246-NaZarENo PalHETa dE SoUSa-5911311-2021-01.06.21 a 30.06.21
247-NElSoN dE SoUZa cUSTodio-6403734-2021-01.06.21 a 30.06.21
248-NiValdo BENTo doS SaNToS-5954221-2021-01.06.21 a 30.06.21
249-NoElY do Socorro SalUSTiaNo doS SaN-
ToS-57228309-2021-01.06.21 a 30.06.21
250-NUBia dE NaZarE cardoSo dE SoUSa-54180145-2021-01.06.21 
a 30.06.21
251-NUBia MarGarETH da SilVa GaliSa-57209592-2020-01.06.21 a 
30.06.21
252-olaVo GUiMaraES araUJo JUNior-5950028-2020-01.06.21 a 
30.06.21
253-oliVal dE fariaS coSTa NETo-5950130-2020-01.06.21 a 30.06.21
254-orlaNdo lUiZ aTHaYdE JUNior-5304482-2021-01.06.21 a 30.06.21
255-orlaNdo roNaN loPES roSa-5934092-2021-01.06.21 a 30.06.21
256-PaTricia dUarTE dE MaToS-5952427-2020-01.06.21 a 30.06.21
257-PaTricia SErra SoarES-5953946-2021-01.06.21 a 30.06.21
258-PaTricio rodriGUES coSTa-5922951-2021-01.06.21 a 30.06.21
259-PaUlo cESar cardiaS corrEa dE MiraNda-5893728-2021-01.06.21 
a 30.06.21
260-PaUlo doMiNGoS MENdES ViEira-80015457-2021-01.06.21 a 
30.06.21
261-PaUlo HENriQUE PESSoa do NaSciMENTo-54180936-2020-01.06.21 
a 30.06.21
262-PaUlo JorGE BaTiSTa NEVES-5797837-2020-01.06.21 a 30.06.21
263-PaUlo roBErTo corrEa BorGES-5923884-2021-01.06.21 a 
30.06.21
264-PaUlo roBErTo SilVa da coSTa -57210771-2021-01.06.21 a 
30.06.21
265-PaUlo SErGio cardoSo MorEira-5738938-2021-01.06.21 a 
30.06.21
266-PaUlo SErGio dE aMoriM Gaia-5769779-2020-01.06.21 a 30.06.21
267-PEdro aUGUSTo dE oliVEira SoarES-5941254-2020-01.06.21 a 
30.06.21
268-PEdro PaUlo coNcEiÇÃo MENdES-57216570-2021-01.06.21 a 
30.06.21
269-PErPETUa Socorro BENTES coSTa-42455-2021-01.06.21 a 
30.06.21
270-PriScila SilVa NEVES-5953857-2021-01.06.21 a 30.06.21
271-rafaEl BarBoSa SoarES-5953864-2021-01.06.21 a 30.06.21
272-rafaEla dE MENEZES TiNoco-5954654-2021-01.06.21 a 30.06.21
273-raiMUNda clEidiaNE SilVa NaSciMENTo-5946543-2021-01.06.21 
a 30.06.21
274-raiMUNda rodriGUES aViNTE oliVEira-54188180-2021-01.06.21 
a 30.06.21
275-raiMUNdo diarlES PErEira-5954826-2021-01.06.21 a 30.06.21
276-raiMUNdo EdSoN doS rEiS fErNaNdES-54188647-2021-01.06.21 
a 30.06.21
277-raiMUNdo Elcio da SilVa BENTES-57221128-2020-01.06.21 a 
30.06.21
278-raiMUNdo SaNdErSoN BriTo BEZErra-54180937-2020-01.06.21 
a 30.06.21
279-raPHaEl fErNaNdo ViEira da roSa-80846133-2021-01.06.21 a 
30.06.21
280-raPHaElY frEiTE dE aMoriM SoBral-57188996-2020-01.06.21 a 
30.06.21
281-raUllEr fErNaNdES rodriGUES dE liMa-54181877-2020-
01.06.21 a 30.06.21
282-raYaNE dE NaZarE MarTiNS SalES-5932377-2021-01.06.21 a 
30.06.21
283-raYaNNE corrEa Sarraf SilVa-5952479-2020-01.06.21 a 30.06.21
284-rEGiNa GilVaNa MacHado oliVEira-5954669-2021-01.06.21 a 
30.06.21
285-rEJiaNNE criSTiNE PiNHEiro da SilVa-5952496-2020-01.06.21 a 
30.06.21
286-rENaN PErEira MiraNda-5921678-2021-01.06.21 a 30.06.21
287-rENaTo BoTElHo SacraMENTo-5949999-2020-01.06.21 a 30.06.21
288-rENicE SilVa da SilVa-5952806-2020-01.06.21 a 30.06.21
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289-rENilda MoraES dE carValHo alVES-5952310-2020-01.06.21 a 
30.06.21
290-riBaMar coSTa-54180188-2021-01.06.21 a 30.06.21
291-ricardo frEiTaS QUEiroZ GUiMaraES-5953989-2021-01.06.21 a 
30.06.21
292-riVaNildo BarroSo do carMo-57174560-2020-01.06.21 a 
30.06.21
293-riVaNildo SoUZa liMa-57192420-2021-01.06.21 a 30.06.21
294-rodolfo aNSElMo d’oliVEira fErrEira-57211876-2020-01.06.21 
a 30.06.21
295-rodolfo roGErio dE BriTo-5954157-2021-01.06.21 a 30.06.21
296-rodriGo aNToNio da SilVa PaTroca-5949044-2021-01.06.21 a 
30.06.21
297-rodriGo da SilVa frEiTaS-5932698-2021-01.06.21 a 30.06.21
298-roNaldo alEiXo-57214069-2021-01.06.21 a 30.06.21
299-roNY dE NaZarE fErNaNdES aViZ-5954247-2021-01.06.21 a 
30.06.21
300-roSa HElENa QUEiroZ fErrEira-54180112-2021-01.06.21 a 
30.06.21
301-roSaNa Maria caBral NaSciMENTo-5039070-2021-01.06.21 a 
30.06.21
302-rUBENS WaGNEr ValENTE dE SoUZa-5950171-2020-01.06.21 a 
30.06.21
303-rUTH araUJo dE alMEida-54197094-2021-01.06.21 a 30.06.21
304-rUTilENE riBEiro dE SoUZa-5954824-2021-01.06.21 a 30.06.21
305-SaMUEl PiNHEiro coSTa-80015489-2021-01.06.21 a 30.06.21
306-Sara oliVEira dE SoUSa carValHo-5952445-2020-01.06.21 a 
30.06.21
307-SaUlo PaNToJa aNdradE-6403283-2021-01.06.21 a 30.06.21
308-SElMa lUcia GoMES do NaSciMENTo-8400417-2020-01.06.21 a 
30.06.21
309-SErGio BalTaZar Mora-5954243-2021-01.06.21 a 30.06.21
310-SHEila rEGiNa BENTES MorEira diaS-57216579-2020-01.06.21 a 
30.06.21
311-SidENEY alVES-57207454-2019-01.06.21 a 30.06.21
312-Silio lUcENa da SilVa-5954380-2021-01.06.21 a 30.06.21
313-SilVia roBErTa ValENTE oliVEira-57207302-2020-01.06.21 a 
30.06.21
314-SolaNGE do Socorro da SilVa doS SaN-
ToS-5496560-2021-01.06.21 a 30.06.21
315-SUaNNY dE faTiMa NaSciMENTo EVaNGEliS-
Ta-6403590-2021-01.06.21 a 30.06.21
316-TadEU Maria dE oliVEira TEiXEira-57211850-2020-01.06.21 a 
30.06.21
317-TaNia diNiZ MoraES fErrEira-5952430-2020-01.06.21 a 30.06.21
318-TaNia Maria SacraMENTo diaS-3157750-2020-01.06.21 a 30.06.21
319-THiaGo WElliNGToN aroUcHE MarTiNS-5954364-2021-01.06.21 
a 30.06.21
320-TiaGo PaiVa corrEa-6403434-2020-01.06.21 a 30.06.21
321-ValdiMilSoN MEScoUTo cordEiro-54188738-2021-01.06.21 a 
30.06.21
322-ValEria SaNToS da SilVa-5952379-2020-01.06.21 a 30.06.21
323-VaNdErlEia SUElEN BraNdao GoS-5954609-2021-01.06.21 a 
30.06.21
324-VaNESSa JoHaNNa cardoSo VaN rooiJEN-6402916-2021-01.06.21 
a 30.06.21
325-VaNUcia doS SaNToS PiNHEiro coSTa-6402908-2021-01.06.21 a 
30.06.21
326-VEra lUcia fErNaNdES QUarESMa-57206448-2021-01.06.21 a 
30.06.21
327-VEroNica fErrEira da MaTa-5954643-2021-01.06.21 a 30.06.21
328-WaldErcY SENa doS SaNToS-5952388-2020-01.06.21 a 30.06.21
329-WaNda liMa doS SaNToS-5722357-2021-01.06.21 a 30.06.21
330-WElliNToN ricardo TEiXEira dE BriTo-80015458-2021-01.06.21 
a 30.06.21
331-WilliaN acriSio doS SaNToS alVES-5948698-2021-01.06.21 a 
30.06.21
332-WilliaN MoraES fErrEira-5830710-2021-01.06.21 a 30.06.21
333-YaSMiN criSTiNa araUJo SaNTiaGo-5952336-2020-01.06.21 a 
30.06.21
334-ZidEoN fraNciSco fErrEira-5947797-2021-01.06.21 a 30.06.21
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor da dGP/SEaP

Protocolo: 654162

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N°. 182/2021- GaB/seaP 
Belém-Pa, 26 de fevereiro de 2021.
Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº. 072/2021 – DGP/GAB/
SEaP/Pa de 01 de fevereiro de 2021, doE nº. 34.483 de 05.02.2021 que 
EXCLUI a Função Gratificada de Coordenador – FG-4, do servidor JOSE 
raiMUNdo alVES dE SoUZa MaNGaBEira, ocupante do cargo de assis-
tente administrativo, Matrícula nº. 326100, a contar de 01 de fevereiro 
de 2021.
art. 2º - dETErMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas que adote as pro-
vidências cabíveis para o registro em pasta funcional.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 653940

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°. 697/2021- GaB/seaP
rESolVE:
i - cEdEr, à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, a servidora ValdilENa aSSUNÇÃo, matrícula funcional nº 
5896381, no cargo de Técnico em Gestão Penitenciária/aSSiSTENTE So-
CIAL, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão de destino, 
a contar de 01 de maio de 2021, nos termos do decreto nº 795, de 29 
de maio de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado - nº 34.240, de 
01/06/2020.
ii - dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devidas 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE JarBaS VaScoNcEloS do 
carMo Secretário de Estado de administração Penitenciária;

Protocolo: 653964
LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 707/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 07 de Maio de 2021.
Nome: darci coSTa dE oliVEira, Matrícula nº. 5954188/1, cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Gala
Período: 19/04/2021 a 26/04/2021.

Protocolo: 654295

secretaria de estado
de cULtUra

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 172 de 10 de Maio de 2021
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 091/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 18.02.2019, c/c o Art. 35 do Regimento Interno 
da Secretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 
de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- os termos do Processo nº 2021/289666, de 15.03.2021,
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora EliaNa caValcaNTE MaUÉS SaNToS, matrícula 
nº 5945714/1, ocupante do cargo de Gerente de Pessoas, como fiscal do 
contrato administrativo a ser celebrado entre esta Secretaria de Estado 
de Cultura – SECULT e a empresa Centro de Integração Empresa Esco-
la – CIEE, cujo objeto é operacionalização do programa de estágio desta 
SEcUlT.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 10 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 654156

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 171/2021, de 10.05.2021
Servidor: ariNaldo doS SaNToS BElo
Matrícula: 5957409/ 1
cargo: assistente administrativo
cPf: 830.973.682-72
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000 
Natureza da despesa: 339039........R$ 8.000,00
ordenador de despesa: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 654097

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação da NoTa dE EMPENHo SUBSTiTUTiVa 
dE coNTraTo 2020NE01894, publicada no doE nº 34.435 de 15/12/2020 
sob o nº de Protocolo 611786, pelas razões constantes nos autos do Pro-
cesso administrativo nº. 2020/1036645.

Protocolo: 654052

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00367
ProcESSo Nº 2020/1036645
VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 03/05/2021
OBJETO: Contratação de profissional para atender à programação do even-
to Preamar de natal.
oriGEM: Editais de credenciamento n.ºs 05/2020 e 06/2019- SEcUlT.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339092-dESPESaS dE EXErcÍ-
cioS aNTEriorES PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 265695 fUN-
cioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
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SErVidor iNdicado coMo fiScal: STEfaNi HENriQUE MoNTEiro doS 
SaNToS
coNTraTada: aUda EdilEUSa PiaNi TaVarES cPf Nº 443.210.662-04
ENdErEÇo: Endereço: rua Padre Júlio Maria, 163, cruzeiro, cEP: 66.810-
060, Belém, Pará.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 654068
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00370
ProcESSo Nº 2020/979881
VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
daTa da EMiSSÃo: 03/05/2021
OBJETO: Contratação de profissional para atender à programação do even-
to Preamar da consciência Negra.
oriGEM: Editais de credenciamento n.ºs 05/2020 e 06/2019- SEcUlT.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339092-dESPESaS dE EXErcÍ-
cioS aNTEriorES PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 258318 fUN-
cioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allaN PiNHEiro dE carValHo, 
matrícula nº 57188175/4.
coNTraTada: SilVio do NaSciMENTo BarBoSa cPf Nº 650.423.012-91
ENdErEÇo: rUa PadrE JUlio Maria, PaSS.MaUra N.301, icoaraci, 
cEP: 66810214, BElÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 654171

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 291 de 10 de Maio de 2021
aNÁLise deFiNitiVa de HaBiLitaÇÃo
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará/fcP, em 
conjunto com o Secretário Executivo do Programa Estadual de incentivo à 
Cultura – SEMEAR, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferi-
das pela lei n° 5.322 de 26 de julho de 1986, alterada pela lei n° 6.576, 
de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei n° 8.096, de 1° de janeiro 
de 2015, publicada no D.O.E. n° 32.798 de 01° de janeiro de 2015, fls 35, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará publicado no d.o.E. n° 
32.789 de 1° de janeiro de 2015 e no d.o.E. n° 3.311 de 19 de abril de 
2016, coNSidEraNdo ainda, os temos constantes na lei n° 6.572/2003 e 
no decreto n° 847 de 08 de janeiro de 2004, resolvem:
art. 1º Tornar público o resultado fiNal daS HaBiliTaÇÕES ao processo 
seletivo do PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA – SEMEAR 
2021, conforme o dispositivo constante no item 5.5 do Edital 001/2021.
art. 2º São considerados inicialmente habilitados os candidatos abaixo re-
lacionados, dispostos na seguinte ordem:
a) número de inscrição do projeto;
b) Nome do proponente, classificado por ordem alfabética.
• 1° Para fins de classificação dos projetos, foram estabelecidas as se-
guintes classes:a) INABILITADOS – Projetos não elegíveis para o processo 
de avaliação, em decorrência da ausência de preenchimento dos requisi-
tos objetivos relativos à sua habilitação, conforme disposto no art. 15 do 
Decreto nº 847, de 08 de janeiro de 2004; e b) HABILITADOS – Projetos 
elegíveis e submetidos ao processo de avaliação, em decorrência do total 
preenchimento aos requisitos aos requisitos objetivos relativos à sua habi-
litação, nos termos do art. 15 do decreto nº 847, de 08 de janeiro de 2004.
• 2º Conforme item 5.5. do Edital 001/2021-SEMEAR, após a análise das 
impugnações ofertadas sob a lista prévia, a SElS publicará o resultado 
final das habilitações no Diário Oficial e no endereço eletrônico www.fcp.
pa.gov.br.

N° Proponente Projeto Situação

001/2021 MESSildo dE NaZarE corrEa fESTiVal NacioNal dE raiNHaS E NoiVoS 
JUNiNoS HaBiliTado

002/2021 GM MiraNda ME rua 24 horas 2ª Edição 2021 HaBiliTado

003/2021 MESSildo dE NaZarE corrEa ENcoNTro dE aValiadorES cUlTUraiS 
do Pará HaBiliTado

004/2021 EdiNaldo dE oliVEira MaTa fEST Pará JUNiNo - aNo 4 HaBiliTado
005/2021 adENilSoN PiNHEiro fariaS Mostra de Tribos indígenas HaBiliTado

006/2021 cláUdio HENriQUE da crUZ SilVa
Projeto dança e Teatro nas comunidades 
e Espetáculo de dança e Teatro a flor que 

te dei
HaBiliTado

007/2021 Moacir alfrEdo MENdES PiNHEiro JUNior fESTiVal GaSTrÔNoMico do dENdÊ - Pa HaBiliTado
008/2021 Moacir alfrEdo MENdES PiNHEiro JUNior PrÉ carNaVal cidadE VElHa 2022 HaBiliTado
009/2021 GaBY coMUNicaÇÃo ToTal EirEli ProJETo PiPaS HaBiliTado
010/2021 GaBY coMUNicaÇÃo ToTal EirEli GaSTroNoMia do aMaNHÃ 2022 HaBiliTado

011/2021 rafaEla BaSToS dE alMEida Panela Histórica (Memória Gastronômica da 
cidade de Marabá) HaBiliTado

012/2021 aNTÔNio cÉSar PErEira da SilVa SaMPlE off Pará MUSic 2022 - SHoWS 
liVES HaBiliTado

013/2021 aNToNio fErNaNdo GraNGENSE raSSY live Teatral HaBiliTado
014/2021 aNToNio fErNaNdo GraNGENSE raSSY Oficinas teatrais HaBiliTado

015/2021 aNTÔNio cÉSar PErEira da SilVa dVd liVE - cliPES E liVES SHoWS “diVa 
Na caPiTal do BrEGa” HaBiliTado

016/2021 aldErlaN SilVa dE carValHo festival de Música alternativa. HaBiliTado
017/2021 EVaNdro doS SaNToS caBral fESTiVal dE Boi dE MáScaraS. HaBiliTado
018/2021 adrYEllE MaciEl dE oliVEira Viajando pelo Pará HaBiliTado

019/2021 ViToria lEoNor dE SoUSa GoMES PáSSaro JUNiNo PEQUENo GUará HaBiliTado
020/2021 lUciValdo iPiraNGa VEiGa MarTiNS SEVEra - “a MárTir PoPUlar” HaBiliTado
021/2021 NEi JUNior GoMES da SilVa Essa rua é o Meu rio caNcElado
022/2021 alaN da SilVa aNdradE “coNlUio: 120 dias em quarentena” HaBiliTado
023/2021 JoEllE WaTriN MESQUiTa 83241558215 ElaS No coMaNdo - 2ª Edição HaBiliTado
024/2021 lUciaNo rodriGo NaZarÉ MarTiNS cordÃo dE PáSSaro TaNGará HaBiliTado
025/2021 JoSEaNE da cUNHa SaNToS MalaTo faMÍlia E arTE: forTalEcENdo VÍNcUloS iNaBiliTado
026/2021 GlEBSoN diaS dE SoUZa oficinas juninas HaBiliTado
027/2021 lUciaNo rodriGo NaZarÉ MarTiNS Paixão de cristo. HaBiliTado
028/2021 MicHEllE fraNca dE aZEVEdo circuito Junino HaBiliTado
029/2021 raNiEri MoUra caBral XXXViii Baile dos artistas HaBiliTado
030/2021 GM MiraNda ME festival Junino de Tucurui HaBiliTado
031/2021 PaTrÍcia raQUEl VilHENa GiliBErTi fESTiVal dE faNTaSiaS “MaMa laraNJa” HaBiliTado
032/2021 aldErlEY SilVa dE carValHo “Pegando a Beira” HaBiliTado
033/2021 carMEM EUNicE PENicHE dE oliVEira MUlHEr dE cor iNaBiliTado
034/2021 EScola dE daNÇaS clara PiNTo fida 2021 HaBiliTado

035/2021 cHarlES d. T. do NaSciMENTo (BEaTBoX 
ProdUÇÕES) CH2 – ARENA HaBiliTado

036/2021 THoMaS MarK PacHEco coSTa circuito Paraense Musical HaBiliTado
037/2021 aNdro fEliPE PiNHEiro PErEira o aNo QUE o carNaVal NÃo EXiSTiU HaBiliTado
038/2021 Maria dE fáTiMa SoUSa da SilVa TiNa PoPUlar ParaENSE HaBiliTado
039/2021 VaNdEr da SilVa caSTro caNTa liBraS HaBiliTado

040/2021
fEdEracao doS EMPrESarioS, ProdU-

TorES E EMPrEENdEdorES cUlTUraiS do 
ESTado do Para

Manuais leis de incentivo HaBiliTado

041/2021 aSSociÇÃo aMaZÔNica TaMBor Na MaTa Projeto Tambor na Mata- Educação e forma-
ção cultural para competência. HaBiliTado

042/2021 EriVElToN criSTiaNo GoNÇalVES 
TriNdadE oficina de danças regionais HaBiliTado

043/2021 MarcoS ViNiciUS loPES GoMES Teatro 24 horas no ar HaBiliTado
044/2021 aliNE lira doS rEiS “o UrUBU rEi aPaiXoNado” HaBiliTado
045/2021 BrUNo aNdErSoN SoarES rodriGUES reggaetown pé na estrada. HaBiliTado
046/2021 GUSTaVo SaBoia dE oliVEira aMaZoNia rESPira HaBiliTado
047/2021 lUiZ ENriQUE di PaUla rEGo KiKiTo HaBiliTado
048/2021 alESSaNdro da SilVa SaNdiM rEcoMEÇar HaBiliTado
049/2021 lUiZ fErNaNdo MoUra caBral cultura e fé no círio de Nazaré. HaBiliTado

050/2021 cENTro arTÍSTico cUlTUral BElÉM 
aMaZÔNia artecidad(e)ania: web em movimento HaBiliTado

051/2021 alVaro JoSE SoarES JUNior i fESTiVal dE MÚSica VoZES Pai dÉGUa 
do Pará HaBiliTado

052/2021 lUiZ SÉrGio aSSUNÇÃo lEiTE Produção do álbum amazonália HaBiliTado
053/2021 dioGo dE liMa araÚJo Pés de fada inclusivo 2 HaBiliTado
054/2021 MaX WENdY coSTa rodriGUES MaraPaNiM TradiÇÃo E cUlTUra HaBiliTado
055/2021 THaiS BarroS riBEiro Thais Badu iii HaBiliTado
056/2021 arTHUr SaMPaio rEdiG festival Jambu BBQ. HaBiliTado
057/2021 JorGE TorrES roMaNHolY fErrEira festival Hypnotica. HaBiliTado
058/2021 JorGE TorrES roMaNHolY fErrEira fESTiVal SaMBalaio.. HaBiliTado
059/2021 roSENilSoN SilVa riBEiro fESTiVal “coNVErSaS dE PrEToS” iNaBiliTado

060/2021 frEdErico GUilHErME SaNTaNa da SilVa 
filHo 1º MoSTra dE ciNEMa iNfaNTil dE BElÉM HaBiliTado

061/2021 frEdErico GUilHErME SaNTaNa da SilVa 
filHo arTE fora da caiXa HaBiliTado

062/2021 EGlÉa GoNÇalVES aMaZoN GoSPEl fESTiVal aNo i HaBiliTado

063/2021 STaNlEY V GoNÇalVES riTMoS do NorTE - PiNdUca & coNVi-
dadoS HaBiliTado

064/2021 dioGo dE liMa araÚJo
ProJETo forMar: transformando profes-

sores, acadêmicos, adolescentes, crianças e 
familiares pelo conhecimento do Braille.

HaBiliTado

065/2021 WENa MÔNica JaNSEN SoarES arraSTÃo do PaVUlaGEM - 2022 HaBiliTado
066/2021 MElQUiadES JUSTiNiaNo da SilVa ProJETo cUlTUral 2021 HaBiliTado

067/2021 iNGrid caroliNE riBEiro cHaGaS caraVaNa BaNda ar 15 - diSParaNdo 
o SUcESSo HaBiliTado

068/2021 PaUlo SErGio GoMES SaMPaio fESTiVal folclÓrico “MaNUÉr MaTUTo” HaBiliTado

069/2021 PaUlo SErGio GoMES SaMPaio fESTiVal flUVial dE SaNTo aNToNio dE 
alENQUEr HaBiliTado

070/2021 aSSiWaJU coMUNicacao, MarKETiNG E 
EVENToS lTda retratos do axé HaBiliTado

071/2021 JoSiaNE PErEira da SiVa BaU da SaUdadE iNaBiliTado

072/2021 iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolVi-
MENTo E GESTao relatos lGBTQia+ HaBiliTado

073/2021
fEdEracao doS EMPrESarioS, ProdU-

TorES E EMPrEENdEdorES cUlTUraiS do 
ESTado do Para

Leis de Incentivo – Livro & TV HaBiliTado

074/2021 faTo ProdUÇÕES arTiSTicaS EirEli MarroM, o MUSical iNaBiliTado
075/2021 JorGE TEXEira SoarES NETo ilha do combu oNliNE HaBiliTado
076/2021 alESSaNdro SoUSa da SilVa SaX iNSTrUMENTal ao ViVo iNaBiliTado
077/2021 HUMBErTo carValHo da SilVa MaNaTiNS HaBiliTado

078/2021 aSSiWaJU coMUNicacao, MarKETiNG E 
EVENToS lTda Maratona cultural e Esportiva HaBiliTado

079/2021 SUEllEN fErro SiQUEira Banda lauvaite Penoso (lançamento do 
album e circulação) HaBiliTado

080/2021 iraNilda SaNToS fErrEira alÉM do SilÊNcio iNaBiliTado
081/2021 rENaTo rEiS SilVa Nave do ET HaBiliTado
082/2021 iraNilda SaNToS fErrEira ProJETo BiJU KElUXo iNaBiliTado

083/2021 iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolVi-
MENTo E GESTao

No Meu Tempo - relatos de uma década 
Quase Esquecida HaBiliTado

084/2021 aUrEo GioVaNi rodriGUES GoUlarT fESTiVal do cariMBÓ dE MaraPaNiM - o 
ritmo da amazônia a energia do Pará HaBiliTado

085/2021 GUSTaVo SaBoia dE oliVEira daNaVE iNaBiliTado
086/2021 lUaNNa roBErTa fariaS JUca foNSEca Will loVE HaBiliTado
087/2021 MEriaN SoUZa do NaSciMENTo ZÉ VErMElHo HaBiliTado
088/2021 daVid GErSoN TEiXEira SoUZa lil daVid HaBiliTado
089/2021 ErilENE BrilHaNTE NETa Ecco fEST VErÃo HaBiliTado
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090/2021 cÉlia rEGiNa NEriS Primeiros Passos Ballet inclusivo HaBiliTado
091/2021 ErilENE BrilHaNTE NETa fESTiVal cUlTUral GaSTroNÔMico HaBiliTado

092/2021 arTHUr ESPiNdola oriENTE VaScoNcEloS 
- oriENTE ProdUÇÕES amazônia Samba - Nova Temporada HaBiliTado

093/2021 arTHUr ESPiNdola oriENTE VaScoNcEloS 
- oriENTE ProdUÇÕES

dVd VirTUal arTHUr ESPÍNdola + 
laNÇaMENTo HaBiliTado

094/2021 alEXaNdrE SilVa doS SaNToS filHo aMaZÔNiarTE: feira de arte fora do eixo HaBiliTado
095/2021 MarcEllE aBNadEr Turnê labibe HaBiliTado
096/2021 BErNardo oNÇa PrESTES onça Produçoes HaBiliTado

097/2021 lia SoPHia fErrEira dE oliVEira Poética do imaginário amazônico - Pesquisa, 
Vivência e álbum-filme HaBiliTado

098/2021 aSSociaÇÃo ENEdiNa SHoW MUSic Escola de música Enedina Show Music iNaBiliTado

099/2021 alaN da SilVa aNdradE “Por que o Mundo Precisa conhecer a 
Verdade” HaBiliTado

100/2021 EMPrESa BraSilEira dE ProdUToS E 
SErViÇoS cUlTUraiS lTda Som & arte nas Periferias HaBiliTado

101/2021 rafaEla SilVa MaTToS (NoME arTiSTico: 
TUla TÂNia) Terra Mulher HaBiliTado

102/2021 rafaEl rEMor Vila JUNiNa. HaBiliTado
103/2021 rafaEl rEMor oKToBErfEST BElÉM. HaBiliTado

104/2021 SoNiQUE ProdUÇÕES dE EVENToS lTda ME fESTiVal aMBiENTa - MÚSica, arTE E 
MEio aMBiENTE. HaBiliTado

105/2021 SoNiQUE ProdUÇÕES dE EVENToS lTda ME STrEET riVEr aMaZÔNia HaBiliTado

106/2021 EMPrESa BraSilEira dE ProdUToS E 
SErViÇoS cUlTUraiS lTda Sons nas cidades HaBiliTado

107/2021 JUraNdir MoNTEiro doS SaNToS
“TodaS MUlHErES” - crEUZa GoMES 
cElEBra 50 aNoS dE carrEira coM 

alBUM dUPlo”
iNaBiliTado

108/2021 rodriGo cESar dE MElo BaSToS Gravação do dVd do Músico e compositor 
rasec iNaBiliTado

109/2021 iNÊS SoUSa fErNaNdES inesita album e videoclipe HaBiliTado
110/2021 THiaGo BEZErra ViaNNa os Homens por detrás da pedra. HaBiliTado
111/2021 rafaEla oliVEira dE oliVEira Nossas Tramas HaBiliTado
112/2021 aNdrÉ lUiS MarTiNS do coUTo aNdrÉ coUTo HaBiliTado

113/2021 PaUla aParEcida PiNHEiro liSBoa MUlHErES GUErrEiraS - GEraÇÕES dE 
lUTaS” iNaBiliTado

114/2021 dYoGo dE PaiVa Maia fESTiVal iNTErNacioNal dE coraiS 
dE BElÉM HaBiliTado

115/2021 lUiZ cláUdio doS aNJoS fErNaNdES 
99142872200

design.com cultural: Um guia da cultura 
paraense iNaBiliTado

116/2021 SUElY BrilHaNTE NETo NaTal ilUMiNa HaBiliTado

117/2021 THalia da SilVa SarMaNHo PrÊMio MESTraS da cUlTUra PoPUlar E 
TradicioNal do ESTado do Pará HaBiliTado

118/2021 GErSoN HENriQUE da SilVa TEaTro KaBUKi: UMa EXPrESSÃo HaBiliTado

119/2021 SUElY BrilHaNTE NETo a ENErGia doS BoNEcoS GiGaNTES No 
carNaVal do Pará HaBiliTado

120/2021 GraZiEla BrUM da SilVa BiBlioTEca Yara BElla cEciM HaBiliTado
121/2021 EriK Norio MaTSUKUMa residência literária dos Escritores do Pará HaBiliTado

122/2021 aNGElo aUGUSTo BarroS riSUENHo o imaginario popular amazonico - o cantinho 
do ceu HaBiliTado

123/2021 allaN BaSilio BaHia PENaNTE Biblioteca itinerante leitura na comunidade HaBiliTado

124/2021 dioGENES fraNciSco loPES dE MiraNda 
SilVa dEliciaS do QUiloMBo HaBiliTado

125/2021 diEGo dUarTE BorGES M UlTiVErSo - f ESTiVal N ErdS P araEN-
SES dE c UlTUra P oP fNPcP iNaBiliTado

126/2021 dilSoN NÓBrEGa da SilVa Sem radar iNaBiliTado

127/2021 MaTEUS carValHo NUNES

livro “assim na terra como no céu: antônio 
José landi e a igreja Jesuítica de Santo 
alexandre em Belém do Pará” com ação 

educativa

HaBiliTado

128/2021 lariSSa riBEiro BEZErra círio para crianças ar HaBiliTado
129/2021 GErSoN BarroS BraGa BailE doS coroaS iNaBiliTado
130/2021 JoSÉ Mário dE MEllo MENdES arte pop de Ziulália luna HaBiliTado
131/2021 roGErio SaNToS dE BriTo Sob o céu Mestiço HaBiliTado

132/2021 EdiTHE da SilVa PErEira MoNTE alEGrE presente passado: fotoar-
queologia na amazônia iNaBiliTado

133/2021 TaÍSa riBEiro fErNaNdES Bloco carimbolando HaBiliTado
134/2021 HEVErToN lUiZ do aMaral MoraES fáBUlaS faBUloSaS iNaBiliTado

135/2021 Maria dE fáTiMa fafa dE BElEM PalHa dE 
fiGUEirEdo ProdUÇÕES arTÍSTicaS fafá caNTa rUY BaraTa HaBiliTado

136/2021 Marco aNTÔNio MoNTEiro GUrJÃo dVd aMaZÔNia Pará BraSil HaBiliTado
137/2021 NEi JUNior GoMES da SilVa Essa rua é o Meu rio iNaBiliTado
138/2021 WaldEMar dE JESUS MESQUiTa Jr. Banda conexao direta 30 anos HaBiliTado
139/2021 MaUrÍcio foNTES do ValE luau Web HaBiliTado
140/2021 MaUrÍcio foNTES do ValE diboa Web festival HaBiliTado
141/2021 TErEZiNHa dE JESUS SilVa SaNToS PaSToriNHaS aUTo dE NaTal. HaBiliTado
142/2021 YaNGoVErSo QUadriNHoS/VEr-o-GiBi Editora Ver-o-Gibi iNaBiliTado

143/2021 PEdro HENriQUE MaToS BarBoSa 
cardoSo Bloco chove chuva HaBiliTado

144/2021 JoSÉ roGÉrio riBEiro Marujada: as vozes de uma cultura popular. HaBiliTado

145/2021 THalia da SilVa SarMaNHo o coração do Beija-flô- a cultura Paraense 
como okan da Terra HaBiliTado

146/2021 JoHNaTaN rYdEr BaraTa dE SoUSa Oficina Desenhando o Futuro HaBiliTado
147/2021 iZaBElla PaNToJa rocHa Enlaço iNaBiliTado
148/2021 ElToN SErrao doS SaNToS dany antunes pelo Baixo Tocantins iNaBiliTado
149/2021 WYroNaira doS SaNToS GoNÇalVES VoZES do Pará iNaBiliTado
150/2021 VaNdEr da SilVa caSTro daNciNG SUrdoS HaBiliTado

151/2021 ElSoN da SilVa SoUSa 27° GiNcaNa MalUca E cUlTUral UM 
MilÃo dE aMiGoS iNaBiliTado

152/2021 diEGo fariaS doS SaNToS Várzea Wave iNaBiliTado
153/2021 SaNdra Maria Gil PadrÃo MaSSoUd MUSEU dE arTE UrBaNa dE BElÉM - MaUB HaBiliTado
154/2021 ÍTalo rodriGUES revista cosmic Jambu HaBiliTado
155/2021 GiBSoN Gil PadrÃo MaSSoUd Um Banquinho daqui, Um violão de lá. HaBiliTado

156/2021 GiBSoN Gil PadrÃo MaSSoUd MPB fESTiVal BElÉM. HaBiliTado
157/2021 GrUPo dE TEaTro PalHa SoS MUlHEr: cansei de lamúrias HaBiliTado
158/2021 EdilZa JoaNa oliVEira foNTES Memorial césar Moraes leite iNaBiliTado
159/2021 EdilZa JoaNa oliVEira foNTES Memorial digital do futebol Paraense iNaBiliTado
160/2021 HEVErToN lUiZ do aMaral MoraES BUrlESQUE iNaBiliTado

161/2021 SilVaNE GoMES SaMPaio alENQUEr, da TErra , daS áGUaS E SEUS 
ENcaNToS aMaZÔNicoS - o filME ! HaBiliTado

162/2021 BENEdiTo dE JESUS riBEiro do coUTo UMa Vida dEdicada À MÚSicaS iNaBiliTado
163/2021 aNGElo aUGUSTo BarroS riSUENHo Balada Kids - a festa é de todos HaBiliTado

164/2021 JoSÉ Mário dE MEllo MENdES Gravação do single e video clip “o absurdo” 
(Banda Gramofolk) iNaBiliTado

165/2021 fErNaNda NUNUNES da coSTa cultura com arte na comunidade iNaBiliTado
166/2021 MarciUS aNdrÉ dE SoUSa rocHa caipora - Jogo digital HaBiliTado
167/2021 VicTor roSaliNo fErrEira Parcelas - curta-metragem HaBiliTado

168/2021 lUiZ cláUdio MarTiNS NEGrÃo
amazônia comicon 2021- festiival de 

Histórias em Quadrinhos e Cultura Pop da 
amazônia

iNaBiliTado

169/2021 carloS GaBriEl MorEira dE SoUSa Espero que hoje não chova - cidades 
alagadiças HaBiliTado

170/2021 MilK ProdUÇÕES Samba dos compositores HaBiliTado
171/2021 loidE dE JESUS rodriGUES foNSEca loUVa BaiÃo 2021 HaBiliTado

172/2021 TErEZiNHa dE JESUS SilVa SaNToS PaiXÃo, MorTE E rESSUrrEiÇÃo dE 
criSTo. HaBiliTado

173/2021 ValEria dE PaiVa fErrEira SEMEaNdo cUlTUra iNaBiliTado
174/2021 aTilo SilVa ViaNa EScoliNHa dE arTES ViSUaiS E PiNTUra HaBiliTado
175/2021 GiSElE caSTro coSTa GoMES UrGÊNcia E EMErGÊNcia HaBiliTado
176/2021 alZira SalES rodriGUES WarlEM E BaNda iNaBiliTado
177/2021 THiaGo SaNTaNa TaVarES fESTiVal UMariS HaBiliTado
178/2021 alZira SalES rodriGUES EScola dE MUSica alEXaNdrE aNToNio HaBiliTado
179/2021 ricardo WiGBErTo da SilVa ParEdES NoiTES do TError HaBiliTado

180/2021 cláUdio HENriQUE da crUZ SilVa 1º fESTiVal ESTadUal dE daNÇa - Moca-
JUBa/Pa - fESdaMoc HaBiliTado

181/2021 aNicÉE do carMo E SilVa ENcENaNdo E daNÇaNdo. HaBiliTado
182/2021 EdiNaldo rEiS dE SoUSa ProJETo EP “fEBril” HaBiliTado

183/2021 alMiNo HENriQUE docarMo “TaMBoriXá” 35 anos artísticos de almino 
Henrique HaBiliTado

184/2021 JoNaTaS MEdEiro rodriGUES SEMEar E colHEr HaBiliTado

185/2021 Maria dE fáTiMa fafa dE BElEM PalHa dE 
fiGUEirEdo ProdUÇÕES arTÍSTicaS Varanda de Nazaré 11a. ediçao HaBiliTado

186/2021 EdUardo aUGUSTo dE PaUla Mundial circus live´s Show iNaBiliTado

187/2021 HEloiSa SilVa dE alcÂNTara Movimento Beirando a Moda - Memórias 
do agora HaBiliTado

188/2021 daNiEllE dE SoUZa cHaVES Mulher cíclica: arteterapia e Ginecologia 
Natural amazônica HaBiliTado

189/2021 coM doMiNio ProdUcoES lTda caSa dE caBa HaBiliTado
190/2021 fraNciSco TiaGo GoMES da coSTa o Pará ViroU Moda HaBiliTado

191/2021 KaiaPo ProdUcoES arTiSTicaS, foNoGra-
ficaS E PUBlicidadE EirEli WEBSEriES VaraNda dE NaZarE HaBiliTado

192/2021 Maria lUiZa VaScoNcEloS BorGES festival Sonido 2022 - Música instrumental 
e Experimental HaBiliTado

193/2021 SE raSGUM ProdUÇÕES SElETiVaS SE raSGUM - 2022 HaBiliTado
194/2021 SE raSGUM ProdUÇÕES festival Se rasgum 2021 HaBiliTado
195/2021 rENÉE cHalU rocHa dE MEdEiroS Music on The Table - amazônia legal HaBiliTado

196/2021 PaTricK BarroSo BraGa XI FEBRAF – Festival Brasileiro de Folclore 
do Pará. HaBiliTado

197/2021 ValdiNETE do Socorro aMaral da SilVa cicuito Teatral : o dESPEJo HaBiliTado
198/2021 carol cUNHa fErrEira álbum Visual HaBiliTado
199/2021 SaNdra Maria Gil PadrÃo MaSSoUd fESTiVal dE MÚSica E PoESia. HaBiliTado
200/2021 arTHUr SaMPaio rEdiG fESTiVal aMaZÔNico dE GaSTroNoMia. HaBiliTado

201/2021 ESTÚdio odair MiNdEllo odS - oBJETiVo dE dESENVolViMENTo 
SUSTENTáVEiS ii HaBiliTado

202/2021 aMaNda oliVEira fErrEira caSa SaliNaS. HaBiliTado

203/2021 KaiaPo ProdUcoES arTiSTicaS, foNoGra-
ficaS E PUBlicidadE EirEli acErVo - VaraNda dE NaZarE 10 aNoS HaBiliTado

204/2021 cENTro cUlTUral BraSil ESTadoS UNidoS circuito de Exposições e apresentações 
artístico- culturais MaBEU-ccBEU HaBiliTado

205/2021 GilENo Marco fUrTado foiNQUiNoS Brasil de fé HaBiliTado
206/2021 iVETE cordEiro da SilVa iNVaSoES dE TErra No Pará HaBiliTado

207/2021 aSSociaÇÃo cUlTUral aMaZÔNia iNdE-
PENdENTE festival Viver a cidade 2022 HaBiliTado

208/2021 TaiS VENaNcio cordEiro arco dE foGo iNdEfErido

209/2021 BENEdiTo dE JESUS riBEiro do coUTo a Vida E a MÚSica - NUM rEGiSTro 
BioGráfico HaBiliTado

210/2021 aMadEU SilVa fErNaNdES cordeiro aerofônico - Manoel cordeiro e 
orquestra aerofônica HaBiliTado

211/2021 aMaNda oliVEira fErrEira fESTiVal SUNSET. HaBiliTado
212/2021 Maria iNEZ BaraTa dVd PaUlo aNdrÉ BaraTa ao ViVo iNaBiliTado
213/2021 lEUNicE SalETE loPES Carimbó na Cidade - O Bailado de Santarém HaBiliTado
214/2021 aMaZoN filMES ProdUcoES EirEli Projeto dvd 20 anos da casa do Gilson HaBiliTado
215/2021 EdMilSoN aNdradE coSTa oficiNa JUNiNa da TradiÇÃo HaBiliTado
216/2021 cÉlia rEGiNa NEriS Biblioteca itinerante Mundo do Saber HaBiliTado

217/2021 aNToNia TErEZiNHa SaNToS aMoriM
SiNoPSE HiSTÓrica do BaiXo aMaZoNaS 
E TaPaJÓS - PUBlicaÇÃo E laNÇaMENTo 

da oBra
HaBiliTado

218/2021 SaNdro aUGUSTo loBaTo dE liMa 2º festival Pérola do Tocantins de dança HaBiliTado

219/2021 JoElMa KláUdia carValHo PiNTo 
85496600278

Vii fESTiVal caNÇÃo da TraNSaMa-
ZÔNica HaBiliTado

220/2021 MElQUiadES JUSTiNiaNo da SilVa “NaTal dE lUZES E VoZES ENcaNTadaS” 
2021 HaBiliTado

221/2021 rEiNaldo fErrEira da SilVa JUNior Belém, Entre as águas em meio à floresta. HaBiliTado
222/2021 BrUNo araUJo fErNaNdES cd circular Sevilha. HaBiliTado

223/2021 JoSÉ lUiZ STorNi da SilVa ACADEMIA DE LOCUÇÃO – PODCAST SÉRIE 
NarraTiVaS cUlTUraiS HaBiliTado
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224/2021 iNSTiTUTo aMaZoNia + Pensar amazonia HaBiliTado
225/2021 coElHo cUrSoS TraNSforMaNdo VidaS iNaBiliTado
226/2021 iNSTiTUTo Maria & MariaS comunidança - instituto Maria & Marias HaBiliTado

227/2021 aSSociaÇÃo doS MoradorES do diSTri-
To dE icoaraci Carimbó Curimbó, O Eco que Ecoa. HaBiliTado

228/2021 aSSociaÇÃo doS MoradorES do diSTri-
To dE icoaraci MiX cUlTUral dE icoaraci. HaBiliTado

229/2021 cHarlES d. T. do NaSciMENTo (BEaTBoX 
ProdUÇÕES) Tradicional feira do Miriti HaBiliTado

230/2021 alaN dEMETrio TaVarES No olhar: cultura e Meio ambiente HaBiliTado
231/2021 GaBriEl aUGUSTo SilVa da crUZ Beat & art HaBiliTado
232/2021 aNa criSTiNa GoMES dE SoUZa TaVarES MEdida do aMor HaBiliTado
233/2021 JoSÉ PEdro BaSToS caValEro Pará liVE. HaBiliTado
234/2021 STaNlEY V GoNÇalVES Músicos do Norte - dia do Músico HaBiliTado

235/2021 lUcaS PaNToJa doS SaNToS faNTz lucas - (Gravação de cd e Show de 
lançamento) HaBiliTado

236/2021 lUcaS PaNToJa doS SaNToS only acustico faNTz lucas (Gravação de 
cd ao vivo) HaBiliTado

237/2021 JoSÉ PEdro BaSToS caValEro Papo Pai d’égua. HaBiliTado

238/2021 alBErY dE alBUQUErQUE JÚNior
Escolas musicais da floresta: o que nos 

contam, cantam e encantam os animais da 
amazônia

HaBiliTado

239/2021 alaN dEMETrio TaVarES Talentos Pará. HaBiliTado
240/2021 MilENE cardoSo MaSSoUd cinema na Estrada. HaBiliTado

241/2021 aNa liVia da SilVa fariaS festival de cinema para Juventudes 
indígenas iNaBiliTado

242/2021 JEffErSoN dE oliVEira GoMES #compartilhe iNaBiliTado

243/2021 raiMUNdo da coNcEiÇÃo alMEida 
loUZada

i festival de Bandas do alto e Baixo Tocan-
tins do Pará HaBiliTado

244/2021 SENd MUSic ProdUÇÕES arTÍSTicaS lTda 
(Parioca filMES) Porto caribe Show (2021) HaBiliTado

245/2021 JorGE lEal EirÓ da SilVa aTlaS - Exposição individual do artista 
Plástico Jorge Eiró HaBiliTado

246/2021 Marco fEliPE rodriGUES PiNHEiro 2º Encontro de formação Sons do Salgado iNaBiliTado

247/2021 caMila criSTiNa riBEiro alVES 
93553005220

QUiNTETo caXaNGá - EP, cliP E SHoWS dE 
laNÇaMENTo HaBiliTado

248/2021 clara MorBacH GaBY a visualidade de augusto e Pedro Morbach. HaBiliTado
249/2021 ESTÚdio KarloS TcHEB 12º festival da Banana de Trairão HaBiliTado
250/2021 WilSoN MaUro MariNHo VElaSco JUNior depois Que Eles Se foram HaBiliTado

251/2021 SaMia oliVEira MoraES dE SoUZa Agressivos e Carentes - Vittória Braun/ 
rafael lorga/ dona onete HaBiliTado

252/2021 doUGlaS riENlaG GoNÇalVES Gabriel Xavier e Banda “Maré cheia” HaBiliTado

253/2021 liliaN MENdES - coMiSSÃo Solidária 
Vila da Barca Barca cult cidadã HaBiliTado

254/2021 EdirlEY MarUZo SilVa da coSTa dinastia drag HaBiliTado
255/2021 KlEYToN roBErTo SoUZa da SilVa 6 anos Na cuíra HaBiliTado

256/2021 GrUPo dE TEaTro PalHa TEcENdo SoNHoS EM alMaS dE araME No 
TEaTro do araME HaBiliTado

257/2021 MZ caraMEZ dE caSTro ME ÚTEro HaBiliTado
258/2021 EldEr MoNTEiro fErNaNdES Elder Effe 25 Anos de Carreira HaBiliTado

259/2021 cENTro arTÍSTico cUlTUral BElÉM 
aMaZÔNia Jaci E aS criaNÇaS da aMaZÔNia HaBiliTado

260/2021 MaTHEUS lEÃo MoTa Velhos cabanos - album + album Visual HaBiliTado

261/2021 alESSoN da SilVa BarroS a VErdadEira facE - UMa HiSTÓria 
dEliNQUENTE HaBiliTado

262/2021 arÃo NErES dE oliVEira raMoS Espetáculo audiovisual cangrejo ao Vivo HaBiliTado
263/2021 dEiSE dE NaZarÉ aMaral MaGalHÃES Pará Bailar HaBiliTado
264/2021 daN rodriGUES Bordallo 4º fESTiVal florESTa SoNora HaBiliTado

265/2021 GErSoN dE SiQUEira diaS JUNior 
88653684204 10° festival Psica HaBiliTado

266/2021 ElaiNE aNdradE arrUda Mastarel HaBiliTado
267/2021 iSraEl aNdradE oliVEira SUPErSElf - o cÉU ao SEU lado HaBiliTado
268/2021 TUYUKa carValHo lara 01544517203 Oficina de Iniciação à Fotografia HaBiliTado

269/2021 aNNa criSTiNa oliVEira GÓES SiQUEira 
caMPoS festival lambateria ano 5 HaBiliTado

270/2021 WillY aUGUSTo da cUNHa fraNÇa Transamazônica HaBiliTado
271/2021 KlEBErSoN doS SaNToS coNcEiÇÃo conexão Hip Hop HaBiliTado

272/2021 dilBErTo fariaS dE oliVEira ii
Mercadão 2000 – Tradição, Diversidade, 

cultura e ancestralidade dos Povos dos rios 
Tapajós e Arapiuns.

HaBiliTado

273/2021 BrUNo daNiEl daS NEVES BENiTEZ Prêmio Tajá de Música Paraense HaBiliTado
274/2021 BrENa da GaMa frEiTaS ME faZ ViaJar HaBiliTado

275/2021 liÈGE dE oliVEira aGraSSar Turnê online compartilhada com Minidoc 
Ecdise de liège HaBiliTado

276/2021 raiMUNdo da coNcEiÇÃo alMEida 
loUZada circuito Junino de Tucuruí HaBiliTado

277/2021 YUri rEiNEr PorTal dE liMa 02773947240 álbum Visual BrEU HaBiliTado
278/2021 lUcYaN MEirElES coSTa lambadeiros do Trovão HaBiliTado

279/2021 daNNiEl liMa araÚJo Universo Paralelo - álbum e Show de 
lançamento HaBiliTado

280/2021 daNiEl carValHo coSTa Batalha de São Brás itinerante HaBiliTado

281/2021 daNiEl carValHo coSTa daniel adr - Black christ (álBUM ViSUal, 
ViNil E SHoW) HaBiliTado

282/2021 MarcoS dE liMa ZEfEriNo Biblioteca itinerante criança feliz HaBiliTado
283/2021 MarcEllE aBNadEr cd labibe HaBiliTado

284/2021 aSSociaÇÃo coMErcial do Pará liVro EMPrEENdEdoriSMo fEMiNiNo 
No Pará HaBiliTado

285/2021 E. S. W. dE MENEZES EVENToS ÇairÉ 2021 HaBiliTado

286/2021 aSSociaÇÃo coMErcial do Pará dia dE cUlTUra E EMPrEENdEdoriSMo 
Pará NEGÓcioS HaBiliTado

287/2021 MilK ProdUÇÕES PrÊMio aMaZÔNia dE MÚSica HaBiliTado
288/2021 Joao carloS araUJo dE aNdradE fESTiVal MUSica Para TodoS HaBiliTado
289/2021 Joao carloS araUJo dE aNdradE fESTiVal NÓS VaMoS iNVadir SUa Praia HaBiliTado

290/2021 HElENi carla oliVEira dE SoUZa TaPioca fEST MUSic iNaBiliTado
291/2021 JoSÉ ailToN dE carValHo arNaUd Na ESTrada coM claUSTro HaBiliTado
292/2021 raidol TorrES SaldaNHa NETo fraGMENToS HaBiliTado
293/2021 adriaNa fEiToSa dE liMa cine Energia - rota da esperança HaBiliTado

294/2021 adriaNa fEiToSa dE liMa + cor - curso de pintura em Porcelana, 
Cerâmica e Azulejos HaBiliTado

295/2021 aMadEU forTES alMEida cores do Pará HaBiliTado
296/2021 THaiS BarroS riBEiro BadUlaTra HaBiliTado

297/2021 SUZaNa dE SoUSa da lUZ a HiSTÓria daS criaNÇaS QUE PlaNTa-
raM UM rio HaBiliTado

298/2021 liliaN MoraES aZUlaY 1 fESTiVal GaSTroNÔMico do Pará HaBiliTado
299/2021 liliaN MoraES aZUlaY NaTal dE lUZ HaBiliTado
300/2021 BrUNo WESlEY cUNHa SaNToS BW Mc - TErra forTE HaBiliTado

301/2021 odiVaNdro MoraES dE frEiTaS fESTiVal do folclorE MaraJoara Na 
VENEZa 1ª EdiÇÃo HaBiliTado

302/2021 aNToNio carloS loUrEiro NEVES NETo VErÃo arENa radical HaBiliTado

303/2021 iNSTiTUTo VEr o PESo Guia Juvenil do Ver-o-Peso - formação de 
Guias e Elaboração de roteiro Geo-Turístico iNaBiliTado

304/2021 SaMliZ dE laGES fiGUEira PErEira SaMMliZ - caBEÇa HaBiliTado
305/2021 aNdrE SaNToS MoNTEiro luz na Terra do Sol iNaBiliTado
306/2021 MaEME da SilVa MENEScal arraial Pai d’ÉGUa HaBiliTado
307/2021 darlaN da SilVa daN SElaSSiE HaBiliTado
308/2021 MaEME da SilVa MENEScal fEira do riSo HaBiliTado
309/2021 aMarildo lEal TaVarES Ponto de cultura Tambora iNaBiliTado
310/2021 fraNciSca rodriGUES artesanato casa da Gente HaBiliTado
311/2021 da SilVEira SaNToS fESTa da diVErSidadE HaBiliTado
312/2021 da SilVEira SaNToS fESTiVal dE PoTENciaS NEGraS HaBiliTado
313/2021 roBSoN da SilVa rodriGUES orquestra Eco Mangabeuara iNaBiliTado
314/2021 BiaNca rEGo daQUiNo 541.430.472-68 Monteiro lopes - curta metragem HaBiliTado
315/2021 ZaidE da SilVa BraNdÃo culinária itinerante Mangabeuara HaBiliTado
316/2021 arTEMio PErEira da coSTa JUNior ad BallET JoVEM cidadÃo HaBiliTado
317/2021 NaiEME dE caSSia SilVa doS rEiS NaiEME - alTar iNaBiliTado
318/2021 PEdro WilliaM fUrTado dE SENa fraNÇa Norteside House HaBiliTado

319/2021 SENd MUSic ProdUÇÕES arTÍSTicaS lTda 
(Parioca filMES) live as mãos com música cd shows HaBiliTado

320/2021 GlENda rUBia dE caSTro alVES festival comidinha de Praia - Sétima Edição HaBiliTado

321/2021 iNSTiTUTo SEBaSTiÃo TaPaJÓS SEBaSTiÃo TaPaJÓS - Vida e obra em 
Plataforma digital iNaBiliTado

322/2021 raiMUNdo NoNaTo da SilVa oliVEira 
filHo

capoeira Muzenza 1º Ginga capoeira, Batiza-
do, Troca de Corda e Oficina. HaBiliTado

323/2021 carloS NilSoN BaTiSTa cHaVES Show 70 anos de Nilson chaves HaBiliTado

324/2021 JEaN loUiS MarQUES fraNco festival de Gastronomia, cultura e Turismo - 
Edição Parauapebas HaBiliTado

325/2021 Tac- TailaNdia ESPorTE clUBE i fESTiVal VoZES da TErra dE TailaNdia iNaBiliTado
326/2021 JoSÉ lUiS rodriGUES da coNcEiÇÃo ilha Encurta 2d HaBiliTado

327/2021 JEaN loUiS MarQUES fraNco MElHor TodoS JUNToS - GraVaÇÃo E 
diVUlGaÇÃo dE álBUM HaBiliTado

328/2021 aNToNio carloS loUrEiro NEVES NETo fEira cUlTUral HaBiliTado
329/2021 THoMaZ ariEl corrÊa liMa flor dE MUrUrÉ - croa HaBiliTado
330/2021 lUiZ Maria dE JESUS SoarES JÚNior rabeca Bragantina - da Marujada à luê HaBiliTado
331/2021 SUZaNNE caMila fErrEira dE fErrEira BrUNa BG HaBiliTado
332/2021 SaNdro doS SaNToS SaNTarEM ciNEMa NaS áGUaS HaBiliTado

333/2021 JaNaÍNa a. fiGarElla GoUVÊa JaNa fiGarElla 15 aNoS - Gravação de 
disco e Videoclipes HaBiliTado

334/2021 Maria JoSÉ SoUZa liMa PoEMa(iS) MÚSica: a MUSicaliZaÇÃo dE 
PoEMaS ParaENSES iNaBiliTado

335/2021 caNTaNdo VocÊ ProdUÇÕES arTÍSTicaS fESTiVal iNTErNacioNal dE cUlTUra 
aMaZÕNica HaBiliTado

336/2021 dilBErTo fariaS dE oliVEira ii odilson Matos, Um poema de amor pela 
cultura de Santarém HaBiliTado

337/2021 aSSociaÇÃo arTiSTico cUlTUral MaES-
Tro WilSoN foNSEca

instituto Maestro Wilson fonseca - Manuten-
ção de atividades HaBiliTado

338/2021 ariEllY NaZarÉ JorGE cordEiro álbum Visual “flashBolero” HaBiliTado
339/2021 lariSSa carValHo lEiTE Vídeoalbum larissa leite HaBiliTado
340/2021 lEoNardo MaTEUS PraTaGY PiNTo PraTaGY - disco e filme-concerto HaBiliTado
341/2021 lEoNardo aUGUSTo BarBoSa foNSEca Sampleados pelos interiores HaBiliTado

342/2021 EdUarda falESi dE caNTUária cuíra - Uma Websérie de Videodanças 
amazônicas HaBiliTado

343/2021 aPoENa riBEiro afoNSo Guardiões do combú HaBiliTado
344/2021 alESSaNdro alBErTo GoMES PiNHEiro Norato na Transcametá HaBiliTado

345/2021 aSSociacao cUlTUral, folclorica E 
Social YUcaTa dE ParaGoMiNaS fEira dE iNTEGraÇÃo cUlTUral - fic HaBiliTado

346/2021 iNSTiTUTo carValHoS da JUSTica - icJ rede Protege Brasil - edição Pará HaBiliTado
347/2021 caNTaNdo VocÊ ProdUÇÕES arTÍSTicaS Núcleo de Produção cultural nas Escolas HaBiliTado
348/2021 lariSSa YaSMiN lUZ E SilVa SororidadE MUiSical iNaBiliTado
349/2021 ViViaNE cHaVES da SilVa Encontro de Mestres HaBiliTado
350/2021 aMPlicriaTiVa ProdUÇÕES lTda ME MUNdoZiTo HaBiliTado
351/2021 YaSMiN alMEida do aMaral MaciEl Pará PodcaST HaBiliTado
352/2021 daVi alMEida MillioN MillioN TiMES HaBiliTado

353/2021 Sara cEZar QUarESMa MUSEU da Vila dE BEJa: MEMÓria, PaTri-
MÔNio E MEio aMBiENTE HaBiliTado

354/2021 EliSEU lEiTÃo dE SoUSa festival de Quadrilhas do rio capim HaBiliTado
355/2021 P. a. MENdES da SilVa cômpito do canto iNaBiliTado
356/2021 ioNETE SilVEira GaMa 4º disco dona onete HaBiliTado
357/2021 BrENo SoUSa dE oliVEira fESTiVal TraNSforMa HaBiliTado
358/2021 BEaTriZ PErEira SaNToS Guitarrada das Manas - álbum visual HaBiliTado
359/2021 EliElToN alVES aMador MEi Prêmio fabricando arte HaBiliTado
360/2021 JHoN WilliaN VirGUliNo aMoriM festival amazônia em Movimento HaBiliTado
361/2021 MarcEl riBEiro dE arÊdE Ver-o-Brega itinerante HaBiliTado

362/2021 ElSoN da SilVa SoUSa 26º GiNcaNa MalUca E cUlTUral UM 
MilHÃo dE aMiGoS 2021 HaBiliTado

363/2021 MaÍra MENdES rocHa GoMES Mc Íra - álbum HaBiliTado
364/2021 EliElToN alVES aMador MEi fESTiVal oUTroS NaTiVoS 3ª EdiÇÃo HaBiliTado
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365/2021 NarJara laMEira oliVEira cErÂMica MaraJoara - cartilha, livro de 
Fotografias e Documentário. HaBiliTado

366/2021 MESSiaS MarTiNS PiNHEiro centro cultural Marujos de São João HaBiliTado
367/2021 daN rodriGUES Bordallo 2ª TEMPorada ESTrada rEc HaBiliTado
368/2021 ViEllaS ProdUÇÕES Quinta do Mestre e da Sereia HaBiliTado

369/2021 aila ProdUcoES arTiSTicaS EirEli - ME fESTiVal aMaZÔNia MaPPiNG BElÉM - 6ª 
EdiÇÃo HaBiliTado

370/2021 GESSica PaMEla doS PaSSoS cardoSo 
PENa SoNS dE BElÉM HaBiliTado

371/2021 iZaBEla dE alMEida alVES Sons de Tavernard - Etapa 2 iNaBiliTado
372/2021 iVaN doS SaNToS JaNGoUX ESTÚdio UM dia HaBiliTado
373/2021 coMPaNHia ParaENSE dE PErforMaNcE Kombi Sound HaBiliTado

374/2021 JEaNNE dE SoUZa darWicH Gravação e lançamento do cd album - leva 
pro lado de lá HaBiliTado

375/2021 JoSÉ lUciaNo PENicHE caMPoS MiNi doc. GUaJará MiriM HaBiliTado
376/2021 aila ProdUcoES arTiSTicaS EirEli - ME fESTiVal MaNa 4ª edição HaBiliTado

377/2021 lariSSa YaSMiN lUZ E SilVa rEGiSToS dE UM fÉ - oS MElHorES 
MoMENToS do cÍrio dE NaZarÉ HaBiliTado

378/2021 fErNaNdo loUrENÇo dE MaToS liMa registrando Essência HaBiliTado
379/2021 SaN7 ProdUÇÕES dE EVENToS lTda filHoS do coMBU. HaBiliTado
380/2021 SaN7 ProdUÇÕES dE EVENToS lTda fESTiVal rEPErcUTE. HaBiliTado

381/2021 PETroNio MEdEiroS liMa filHo
arqueologia (360º) vista do lado de cá: 

ancestralidade amazônica na Milenar arte 
Rupestre de Monte Alegre – Pará

HaBiliTado

382/2021 fEliPE alVES dE alMEida filHo festival cheiro do Pará iNaBiliTado
383/2021 MicHEl MarTiNS rodriGUES fESTiVal JaMBU MUSic BElÉM HaBiliTado
384/2021 Mario HENriQUE ValMoNT Um Piano na amazônia - a Grande Expedição HaBiliTado
385/2021 JoEllE WaTriN MESQUiTa 83241558215 aMPli SESSioN HaBiliTado
386/2021 diEGo alaNo dE JESUS PErEira PiNHEiro ribeirinhas - circulação de Espetáculo HaBiliTado

387/2021 ociMar MarcElo SoUZa dE carValHo 5º festival Marajoara de cultura amazônica 
- fEMca HaBiliTado

388/2021 EdSoN GUrGEl da rocHa JUNior claSSE rara - TroPiKal TraP HaBiliTado
389/2021 aNToNio cHalES BriTo da SilVa i fESTiVal acaraENSE MUlTicUlTUral HaBiliTado
390/2021 WElliNGToN da SilVa MaciEl fESTiVal JaMBU MUSic BarcarENa HaBiliTado
391/2021 WEVErToN JUlio araUJo dE SoUZa Kratos (Primeiro álbum) HaBiliTado

392/2021 caroliNE SaNToS GoMES fESTiVal cUlTUra TradicioNal dE 
oUrÉM HaBiliTado

393/2021 EZEQUiaS fErrEira NaSciMENTo 1º fESTiVal iNTErNacioNal dE TEc-
NoBrEGa HaBiliTado

394/2021 cEcÍlia dE aNdradE raMoS circE HaBiliTado
395/2021 EdSoN GoMES BraNdÃo MaiS arTE EM Toda ParTE HaBiliTado
396/2021 aMPlicriaTiVa ProdUÇÕES lTda ME VEr-o-BrEGa HaBiliTado
397/2021 NEGriTar filMES E ProdUcoES PrETaS WEBSÉriE - 2 TEMPorada HaBiliTado
398/2021 MocHila VErMElHa Confluência iNaBiliTado
399/2021 MZ caraMEZ dE caSTro ME SiMPlESMENTE ENEida HaBiliTado
400/2021 faBricio dE JESUS lEal da coSTa corES, SoNS E SENSaÇÕES aNo ii HaBiliTado
401/2021 faBricio dE JESUS lEal da coSTa NaTal EM corES, SoNS E SENSaÇÕES HaBiliTado

402/2021 Marcio faBricio MUSSio doS SaNToS Elka 2022: 15 anos de resgate cultural do 
carnaval de rua em Belém HaBiliTado

403/2021 carloS alBErTo MaciEl GoMES e-TU - album digital - MG calibre HaBiliTado

404/2021 NEGriTar filMES E ProdUcoES Telas em Movimento - festival de cinema 
das Periferias da amazônia 2021 HaBiliTado

405/2021 afoNSo carloS liSBÔa GalliNdo festival de cinema do Meio ambiente HaBiliTado

406/2021 MariaNa dE NoNNo farNESi filHoS dE GlaNdE - 15 aNoS dE carNa-
Val dE rUa HaBiliTado

407/2021 fEliPE alVES dE alMEida filHo festival da Manga de Belém iNaBiliTado

408/2021 faGNEr YaNoMaNi raMoS GoMES da SilVa 3D e Memória: salvaguarda do patrimônio 
tombado HaBiliTado

409/2021 diEGo fariaS doS SaNToS VárZEa WaVE iNaBiliTado
410/2021 EdUardo VEraS NaSciMENTo Série de entrevistas arte e cultura ananin iNaBiliTado

411/2021 arTHUr da SilVa dE oliVEira arTHUr da SilVa - álBUM, cliPES E 
circUlaÇÃo HaBiliTado

412/2021 JorGE MarcElo fEio fariNHa coSMo circUS: a ÓPEra do PalHaÇo 
TriSTE HaBiliTado

413/2021 fraNciSco cardoSo fEiToSa Vôos da imaginação no Barco Voador iNaBiliTado
414/2021 EdSoN SoUZa caMPElo coM Sol oU cHUVa HaBiliTado

415/2021 GESSica PaMEla doS PaSSoS cardoSo 
PENa Muda Mundo + HaBiliTado

416/2021 EdUardo oScariNo MarTiNS daS NEVES A Imagem da Estória na Canção iNaBiliTado
417/2021 YVENS GUErrEiro PENa aMaZÔNia SoUr #1 HaBiliTado
418/2021 lUaNY GUilHErME fErrEira festival ana HaBiliTado
419/2021 SaMaNTHa da SilVa cHaar liMa EcoMUNidadE HaBiliTado
420/2021 fErNaNdo loUrENÇo dE MaToS liMa Visagem HaBiliTado

421/2021 raNildE da SilVa frEirE Sereia do Mar – A Natureza Feminina e 
Agroecológica do Brasil HaBiliTado

422/2021 MEliSSa GraBriEla fEiToSa dE SoUZa NorTE darK HaBiliTado
423/2021 GaBriEl PiNHEiro MENdoNÇa SaNToS cout: Naufrágio, deriva, a Bordo HaBiliTado
424/2021 PaTricK TorQUaTo GoNÇalVES dE BarroS amerika amazonika HaBiliTado
425/2021 lUaNa GENU KlaUTaU aVESSo - lado Zi, lado Z, lado B HaBiliTado
426/2021 EdUardo aUGUSTo dE PaUla circo é cultura! iNaBiliTado

427/2021 iNSTiTUTo TErriTÓrio daS arTES fESTiVal dE ciMEMa dE alTEr do cHÃo 
2021 HaBiliTado

428/2021 aNToNio EdUardo GoMES MoNTEiro ParalElo oNZE - álBUM ViSUal HaBiliTado
429/2021 lUiZ ENriQUE di PaUla rEGo BUdoKaoS coNEcTado HaBiliTado
430/2021 BrENo SoUSa dE oliVEira fESTiVal dE arTE E GaSTroNoMia HaBiliTado

431/2021 TirSa laiS dE oliVEira GoNÇalVES 
MoraES Virada cultural de Paragominas HaBiliTado

432/2021 JoSÉ idEValdo PErEira cHaVES fESTiVal iNTErMUNiciPal dE QUadrilHaS 
JUNiNaS da ilHa do MaraJÓ iNaBiliTado

433/2021 aNToNio PEdro MarTiNS ViaNNa NETo Virada cultural Belém HaBiliTado
434/2021 PEJU ProdUÇÕES EirEli Extrato HaBiliTado
435/2021 PEJU ProdUÇÕES EirEli Marcantes HaBiliTado
436/2021 GUSTaVo SilVa loUrEiro GodiNHo deixa eu te contar HaBiliTado

437/2021 adilSoN raiMUNdo lEÃo diaS o SoM QUE VEM do NorTE - dE 1980 
- 2010 HaBiliTado

438/2021 ViViaNE cHaVES da SilVa aMPliWEB HaBiliTado

439/2021 JaQUEliNE BErTiZZolo Projeto fios de Metal: caminhos, arte e 
ofício HaBiliTado

440/2021 PEdro WilliaM fUrTado dE SENa fraNÇa Produção e lançamento do álbum “Menino de 
ouro” - drin Esc HaBiliTado

441/2021 MarlENa PiNHEiro SoarES fESTiVal doS rioS HaBiliTado
442/2021 adriaNNa SaMara da SilVa oliVEira TV claNdESTiNa HaBiliTado
443/2021 MarlENa PiNHEiro SoarES réveillon Paraense em alter do chão HaBiliTado
444/2021 JoÃo BoSco carNEiro MorENo Vamos dançar São João iNaBiliTado

445/2021 GErSoN dE SiQUEira diaS JUNior 
88653684204 TV Psica iNaBiliTado

446/2021 GErSoN fraNK da coSTa TEiXEira fESTiVal ZUS dE daNÇa HaBiliTado
447/2021 E. S. W. dE MENEZES EVENToS aS aMaZoNaS do TaPaJÓS 2021 HaBiliTado
448/2021 afoNSo HirlarW GoMES da SilVa JUNior afonso cappelo - celebração da Vida HaBiliTado
449/2021 THEroQUE ProdUÇÕES Marabá Jazz festival - Edição digital. HaBiliTado
450/2021 aNToNio EUdES fraGa dE QUEirÓZ Nos Velhos Mares Eu Navegava HaBiliTado

451/2021 NarJara laMEira oliVEira feira de Empreendedorismo Música e artes 
da amazônia iNaBiliTado

452/2021 crHiSTiaN lEoNardo ScHMidT chocolateria das amêndoas do cupuaçu iNaBiliTado
453/2021 JUliaNa oliVEira SiNiMBÚ dE liMa flora - MUSica Pra VEr HaBiliTado

454/2021 WalcYr MoNTEiro PUBlicaÇÕES ViSaGENS E aSSoMBraÇÕES dE BElÉM, 
8a. Edição iNaBiliTado

455/2021 aSSociaÇÃo arTiSTico cUlTUral MaES-
Tro WilSoN foNSEca

instituto Maestro Wilson fonseca - manuten-
ção de atividades (segundo semestre) HaBiliTado

456/2021 crHiSTiaN lEoNardo ScHMidT cozinha amazônica com o chef christian 
Schmidt iNaBiliTado

457/2021 MarcEl riBEiro dE arÊdE Cartografia Cultural do Carimbó Paraense HaBiliTado

458/2021 JoSE SaNTaNa PiNTo dE carValHo JUNior 
00265092299 Galeria à céu aberto iNaBiliTado

459/2021 PaTricK TorQUaTo GoNÇalVES dE BarroS deixa a Guitarra te levar HaBiliTado

460/2021 aNdrE SaNToS MoNTEiro BARCO GALERIA – ARTES PLÁSTICAS NOS 
caMiNHoS flUViaiS do MaraJÓ iNaBiliTado

461/2021 laYSE SilVa rodriGUES farofa TroPiKal HaBiliTado
462/2021 TarcÍSio riBEiro Estação Bragança iNaBiliTado
463/2021 Sofia laNa loBaTo GoNÇalVES Palco Belém HaBiliTado
464/2021 rENaTo cHalU PacHEco HUHN ProJETo PaiSaGENS flUidaS HaBiliTado
465/2021 PaUlo dE TarSo rocHa filHo MoNTE HaBiliTado

466/2021 aNdErSoN diaS doS SaNToS arraial JUNiNo BENEficENTE, EM Prol dE 
NoSSa cUlTUra HaBiliTado

467/2021 GEaN MarcoS do carMo araUJo choro Mocorongo - choros Estudos de Wilson 
fonseca iNaBiliTado

468/2021 aNdErSoN diaS doS SaNToS fEira cUlTUral da MUlHEr arTESÃ HaBiliTado
469/2021 SYMMY larraT BriTo dE carValHo fESTiVal acEiTa HaBiliTado
470/2021 lEaNdro BriTo da SilVa MoSTra cUlTUral oriGENS MaraJoara HaBiliTado
471/2021 GErSoN fraNK da coSTa TEiXEira ZUS - arTE iNTEGrada HaBiliTado
472/2021 ViTor BlaNco fErrEira MUSEU MUNiciPal dE aBaETETUBa HaBiliTado
473/2021 3d ProdUcoES lTda teste iNaBiliTado

474/2021 iNSTiTUTo PEdra PiNTada dE arTE E 
cUlTUra The cave film festival iNaBiliTado

475/2021 alEXaNdEr cariMarcoNY MarTiNS dE 
alMEida artista da terra iNaBiliTado

476/2021 iVaN doS SaNToS JaNGoUX ilha Encurta 2d HaBiliTado
477/2021 laÉrcio crUZ ESTEVES MÓBilE lUNar caNTa NilSoN cHaVES HaBiliTado
478/2021 NaTália STEfaNi BarBoSa liMa da crUZ TaBa d’coMÉdia HaBiliTado
479/2021 fraNciSco TiaGo GoMES da coSTa fábrica de Sonhos HaBiliTado
480/2021 rafaEl caldaS foNSEca liVE Solidária do MiNiSTÉrio KairÓS HaBiliTado

art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará – FCP/PA

UlYSSES caBETTE NooBlaTH
Secretário Executivo - SEMEar

Protocolo: 654070

coNtrato
.

contrato: 253/2021
Processo: 2021/327334
Ref: Edital nº 011/2020/FCP – Credenciamento de artistas para as ativida-
des culturais da fcP a serem realizadas em meio a pandemia do coVid-19, 
em formato digital
objeto: Prestação de Serviços artísticos
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8841; Plano 
interno: 21dEMP00071; fonte de recurso: 0301; Natureza de despesa: 
339039; ação: 231274
Vigência: até 02 (dois) meses contados a partir da data de sua assinatura
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
artistas contratados: grupo de espetáculo infantil o pequeno príncipe e a 
lenda da espada de prata, cantora samy lourinho, cantor chico salles, can-
tor Thiago robson, banda perola negra, cantor lucas lima, cantor Jorginho 
e banda, cantor rhenan sanches, cantora nega lora, banda lamazon, grupo 
parafolclorico flor da amazonia, grupo folclórico frutos do para, banda tropa 
do forró
Valor Total: R$ 100.000,00
data de assinatura: 15/04/2021
Responsável pela Assinatura do Contrato: Ana Cláudia Pinheiro Gonsaga – 
diretora de interação cultural, em exercício
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
*republicado por ter saído com incorreção no doe nº 34.554, no 
dia 16/04/2021

Protocolo: 654207
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021
Processo Nº 2021/242629
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii do art. 4° da lei n° 
10.520/2002, art. 13 inciso Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 5º, § 
2º, inciso iX e art. 8º inciso XiV do decreto Estadual nº 534/2020, e con-
forme parecer jurídico constante no Processo administrativo 2021/256945, 
resolve “HoMoloGar” a decisão do Pregoeiro Benedito ivo Santos Silva, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2021, que objetiva a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial Para MaNUTENÇÃo TÉcNica dE TV E rádio; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, às empresas:
loTE 01: NEW SolUTioNS coMErcio E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 01.832.691/0001-52
VALOR GLOBAL: R$ 12.368,11 (doze mil trezentos e sessenta e oito 
reais e onze centavos).
loTE 03: flaVia criSTiNa SilVa PiMENTa EirEli
cNPJ: 07.356.270/0001-89
VALOR GLOBAL: R$ 2.566,66 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e seis centavos).
ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Belém, 10 de maio de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 654308

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021
Processo Nº 2021/242629
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Por-
Taria nº 011/2021, de 25 janeiro de 2021, e observadas as disposições da 
lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, decreto federal nº 
10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidiariamente, a lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, conforme art. 46 do decreto 
Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico nº 006/2021, que objetiva a aQUiSi-
ÇÃo dE MaTErial Para MaNUTENÇÃo TÉcNica dE TV E rádio; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, às empresas:
loTE 01: NEW SolUTioNS coMErcio E SErViÇoS lTda.
cNPJ: 01.832.691/0001-52
VALOR GLOBAL: R$ 12.368,11 (doze mil trezentos e sessenta e oito reais 
e onze centavos).
loTE 03: flaVia criSTiNa SilVa PiMENTa EirEli
cNPJ: 07.356.270/0001-89
VALOR GLOBAL: R$ 2.566,66 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e seis centavos).
Belém, 10 de maio de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 654101

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 150/2021, de 10 de Maio de 2021
O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 10/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 07/05/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2021/489519, de 07/05/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diária(s) ao servidor aBÍlio MarTiNS
JÚNior, matrícula n.º 5044057/1, ocupante do cargo em comissão de 
dirETor, para custear despesas com viagem a Brasília-df, no período 
de 12/05/2021 a 13/05/2021 com o objetivo de realizar audiência com o 
senhor Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretário Nacional de radiodifu-
são, marcada para o dia 12/05/2021 as 17:00hs no Ministério das comu-
nicações em Brasília para tratar sobre a consignação dos canais digitais 
da rede cultura de retransmissoras de Televisão (rTV) no estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 654280

Portaria Nº 149/2021, de 10 de Maio de 2021
O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2021 do GaB/fUNTElPa,
de 07/05/2021, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2021/490212, de 07/05/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr 1 e ½ (uma e meia) diária(s) ao servidor HilBErT Hil
carrEira do NaSciMENTo, matrícula n.º 5945805/1, ocupante do car-
go em comissão de PrESidENTE, para custear despesas com viagem a 
Brasília-df, no período de 12/05/2021 a 13/05/2021 com o objetivo de 
realizar audiência com o senhor Maximiliano Salvadori Martinhão, Secretá-
rio Nacional de radiodifusão, no dia 12/05 às 17h em Brasília, referente à 
digitalização dos 76 canais da funtelpa no Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 654282

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 051/2021 - saLe/sedUc
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232/1, 
cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
039|2021, celebrado entre a SEdUc e a empresa coNSTrUTora SaNTa 
TErEZa lTda (cNPJ: 05.693.333/0001-67), que tem por objeto a reforma 
da EEEM Plínio Pinheiro (Marabá/Pa).
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Ju-
nior, inscrito na Matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para 
atuar como fiscal de Execução do contrato Público nº 039|2021, ce-
lebrado entre a SEdUc e a empresa coNSTrUTora SaNTa TErEZa 
lTda (cNPJ:05.693.333/0001-67), que tem por objeto a reforma da a 
EEEM Plínio Pinheiro (Marabá/Pa).
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 06 de maio de 2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 654275
Portaria N.º 052/2021 - saLe/sedUc
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no art. 67 da lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232/1, 
cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
040|2021, celebrado entre a SEdUc e a empresa EcoSoloS coNSTrU-
ÇÃo E coMÉrcio EirEli (cNPJ:11.209.875/0001-14), que tem por objeto 
a reforma da a EEEM acy de Jesus Neves de Barros Pereira (Marabá/Pa).
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Junior, 
inscrito na Matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal de Execução do contrato Público nº 040|2021, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa EcoSoloS coNSTrUÇÃo E coMÉrcio EirEli 
(cNPJ:11.209.875/0001-14), que tem por objeto a reforma da a EEEM acy 
de Jesus Neves de Barros Pereira (Marabá/Pa).
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 06 de maio de 2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 654276

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
seXto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 108/2018.
Vigência: 01/06/2021 a 30/09/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: laje construções ltda. cNPJ Nº 07.887.094/0001-01.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
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 Esta-
do de Educação do Pará.

Protocolo: 654260
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diÁria
.

Portaria de diarias No. 47793/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da Gerencia 
de controle de Estoque que irão realizar entrega de materiais na EEEfM 
São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 06/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535
cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654034
Portaria de diarias No. 47795/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instaurar Sindicancia investigatoria 
no município de abaetetuba - EE conego Batista campos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iZaBEl BarroS BraGa
MaTrÍcUla: 772135
cPf: 23740221291
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 654036
Portaria de diarias No. 47801/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitérios e arquiqueto-
nico para reforma e ampliação das EEEM Bolivar Bordalo, EEEM argentina 
Pereira, EEEM luiz Paulino, EEEM José Maria Moraers e EEEM Paulo cezar 
coutinho, nos municipios de Barcarena, castanhal e Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BarcarENa 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa caSTaNHal 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal BraGaNca 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca BElEM 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiZ flaVio da SilVa SaNTiaGo
cPf: 58760350253
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654038
Portaria de diarias No. 47782/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 05/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoEl SErGio dE oliVEira
MaTrÍcUla: 472212
cPf: 11837209200
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 654047
Portaria de diarias No. 47778/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marli do Socorro SilVa da coSTa
MaTrÍcUla: 5183030
cPf: 30647215268
carGo/fUNÇÃo:
daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 654048
Portaria de diarias No. 47806/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitérios e arquiqueto-
nico para reforma e ampliação das EEEM Bolivar Bordalo, EEEM argentina 
Pereira, EEEM luiz Paulino, EEEM José Maria Moraers e EEEM Paulo cezar 
coutinho, nos municipios de Barcarena, castanhal e Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BarcarENa 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa caSTaNHal 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal BraGaNca 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca BElEM 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: adiMar PErEira MENEZES JUNior
cPf: 22926550200
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 654041

Portaria de diarias No. 47798/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos da drTi 
que irão realizar serviços de levantamento técnico para orçamento, 
projetos eletricos, hidro-sanitérios e arquiquetonico para reforma e 
ampliação das EEEM Bolivar Bordalo, EEEM argentina Pereira, EEEM 
luiz Paulino, EEEM José Maria Moraers e EEEM Paulo cezar coutinho, 
nos municipios de Barcarena, castanhal e Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa / caSTaNHal / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BraGaNca / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654044
Portaria de diarias No. 47794/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instaurar Sindicancia investigatoria 
no município de abaetetuba - EE conego Batista campos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: daYSE rUTH TaVarES da SilVa
MaTrÍcUla: 454680
cPf: 12816590291
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654045
Portaria de diarias No. 47774/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os tecnicos do Núcleo de 
disciplina e Ética que irão instaurar Processo administrativo disciplinar ins-
taurado através da PorTaria nº 133/2017 e PorTaria nº 375/2016, em 
desfavor de servidores no município de capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
caPiTao Poco / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654004
Portaria de diarias No. 47792/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 06/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio NaSciMENTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6333699
cPf: 30628997272
carGo/fUNÇÃo:
ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 653999
Portaria de diarias No. 47783/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 05/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaliM do NaSciMENTo HaBEr
MaTrÍcUla: 6403786
cPf: 29728533268
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 653995
Portaria de diarias No. 47771/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir Processo admionistrativo 
disciplinar instaurado através da PorTaria nº 133/2018 e PorTaria nº 
375/2016, em desfavor de servidores no município de capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
caPiTao Poco / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MaTrÍcUla: 454745
cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 654023



84  diário oficial Nº 34.580 Terça-feira, 11 DE MAIO DE 2021

Portaria de diarias No. 47772/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instaurar Processo administrativo 
disciplinar instaurado através da PorTaria nº 133/2017 e PorTaria nº 
375/2016, em desfavor de servidores no município de capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
caPiTao Poco / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aMElia daS GracaS caNTao SiMoES
MaTrÍcUla: 57229140
cPf: 39907252204
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654021
Portaria de diarias No. 47738/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar visita técnica na EMEf felipe 
Patroni, visando a celebração de termo de convênio entre a Seduc e a 
Prefeitura Municipal de Óbidos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 28/04/2021 - 28/04/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 28/04/2021 - 29/04/2021 Nº diárias: 1
oBidoS / BElEM / 29/04/2021 - 29/04/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciVal fUrTado da SilVa
MaTrÍcUla: 54190596
cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654027
Portaria de diarias No. 47773/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instaurar Processo administrativo 
disciplinar instaurado através da PorTaria nº 133/2017 e PorTaria nº 
375/2016, em desfavor de servidores no município de capitão Poço.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
caPiTao Poco / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria da Gloria dE SoUZa BorGES
MaTrÍcUla: 5890910
cPf: 58405658220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654029
Portaria de diarias No. 47544/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir o Pad Nº 235/2019-GaB/
Pad para apurar, em tese, denúncias de possíveis transgressões, constan-
tes nos autos do Processo nº 1174198/2017, em conceição do araguaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / coNcEicao do araGUaia / 22/03/2021 - 27/03/2021 Nº diárias: 5
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 27/03/2021 - 27/03/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira
MaTrÍcUla: 303860
cPf: 17291976200
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389

Protocolo: 654030
Portaria de diarias No. 47799/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitérios e arquiqueto-
nico para reforma e ampliação das EEEM Bolivar Bordalo, EEEM argentina 
Pereira, EEEM luiz Paulino, EEEM José Maria Moraers e EEEM Paulo cezar 
coutinho, nos municipios de Barcarena, castanhal e Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BarcarENa 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa caSTaNHal 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal BraGaNca 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca BElEM 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaQUiM aNToNio MoNTEiro NETo
cPf: 18622828204
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654113
Portaria de diarias No. 47800/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitérios e arquiqueto-
nico para reforma e ampliação das EEEM Bolivar Bordalo, EEEM argentina 
Pereira, EEEM luiz Paulino, EEEM José Maria Moraers e EEEM Paulo cezar 
coutinho, nos municipios de Barcarena, castanhal e Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BarcarENa 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa caSTaNHal 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal BraGaNca 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca BElEM 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alaN PiNTo MoraES
cPf: 9830357023
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654118

Portaria de diarias No. 47802/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitérios e arquiqueto-
nico para reforma e ampliação das EEEM Bolivar Bordalo, EEEM argentina 
Pereira, EEEM luiz Paulino, EEEM José Maria Moraers e EEEM Paulo cezar 
coutinho, nos municipios de Barcarena, castanhal e Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BarcarENa 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa caSTaNHal 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal BraGaNca 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca BElEM 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: darlEi PiNHEiro dE frEiTaS
cPf: 00313794278
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 654115
Portaria de diarias No. 47826/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para fazer entrega de veiculo na UrE de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 04/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 2
MaraBa / BElEM / 06/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: WalcY PiNHo da lUZ
MaTrÍcUla: 733474
cPf: 21066043272
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654152
Portaria de diarias No. 47817/2021
oBJETiVo: Solicitação de diária para fazer vistoria e logística da reinaugu-
ração da escola EEEfM São Miguel de Beja, em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM aBaETETUBa 04/05/2021 - 08/05/2021 Nº diárias: 4
aBaETETUBa BElEM 08/05/2021 - 08/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654143
Portaria de diarias No. 47812/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da GcE que irão 
realizar entrega de materiais na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 06/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654150
Portaria de diarias No. 47818/2021
oBJETiVo: Solicitação de diária para fazer vistoria e logística da reinaugu-
ração da escola EEEfM São Miguel de Beja, em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/05/2021 - 08/05/2021 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 08/05/2021 - 08/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706
cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654146
Portaria de diarias No. 47808/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da GcE que irão 
realizar entrega de materiais na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654141
Portaria de diarias No. 47810/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da GcE que irão 
realizar entrega de materiais na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 05/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 654128
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Portaria de diarias No. 47811/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da GcE que irão 
realizar entrega de materiais na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 05/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiroS
MaTrÍcUla: 942073
cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654131
Portaria de diarias No. 47809/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da GcE que irão 
realizar entrega de materiais na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiroS
MaTrÍcUla: 942073
cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao 
cPf: 57671389234

Protocolo: 654122
Portaria de diarias No. 47807/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da GcE que irão 
realizar entrega de materiais na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 02/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE caSTro MaScarENHaS
MaTrÍcUla: 5120330
cPf: 09813870206
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 654136
desiGNar
Portaria nº.:2928/2021 de 07/05/2021
de acordo com o Processo nº 947126/2020
formalizar a designação da servidora raiMUNda criSTiNa rEiS NUNES, 
Matrícula nº 5493170/1 , Espec. em Educação, para  responder pela função 
de diretor i (GEd-3) da EEEfM. Waldomiro rodrigues oliveira/ananindeua, 
durante o impedimento do titular, no periodo de 03/11/2020 a 17/12/2020, 
para fins de regularização funcional.
Portaria nº.:2925/2021 de 07/05/2021
de acordo com o Processo nº 693516/2020
formalizar a designação da servidora Marcia do Socorro MEScoUTo 
cardoSo, Matrícula nº 57208321-1 , Espec. em Educação, para  responder 
pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf. carananduba/Mosqueiro/Belém, 
durante o impedimento do titular, no periodo de 01/12/2020 a 14/01/2021, 
para fins de regularização funcional.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria nº.:2931/2021 de 07/05/2021
de acordo com o Processo nº 1428794/2019
formalizar a dispensa, a pedido, da servidora Marcia rEGiNa da SilVa 
MaToSo, Matrícula nº 5719267/2, Professor, da função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEM.Manoel antonio de castro/Sede/igarape-Miri, a partir de 
08/03/2019, para fins de regularização funcional. 
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.2915/2021 de 06/05/2021
Nome:HElVia criSTiNa PaNToJa GalVÃo liMa
Matrícula:54189452-2 cargo:assist.administrativo
lotação:EE.Pe Benedito chaves/Belém
Período:01/02/2021 a 01/04/2021
Triênios:12/02/2012 a 11/02/2015
Portaria nº.2930/2021 de 07/05/2021
Nome:WalMarY cUiMar BorGES
Matrícula:332054/2 cargo:Espec.em Educação
lotação:EE.duque de caxias/Belém
Período:01/11/2020 a 30/12/2020-31/12/2020 a 28/02/2021
Triênios:01/08/2002 a 31/07/2005-01/08/2005 a 31/07/2008
Portaria nº.2929/2021 de 07/05/2021
Nome:lEila Maria da SilVa corrEia
Matrícula:57211961/1cargo:Servente
lotação:colegio Est.Prof.isabel amazonas/Belém
Período:15/01/2021 a 15/03/2021
Triênios:30/12/2011 a 29/12/2014
Portaria nº.2922/2021 de 07/05/2021
Nome:MarlENE alVES dE oliVEira
Matrícula:6388671/1cargo:Servente
lotação:EE. dr. antonio Teixeira Gueiros/ananindeua
Período:03/11/2020 a 01/01/2021
Triênios:01/02/2002 a 31/01/2005.

aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:2866/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria alicE riBEiro da SilVa 
Matrícula:627739/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Veread. Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:2867/2021 de 06/05/2021
Nome:liliaN doS SaNToS cHaVES dE SoUZa 
Matrícula:5900210/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Veread. Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:2868/2021 de 06/05/2021
Nome:KMilla BaTiSTa ValliNoTo dE SoUZa 
Matrícula:5845424/3Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.:2869/2021 de 06/05/2021
Nome:EMErSoN aNdioN SoUZa SoarES 
Matrícula:57202660/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.:2870/2021 de 06/05/2021
Nome:raiMUNda SUEli SaNToS dE SoUSa 
Matrícula:568252/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. aldebaro cavaleiro de M. Klautau/Belém
Portaria nº.:2871/2021 de 06/05/2021
Nome:BErNadETE aSSUNÇÃo dE SoUZa 
Matrícula:57234097/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. aldebaro cavaleiro de M. Klautau/Belém
Portaria nº.:2817/2021 de 06/05/2021
Nome:PaTricia KEllEN PoNTES da SilVa 
Matrícula:57214013/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:2818/2021 de 06/05/2021
Nome:MarGarETH PErEira da coSTa 
Matrícula:752592/1Período:01/04 à 30/04/21Exercício:2021
Unidade:EE.anibal duarte/Belém
Portaria nº.:2819/2021 de 06/05/2021
Nome:PaUla SaNTaNa BarBoSa 
Matrícula:5901087/1Período:26/07 à 08/09/21Exercício:2020
Unidade:EEEM.Mª Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria nº.:2820/2021 de 06/05/2021
Nome:JoSÉ aUGUSTo SaNToS 
Matrícula:5901019/1Período:20/07 à 02/09/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof.antonio carlos G.da costa/ananindeua
Portaria nº.:2822/2021 de 06/05/2021
Nome:Padro MiGUEl BaENa 
Matrícula:5900511/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.Mª Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria nº.:2823/2021 de 06/05/2021
Nome:GiSElE GUaraNY SoarES 
Matrícula:5901072/1Período:01/06 à 15/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.dep. armando correa/ananindeua
Portaria nº.:2824/2021 de 06/05/2021
Nome:aNa cElia GoNÇalVES da SilVa 
Matrícula:6400094/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.associação crista do Bengui/icoaraci
Portaria nº.:2825/2021 de 06/05/2021
Nome:aBElardo iVaN cordEiro da SilVa 
Matrícula:758477/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Gelmirez Melo e Silva/ananindeua
Portaria nº.:2826/2021 de 06/05/2021
Nome:JoaNa SaMara PaNToJa EllErES 
Matrícula:238562/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Gelmirez Melo e Silva/ananindeua
Portaria nº.:2827/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria darclEY NaSciMENTo VoN GraP dE oliVEira  
Matrícula:490300/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Gelmirez Melo e Silva/ananindeua
Portaria nº.:2828/2021 de 06/05/2021
Nome:raiMUNdo fariaS PaNToJa 
Matrícula:532177/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Gelmirez Melo e Silva/ananindeua
Portaria nº.:2829/2021 de 06/05/2021
Nome:Mario JorGE BarroS liMa 
Matrícula:469386/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. Gelmirez Melo e Silva/ananindeua
Portaria nº.:2830/2021 de 06/05/2021
Nome:PaUlo roBErTo SilVa SaNToS 
Matrícula:300209/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EEEf. drª Mª Ester Mouta de oliveira/Belém
Portaria nº.:2831/2021 de 06/05/2021
Nome:VaNclENES dE Maria fariaS corrEa 
Matrícula:57217473/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf. drª Mª Ester Mouta de oliveira/Belém
Portaria nº.:2832/2021 de 06/05/2021
Nome:aMaNda criSTiNa da coSTa liMa 
Matrícula:57213647/1Período:15/07 à 13/08/21Exercício:2020
Unidade:EE.dep. armando correa/ananindeua
Portaria nº.:2833/2021 de 06/05/2021
Nome:ValdElENa do Socorro fiEl MarQUES 
Matrícula:57212096/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.dep. armando correa/ananindeua
Portaria nº.:2834/2021 de 06/05/2021
Nome:EliaNa do Socorro SoarES MESQUiTa 
Matrícula:773000/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc.inst. felipe Smaldone/Belém
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Portaria nº.:2835/2021 de 06/05/2021
Nome:JoSÉ lUciNio carValHo E carValHo 
Matrícula:759791/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc.inst. felipe Smaldone/Belém
Portaria nº.:2836/2021 de 06/05/2021
Nome:Marilia da SilVa alMEida ParadEla 
Matrícula:759830/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Erc.inst. felipe Smaldone/Belém
Portaria nº.:2837/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria SoNia da coNcEiÇÃo diaS 
Matrícula:5897326/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Min.alcides carneiro/ananindeua
Portaria nº.:2840/2021 de 06/05/2021
Nome:Marcia ValEria dE liMa 
Matrícula:55587221/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:Min.alcides carneiro/ananindeua
Portaria nº.:2841/2021 de 06/05/2021
Nome:EriKa da crUZ riBEiro BarBoSa 
Matrícula:57195813/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEM.Padre EduardoMosqueiro
Portaria nº.:2853/2021 de 06/05/2021
Nome:XiSTo doS SaNToS MiraNda 
Matrícula:662216/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Veread.Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:2854/2021 de 06/05/2021
Nome:raiMUNda SUElY frEiTaS dE SoUSa 
Matrícula:315303/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Veread.Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:2855/2021 de 06/05/2021
Nome:laUra lUcia dE SENa PiNHEiro 
Matrícula:5841739/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE. Veread.Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:2856/2021 de 06/05/2021
Nome:GEorGETE PacHEco da coSTa 
Matrícula:467391/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Veread.Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:2857/2021 de 06/05/2021
Nome:Marcia MariaNa MoNTEiro BarBoSa 
Matrícula:5889627/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE. Veread.Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:2858/2021 de 06/05/2021
Nome:doraci dE PaUla MariNHo 
Matrícula:562629/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Veread.Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:2859/2021 de 06/05/2021
Nome:JoSilENE corrEa aNdradE  
Matrícula:57218052/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Santa Barbara/Belém
Portaria nº.:2860/2021 de 06/05/2021
Nome:raiMUNda HElENa SilVa da coSTa 
Matrícula:758213/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Prof. Virgilio libonati/Belém
Portaria nº.:2861/2021 de 06/05/2021
Nome:raiMUNdo da SilVa rEiS filHo 
Matrícula:344486/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Prof. Virgilio libonati/Belém
Portaria nº.:2862/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria daS GraÇaS SilVa dE BriTo 
Matrícula:57213520/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Prof. Virgilio libonati/Belém
Portaria nº.:2863/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria aUXiliadora ViaNa dE aZEVEdo 
Matrícula:354767/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Prof. Virgilio libonati/Belém
Portaria nº.:2864/2021 de 06/05/2021
Nome:roSiValdo SilVa dE oliVEira 
Matrícula:227730/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Prof. Virgilio libonati/Belém
Portaria nº.:2865/2021 de 06/05/2021
Nome:clEiSE NaSciMENTo doS rEiS 
Matrícula:5896597/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Prof. Virgilio libonati/Belém
Portaria nº.:2875/2021 de 06/05/2021
Nome:raiMUNdo MiraNda dE oliVEira 
Matrícula:941387/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:div. de Serviços Gerais/Belém
Portaria nº.:2874/2021 de 06/05/2021
Nome:EliZaBETE oliVEira da coSTa 
Matrícula:189570/1Período:07/06 à 06/07/21Exercício:2021
Unidade:div. de Serviços Gerais/Belém
Portaria nº.:2876/2021 de 06/05/2021
Nome:daNiEl caMPoS cEi 
Matrícula:57173538/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2019
Unidade:div. de Patrimonio imobliário/Belém
Portaria nº.:2877/2021 de 06/05/2021
Nome:racHEl rEZENdE dE caSTro 
Matrícula:7060160/1Período:03/05 à 01/06/21Exercício:2021
Unidade:div. de lotação/Belém
Portaria nº.:2873/2021 de 06/05/2021
Nome:roSiNEidE MoraiS liMa 
Matrícula:386324/1Período:07/06 à 06/07/21Exercício:2021
Unidade:div. de informação e documentação/Belém

Portaria nº.:2872/2021 de 06/05/2021
Nome:allENa aYaNa GoNÇalVES dE SoUZa 
Matrícula:5945891/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria nº.:2812/2021 de 06/05/2021
Nome:VaNESSa riBEiro BarBoSa 
Matrícula:57214086/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:EE. dr. Padua costa Sede/Sta Barbara do Pará
Portaria nº.:2810/2021 de 06/05/2021
Nome:iracEMa NaZarE MarQUES da SilVa 
Matrícula:731285/1Período:06/05/ à 04/06/21Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:2804/2021 de 06/05/2021
Nome:iVoNE roSa caBral  
Matrícula:57208939/2Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:2808/2021 de 06/05/2021
Nome:EliaNE criSTiNa da cUNHa lEal 
Matrícula:51855767/3Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:divisão de finanças/Belém
Portaria nº.:2805/2021 de 06/05/2021
Nome:iVaM SENa doS SaNToS 
Matrícula:528863/2Período:03/05 à 01/06/21Exercício:2021
Unidade:div. de Serviços Gerais/Belém
Portaria nº.:2806/2021 de 06/05/2021
Nome:ildE rUTE caNTÃo loPES 
Matrícula:303038/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:depto Educac. de atividade fisicas/Belém 
Portaria nº.:2809/2021 de 06/05/2021
Nome:JoEl NaSciMENTo doS SaNToS 
Matrícula:760595/1Período:05/07 à 03/08/21Exercício:2021
Unidade:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Portaria nº.:2811/2021 de 06/05/2021
Nome:MilENa KZaN MESQUiTa da SilVa 
Matrícula:57211969/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:depto Educac. de atividade fisicas/Belém 
Portaria nº.:2813/2021 de 06/05/2021
Nome:TiaGo dE SPUZa coSTa 
Matrícula:57208754/1Período:14/06 à 28/07/21Exercício:2020
Unidade:C. Capac.de Profis da Educ. e Atend.Pess Surdez/Belém
torNar seM eFeito
Portaria nº.:2847/2021 de 06/05/2021
de acordo com o Processo nº 732513/2020
Tornar sem efeito a PorTaria nº 7818/2020 de 16/10/2020, que 
concedeu designou a servidora Maria aNGElica MoNTEiro da coS-
Ta, matricula nº 239712/1, Escrevente datilografo, para  responder 
pela Gerencia de arquivo e Malote, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 03/11/2020 a 02/12/2020. 
Portaria nº.:2848/2021 de 06/05/2021/2021
de acordo com o Processo nº 46064/2021
Retificar na PORTARIA nº 1478/2021 de 08/04/2021, que concedeu dispen-
sou, o servidor  MaXciNEi fErrEira PacHEco, matricula nº 57190860/1, 
Professor, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEM. Polivalente/altami-
ra, o a partir de 12/04/2021 a 04/01/2021.
errata
errata da Portaria nº.:Portaria no.: 80/2021 de 20/04/2021
Nome:idaci rodriGUES dE aNdradE
onde se lê:Exercício:2021
Leia-se:Exercício:2017
Publicada no Diário Oficial nº. 34.578 de 10/05/2021
errata da Portaria nº.:89/2021 de 27/04/2021
Nome:Marcio aNdrE NaSciMENTo SaNToS
onde se lê:Exercício:2021
Leia-se:Exercício:2019
Publicada no Diário Oficial nº. 34.578 de 10/05/2021
errata da Portaria nº.:058/2021 de 19/04/2021
Nome:Eilla daS GraÇaS coUTiNHo fErrEira
onde se lê:Matrícula:57218727/1
Leia-se:Matrícula:57218727/2
Publicada no Diário Oficial nº. 34.578 de 10/05/2021

Protocolo: 654378

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Processo eletrônico nº 2021/240930
Portaria N° 650/21, de 05 de Maio de 2021
coNcEdEr ao(a) servidor(a) cidNÉia do Socorro dE SoUZa foNSEca, 
id. funcional nº 5794676/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iV, 
lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão 
funcional por antiguidade, período aquisitivo 2018 a 2020, para referência 
I da Classe C, do cargo de Técnico em Laboratório, integrante do qua-
dro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da 
UEPa, com vigência retroativa a contar de 02.03.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 654031
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HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte.
Processo eletrônico nº 2021/358227
Portaria N° 659/21, de 06 de maio de 2021.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
Estágio Probatório a servidor(a) do CORPO DOCENTE desta Instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo(a) aPTo(a) para o 
exercício do cargo efetivo.
NoME  id. fUNcioNal  carGo coNcEiTo
iVETE fUrTado riBEiro caldaS 54190262/ 4  ProfESSor aUXiliar EXcElENTE
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 654040
adicioNaL de iNsaLUBridade.
Processo eletrônico nº 2020/813816
Portaria N° 657/21, de 06 de maio de 2021.
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) no 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii /UEPa, adicioNal dE 
INSALUBRIDADE – GRAU MÉDIO, a contar de 01.04.2021.
SErVidor id. fUNcioNal
lUciaNo TaVarES da coSTa 5899480/1
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 654032
Portaria ordiNatÓria N° 033/2021, 07 de Maio de 2021.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 012/2021-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa 
SErViEl SErVicoS dE ViGilaNcia ElETroNica EirEli.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSU-
la QUiNTa , relativo ao contrato nº 012/2021-UEPa (PaE nº 2020/988307 
–UEPA), 
rESolVE:
art.1°- Nomear Mário rocha de oliveira Júnior, matricula. 57201584/1, 
lotado no cENTro dE ciÊNciaS do PlaNETário/UEPa para exercer o 
cargo de Fiscal do Contrato nº 012/2021, firmado entre UEPA e a empresa 
SErViEl SErVicoS dE ViGilaNcia ElETroNica EirEli.
art. 2º- o objeto do referido contrato é contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de manutenção e monitoramento de cerca elétrica 
por 24 horas, 7 (sete) dias por semana, visando a segurança física do prédio 
onde funciona o centro de ciências e Planetário do Pará. o prazo de vigência 
do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do instru-
mento, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento 
do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventualmente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta PorTaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 07 de Maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 654058

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo serVidor
e- Protocolo nº 2021/121708
ato: Portaria n° 661/21,de 07 de maio de 2021.
TErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 01.05.2021
MoTiVo: rescisão contratual
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: lUaNNa dE MElo PErEira fErNaNdES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
forMa dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 01/02/2019
E- Protocolo nº 2021/367787
ato: Portaria n° 665/21, de 07 de maio de 2021.
TErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 09.04.2021
MoTiVo: rescisão contratual
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: JEaNE SoUSa doS rEiS
carGo: TÉcNico dE laBoraTÓrio
forMa dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 11/03/2020
E- Protocolo nº 2021/462468
ato: Portaria n° 664/21,de 07 de maio de 2021.
TErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 03.05.2021
MoTiVo: rescisão contratual
ÓrGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: clEVErToN cHaVES doS rEiS
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
forMa dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 01/08/2019
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

Protocolo: 654035

errata
.

iNeXiGiBiLidade de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/289218
Nº da iNEXiGiBilidadE: 02/2021
oNde se LÊ:
VALOR: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
Leia-se:
VALOR: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
iNEXiGiBilidadE PUBlicada No doE dE 05/05/2021.
NÚMEro da PUBlicaÇÃo: 34.573
NÚMEro do ProTocolo:652118
Belém, 10 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 654285

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2020/988307 - –UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 012/2021 – UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: o objeto do presente Termo é a contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviço de manutenção e monitoramento de cerca 
elétrica por 24 horas, 7 (sete) dias por semana, visando a segurança física 
do prédio onde funciona o centro de ciências e Planetário do Pará,
VALOR GLOBAL: R$ 5.989,92 ( Cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais 
e noventa e dois centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 07/05/2021
iNÍcio da ViGÊNcia: 10/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 10/05/2022
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 012/2021-UEPa
ModalidadE: Pregão Eletrônico
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201 12 571 1506 8471
fonte: 0102
Elemento de despesa: 339039
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: SErViEl SErVicoS dE ViGilaNcia ElETroNica EirEli
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 83.918.078/0001-17
ENdErEÇo: av. Visconde de inhaúma, 1218, altos
Bairro: Pedreira
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66087-640
ordENador
rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 654055

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/412595
Nº da disPeNsa:  11/2021
daTa da aSSiNaTUra: 10/05/2021
ParTES/ coNTraTada: P.r.B. QUiNTo MaToS
cNPJ: 31.405.857/0001-15
oBJETo: aquisição de material permanente (impressora), para apoio de 
projetos de pesquisas individuais, aprovados no Termo de cooperação 
Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a in-
tegração entre os grupos de pesquisas da UEPa
ENdErEÇo: Travessa lomas Valentinas, 450, casa f altos, Pedreira, cEP: 
66.080-321, Belém/Pa..
VALOR: R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 0301006579
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24 XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: rUBENS cardoSo da SilVa
 TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa
O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, no uso de suas 
atribuições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo lici-
tatório para contratação da P.R.B. QUINTO MATOS para aquisição de 
material permanente (impressora), para apoio de projetos de pesqui-
sas individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e finan-
ceira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre 
os grupos de pesquisas da UEPa, conforme especificações constantes 
do Termo de referência, a ser realizado no Município de Belém/Pa e 
com fundamento legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 10 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 654291

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 673/2021, de 10 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: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: adila SiMoNE BarBoSa VarEla da SilVa
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Matrícula funcional: 5532892/ 4
Valor: R$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 1.500,00
339039_ R$ 1.500,00
Portaria N° 674/2021, de 10 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: NiVEa Maria coElHo BarBoSa dE alMEida
Matrícula funcional: 57174460/ 4
Valor: R$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 3.000,00
ordenador responsável
lEoNY lUiS loPES NEGrÃo
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 654140
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 675/2021, de 10 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: SEcrETario dE orGaoS colEGiadoS SUP
Nome: GErMaNo crUZ da SilVa
Matrícula funcional: 5798876/ 1
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ R$ 4.000,00
Portaria N° 676/2021, de 10 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: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: MarcElo MEdEiroS SilVa
Matrícula funcional: 57230387/ 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: 654142

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 240/2021 - 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: 2021/466442
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 18/07/2013 a 17/07/2016, para a ser-
vidora, SHEila do Socorro doS SaNToS MiraNda, Matrícula nº 5908049/1, 
carGo: Enfermeira, 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
Portaria Nº 241/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/477296
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 14/06/2021 a
13/07/2021, correspondente ao triênio de 17/04/2009 a 16/04/2012, para 
o servidor, Haroldo JoSE caMPoS BraNdÃo, Matrícula nº 3212777/1, 
CARGO: Psicólogo, 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
Portaria Nº 234/2021 - 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: 2021/445308

r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 14/06/2021 a
13/07/2021, correspondente ao triênio de 02/03/2012 a 01/03/2015, para a 
servidora, JUciaNE liMa do NaSciMENTo MElo, Matrícula nº 54190344/1 
carGo: Terapia ocupacional, 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
Portaria Nº 231/2021 - 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: 2021/243446
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 16/04/2021 
a 14/06/2021, correspondente ao triênio de 10/06/2011 a 09/06/2014, 
para a servidora Soraia MEdEiroS doS rEiS, Matrícula nº 5135982/4, 
carGo: aSSiSTENTE 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
Portaria Nº 239/2021 - 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: 2021/452106
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 14/06/2021 a 
12/08/2021, correspondente ao triênio de 07/04/2016 a 06/04/2019, para a 
servidora, NaZarÉ do Socorro SilVa cHarcHar, Matrícula nº 3222047/1 
carGo: auxiliar Técnico, 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: 653988

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 245/2021– cGP/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 2021/476904 e apresentação do laudo Médico nº 73445
r E S o l V E:
coNcEdEr, 180 (cENTo E oiTENTa) dias de afastamento licENÇa Tra-
TaMENTo dE SaUdE, no período 14/03/2021 a 09/09/2021, do (a) servi-
dor TErEZiNHa XaViEr doS rEiS, matrícula: 3196453,cargo: SErVENTE  
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE aSSiS Soc TraB EMP E rENda.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 07 
de Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 654134

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 255/2021 – 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° 2021/484815
rESolVE:
CONCEDER suprimento de fundos no valor de R$ R$ 800,00(OITOCENTOS), 
em favor do servidor luan alves Silva, Gerente, Matrícula: 5946734/1, o su-
primento se justifica para atender despesas com deslocamento – travessia de 
balsa para o município de Soure/Pa por Salvaterra/Pa; o período da viagem é 
17/05 a 22/05/2021, com objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hor-
tas Sociais Pedagógicas do Pará, convênio com a Fundação Banco do Brasil.
43101- 08.244.1505.8397 0101 247.170
dESPESa: : 339033
R$ 800,00 Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das des-
pesas 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 10 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria N° 252/2021 – 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° 2021/483239
rESolVE:
CONCEDER suprimento de fundos no valor de R$ R$ 4.000,00(QUATRO MIL
rEaiS), em favor do servidor célio das Mercês rodrigues Batista, matrícula 
n.º 5910655/1, lotado no UaPi Nosso lar Socorro Gabriel, 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 
10 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 250/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/483146
rESolVE:
CONCEDER suprimento de fundos no valor de R$ R$ 4.500,00(QUATRO 
Mil E QUiNHENToS), em favor do servidor lUiS carloS doS SaNToS da 
SilVa, assistente administrativo, matrícula nº 5938824/ 1, para atender 
coMPraS dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo EM GEral (ElETrico,HidraU-
lico E carPiNTaria Para a SEaSTEr SEdE.
43101- 08.122.1297.8338 0101 3390 30
dESPESa: 3390 30
R$ 4.500,00
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 10 maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 654197

diÁria
.

Portaria Nº 253/2021 – 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 2021/484774
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
charles Morandini Silveira de Matos, colaborador eventual,o qual se des-
locará ao município de Soure/Pa no período de 17/05 a 22/05/2021, com 
objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas 
do Pará, convênio com a fundação Banco do Brasil.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8396 0101 267.051 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
10 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 249/2021 – 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 2021/453849
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ (QUaTro E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
Erica VEiGa dE SoUZa, a referida conselheira se deslocará no trecho
Tucuruí/Belém/Tucuruí/Pa no período de 17 a 21/05/2021 na finali-
dade de Participar da reunião ordinária e Nivelamento por meio de 
oficina preparatória do CEAS/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, 
10 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 654195

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 251/2021 – 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 PaE nº 2021/58039
r E S o l V E:
I – PRORROGAR A CESSÃO para a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IO-
EPa, da servidora Maria do Socorro dUarTE PErEira, matrícula nº 
3200710/1, com ônus para o órgão de destino, no período de 06/05/2021 
a 05/05/2023, nos termos do decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no 
doE 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
10 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 259/2021 – 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 PaE nº 2021/350496
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor rEiNaldo rodriGUES caNElaS, matricu-
la 6320066/ 2, para responder pela Gerência do restaurante Prato Po-
pular/SEaSTEr, em substituição ao titular, lUiZ liMa loPES, matrícula 
8022541/ 1, que se encontra afastado em gozo de férias no período de 
01/05/2021 a 30/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
10 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 258/2021 – 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 PaE nº 2021/371614
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora caSSia criSTiNa fErrEira MarQUES, matricula
54190384/ 1, para responder pela coordenadoria de intermediação de Mão-
de- obra iMo/SEaSTEr, em substituição ao titular, rolaNdo aUGUSTo No-
roNHa BaPTiSTa, matrícula 80845321/ 8, que se encontra afastado que se 
encontra afastado em gozo de férias no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
10 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 254/2021 – 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 PaE nº 2021/388617
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Maria Wanderlene Souza de almeida, matri-
cula 5097762/3, para responder pela Gerência do abrigo Estadual de 
Mulheres de Belém, em substituição a titular, cláudia aguiar Vieira, 
matrícula 3240819/1, que se encontra afastado em licença saúde no 
período de 05/04/2021 a 04/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
10 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 654192

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 275-GaB/Pres BeLÉM, 10 de Maio de 2021. o PrESi-
dENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, no uso 
das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental de 30.04.2021, 
publicado no doE nº 34571 de 03.05.2021 a contar de 30/04/2021 e pelos 
dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o Memorando nº 05/cSiNd 2 
de 07.05.2021, despachos da aSPad de 07.05.2021 e do Presidente da faSE-
Pa de 10.05.2021. rESolVE: art. 1º. dESiGNar que as servidoras KáTia Mi-
lENE BarBoSa da SilVa, matrícula nº 54180675/2 e JaQUEliNE coUTiNHo 
MarTiNS, matrícula nº 55586393/1, SUBSTiTUa os servidores alEXaNdrE 
VIEIRA e CLÍVIA MARIA BARROS FERNANDES, nos atos apuratórios da SIN-
DICÂNCIA PUNITIVA Nº 22/2019 – MARABÁ/PA - (Processo nº 2020/60545). 
Art. 2º. Esta PORTARIA entra em vigor com publicação no Diário Oficial. RE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da 
SilVa/Presidente da faSEPa.
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Portaria Nº 276-GaB/Pres BeLÉM, 10 de Maio de 2021. o PrE-
SidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34571 de 03.05.2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 04/cSPad 3 de 07.05.2021, despachos da aSPad de 07.05.2021 
e do Presidente da faSEPa de 10.05.2021.rESolVE: art. 1º. dESiGNar 
que as servidoras SaNdra Maria doS SaNToS MEdEiroS, matrícula nº 
3222543/2 e JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS, matrícula nº 55586393/1, 
SUBSTiTUa os servidores alEXaNdrE ViEira e daNiEl liMa cardoSo, 
nos atos apuratórios do PAD Nº 13/2020 – MARABÁ/PA - (Processo nº 
2020/680619). art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor com publicação no 
Diário Oficial. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 654201

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
10- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 423/2020
ParTES: faSEPa E riaNNE SoUZa araUJo
MaTricUla: 6032976/
carGo: Pedagogo
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 10.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 05.05.2021
09- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 413/2020
ParTES: faSEPa E railSoN BarBoSa rodriGUES
MaTricUla: 5956625/
carGo:  Monitor
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 10.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 29.04.2021
ORDENADOR RESPONSÁVEL: LUIZ CELSO DA SILVA – PRESIDENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 654082

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 266 de 03 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor GEraldo BENcHiMol raMa-
lHo matrícula nº. 3193098/1, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, triênio 
1997/2000 complemento, período 03.05.2021 à 01.06.2021.
Portaria Nº 268 de 04 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria aUrEa do NaSciMEN-
To fEliX, matrícula nº. 3224376/2, cargo aSSiSTENTE Social, triênio 
2007/2010, período 15.05.2021 à 13.06.2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 653963

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 257 de 30 de aBriL de 2021 rESolVE: coNcEdEr 
120 (cento e vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde, servidora 
aNdrÉa SoUZa da SilVa, matrícula nº. 54194845/1,cargo MoNiTor, 
período 20.11.2020 a 18.05.2021.
Portaria Nº. 258 de 03 de Maio de 2021-rESolVE: coNcEdEr 
24 (vinte e quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde, servidora 
aNa Maria BarBoZa dE SoUZa, matrícula nº. 54194278/1,cargo MoNi-
Tor,período 06.07.2020 a 29.07.2020.
Portaria Nº. 273 de 03 de Maio de 2021 rESolVE: coNcEdEr 
07 (sete (dias de licença para Tratamento de Saúde, servidora lUci 
JaNE da GaMa PErEira, matrícula nº. 57194738/1, cargo MoNiTor, 
período 03.04.2021 a 09.04.2021.
Portaria Nº. 274 de 03 de Maio de 2021 rESolVE-coNcEdEr 
22 (vinte e dois (dias de licença para Tratamento de Saúde, servidora 
Maria lílian cristina ramos, matrícula nº. 57200389/1, cargo MoNi-
Tor ,período 07.04.2021 a 28.04.2021.
lUiZ cElSo da SilVa-PrESidENTE-faSEPa

Protocolo: 654290

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Aviso de Retificação e Reabertura de Edital
Pregão eletrônico nº 004/2021
objeto: a aQUiSiÇÃo dE MaTErial diVErSo (UTENSÍlioS dE coZiNHa, 
METEriaiS EM PoliPoPilENo E dEScarTáVEiS), pelo período de 12 me-
ses, para atender as necessidades das Unidades operacionais da faSEPa 
de Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém, conforme especifi-
cações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I.
Entrega do Edital: Junto aos sites Erro! a referência de hiperlink não é 
válida. e www.gov.br/compras (UaSG 925609)
local de abertura: junto ao site www.gov.br/compras (UaSG 925609)
Nova data de abertura: 21 de maio de 2021, às 10h00min (horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Antônio Cláudio Rodrigues Alves
ordenador de despesas: luiz celso da Silva.

Protocolo: 653997

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 161- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 07/05/2021
oBJETiVo: cobrir despesas Eventuais, com aquisição de Material de consu-
mo, para compra de medicamentos, em atendimento ao centro Socioedu-
cativo do Baixo amazonas-cESEBa (Proc.479835/2021 - Mem 158/2021)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 185537
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R$ 500,00-(Consumo)
SErVidor: Marcio da SilVa corrEa
MaTricUla: 57175137/ 1 - carGo:aGENTE adMiNiSTraTiVo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
PrESidENTE da faSEPa: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 653929

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

errata
.

errata do eXtrato do 4º terMo aditiVo, publicado no doe n°. 
34.578 de 10/05/2021.
onde se lê: 01/25/2021 a 01/05/2022.
Leia-se: 01/05/2021 a 01/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 653966

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 6
contrato de Gestão nº: 001/2017
data da assinatura: 07/05/2021
Vigência: 11/05/2021 a 10/05/2022
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido prorroga-
ção de prazo por mais 12 (doze) meses. 
orçamento:
Programa de Trabalho:  24.101.23.691.1498.8527
Natureza da despesa:335041
fonte de recurso 0101003245
origem do recurso: Estadual
contratado: iNSTiTUTo dE GEMaS E JÓiaiS da aMaZÔNia-iGaMa
Endereço: Praça amazonas, s/nº, Bairro: Jurunas, cEP: 66.025-070, Belém/Pa
fone: (91) 3344-3500
ordenador (a): aNadElia diViNa SaNToS.

Protocolo: 654013

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 03/2021
data: 10/05/2021
Valor: R$ 203,00
Objeto: Contratação de empresa especializada na Aquisição de Certificação 
digital Pf-a3 (aquisição)
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei Nº 8.666/93.
Data da Ratificação: 10/05/2021
orçamento: Programa de trabalho Natureza da despesa fonte do recurso origem do recurso
 24.101.22. 126.1508.8238 339040 0101 Estadual
contratado:
Nome: Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO
c.N.P.J: 33.683.111/0001-07
Endereço: SGAN Quadra 601 Módulo - G – ASA NORTE, Brasília – DF. CEP 70.836-900.
ordenador(a) : anadelia divina Santos .

Protocolo: 654211

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato: 003
Número da dispensa: 03/2021
data: 10/05/2021
ordenador(a): anadelia divina Santos.

Protocolo: 654214
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

ata de asseMBLÉia
.

eXtrato de ata de reUNiÃo da asseMBLÉia GeraL ordiNÁ-
ria da caZBar/Pa
aTa da rEUNiÃo da aSSEMBlÉia GEral ordiNária da coMPaNHia 
adMiNiSTradora da ZoNa dE ProcESSaMENTo dE EXPorTaÇÕES dE 
BARCARENA – CAZBAR, CNPJ N.º 13.095.405/0001-00, REALIZADA EM 
29.04.2021. aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte 
e um, às dez horas, a acionista da coMPaNHia adMiNiSTradora da 
ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA – CAZBAR, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (MF) sob o nº 
13.095.405/0001-00, com sede nesta capital,  av. Nossa Senhora de Naza-
ré, nº 1297, sala a, Bairro de Nazaré, cEP: 66.035-145, cidade de Belém, 
Estado do Pará, reuniu-se na sala de reuniões da caZBar, em assembleia 
Geral ordinária. Estiveram presentes: a companhia de desenvolvimento 
Econômico do Pará – CODEC, representada por seu Presidente lUTfala 
dE caSTro BiTar, na qualidade de única acionista da caZBar, o Sr. JoSÉ 
ARTUR GUEDES TOURINHO, Diretor Administrativo e financeiro da CAZBAR 
e raiMUNdo dE alMEida WaNdErlEY, diretor Técnico da caZBar. Tendo 
constatado que o único acionista presente, por seu representante, satisfaz 
as disposições legais vigentes com relação ao quórum para realização da 
assembleia geral em primeira convocação, foram iniciados os trabalhos na 
hora prevista, dispensando-se ainda a obrigatoriedade de convocação nos 
termos do art. 124, §4º da lei 6.404/76 e as publicações dos anúncios 
referidos pelo artigo 133 da mesma lei, na forma de seu parágrafo quarto. 
a assembleia Geral ordinária foi instalada pelo Sr. lUTfala dE caSTro 
BiTar, que designou a mim, raiMUNdo dE alMEida WaNdErlEY, para 
atuar como secretário. o Sr. Presidente solicitou que fosse lida a pauta da 
assembleia Geral ordinária, com o seguinte teor: EdiTal dE coNVoca-
ÇÃo dE aGo-aGE - coMPaNHia adMiNiSTradora da ZoNa dE ProcES-
SAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA – CAZBAR. Fica convocada, 
a empresa acionista, a se reunir em assembleia Geral ordinária no dia 
29/04/2021, às 10:00, na sede desta companhia, situada à av. Nossa 
Senhora de Nazaré, nº 1297, sala a, Bairro de Nazaré, cEP: 66.035-145, 
Cidade de Belém, Estado do Pará, a fim de deliberar sobre a seguinte pau-
ta: 1 – Assembleia Geral Ordinária: 1.1 - Tomar as contas dos administra-
dores, examinar, deliberar e votar as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício de 2020. 1.2 – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício e a distribuição dos dividendos. 1.3 – O que ocorrer. Em con-
tinuidade, o Presidente informou que, nos termos da lei 6.404/76, o rela-
tório da administração, demonstrações financeiras, parecer dos auditores 
independentes, dentre outros atos, foram devidamente publicados no doE 
nº 34.521 do dia 17/03/2021 às fls. 53 a 59 e no jornal “diário do Pará” 
do dia 17/03/2021, no caderno Economia às fls. B13 e B14. Ressaltou-se, 
na oportunidade, que tendo em conta que tais documentos foram publica-
dos um mês antes da data em que se realiza a presente assembleia, bem 
como tendo se constatado a presença da única acionista da companhia, 
ficam dispensadas as publicações dos anúncios referidos no artigo 133 da 
lei 6.404/76, na forma de seus respectivos parágrafos 4º e 5º. iniciando 
os trabalhos e cumprindo ao item 1.1 da pauta da aGo, o Sr. Presidente 
solicitou que o Sr. JoSÉ arTUr GUEdES ToUriNHo, diretor administrativo 
e financeiro da caZBar, apresentasse a situação patrimonial, econômica 
e financeira da Companhia e submeteu à apreciação da Assembleia Geral 
as Demonstrações Contábeis, o Relatório da Administração, os Pareceres 
do conselho fiscal, conselho de administração e do auditor independente, 
relativos ao exercício de 2020. Tendo sido lidos e discutidos os citados do-
cumentos, foram postos em votação, sendo aprovados pelo representante 
da acionista presente. Em seguida, passou-se à deliberação sobre o item 
1.2 da pauta da aGo que, considerando a ausência de efetiva atividade 
operacional da companhia, não houve lucro líquido no exercício de 2020, 
restando prejudicado o item em questão. Em seguida o Presidente colocou 
a palavra ao dispor de quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se mani-
festando e nada mais havendo a tratar, suspendeu a sessão pelo tempo 
necessário à lavratura da ata, sendo depois lida, aprovada e assinada pelos 
acionistas presentes, e por mim, raimundo de almeida Wanderley que 
atuei como secretário desta reunião, encerrando-se nessa oportunidade a 
sessão, sendo posteriormente extraída a ATA para fins de registro na Junta 
comercial do Estado do Pará. Belém, 29 de abril de 2021. lUTfala dE 
caSTro BiTar, Presidente da caZBar - acionista; JoSÉ arTUr GUEdES 
ToUriNHo, diretor administrativo e financeiro da caZBar; raiMUNdo 
dE alMEida WaNdErlEY, diretor Técnico da caZBar - Secretário.

Protocolo: 654083

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria nº 64/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 07 de maio de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 

governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: conceição do araguaia, floresta do araguaia, redenção, rio Maria 
e Santana do araguaia
objetivo: realizar a interiorização das ações da diPrE.
Servidores: LUIZ PAULO PEREIRA MONTEIRO/ Matrícula: 252 – Valor: R$ 3.042,45.
JOSUÉ MARTINS DA COSTA/ Matrícula: 15 – Valor: R$ 3.042,45.
Período: 10/05 a 29/05/2021 – 19,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 653965
Portaria nº 59/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 07 de maio de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 
governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Goianésia do Pará, Jacundá e Nova ipixuma.
Objetivo: executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: HERLY MOREIRA DA COSTA/ Matrícula: 14 – Valor: R$ 3.042,45.
DAGOBERTO JORGE DA COSTA/ Matrícula: 09 – Valor: R$ 3.042,45.
Período: 10/05 a 29/05/2021 – 19,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 653939
Portaria nº 60/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 07 de maio de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
Destino: Moju e Tailândia.
Objetivo: executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: JORGE LUIZ ALVES DE ALBUQUERQUE/ Matrícula: 18 – Valor: 
R$ 3.042,45.
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA/ Matrícula: 16 – Valor: R$ 3.042,45.
Período: 10/05 a 29/05/2021 – 19,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 653941
Portaria nº 61/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 07 de maio de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 
governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
Destino: Acará, Concórdia do Pará e Tomé-Açu.
Objetivo: executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: RAIMUNDO BARBOSA ESTEVÃO/ Matrícula: 23 – Valor: R$ 3.042,45.
WALDIMIR CONDE DUARTE JÚNIOR/ Matrícula: 260 – Valor: R$ 3.042,45.
Período: 10/05 a 29/05/2021 – 19,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 653942
Portaria nº 62/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 07 de maio de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Breu Branco, Tucuruí.
Objetivo: executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: JOÃO BENTES FARIAS/ Matrícula: 25 – Valor: R$ 3.042,45.
CARLOS MIGUEL VIEIRA/ Matrícula: 31 – Valor: R$ 3.042,45.
Período: 10/05 a 29/05/2021 – 19,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 653946
Portaria nº 63/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 07 de maio de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do Pará 
- iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso 
i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o decreto 
governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Mãe do rio, Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá.
Objetivo: executar fiscalização/verificação periódica metrológica em ins-
trumentos de pesar e medir.
Servidores: JOSÉ ROBERTO ALVES GOMES/ Matrícula: 252– Valor: R$ 3.042,45.
CHRISTIAN ROGÉRIO MARQUES TEIXEIRA/ Matrícula: 428 – Valor: R$ 
3.715,20.
Período: 10/05 a 29/05/2021 – 19,5 diárias
ordenadora: cintya Silene de lima Simões.

Protocolo: 653948
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento nº 04 ao contrato nº 01/2018
TErMo dE aPoSTilaMENTo N° 04 do coNTraTo N° 01/2018 ENTrE a JUNTa 
COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA – E A EMPrESa ProSolUTioN coN-
SUlToria & SiSTEMaS iNforMáTicoS lTda, cNPJ n° 07.273.558/0001-90.
cLÁUsULa PriMeira – do oBJeto
1.1 o presente instrumento tem como objetivo registrar as 173 horas para 
o desenvolvimento de nova funcionalidade no sistema rEGiN, para orientar 
o usuário do serviço da Junta comercial nas funcionalidades do requeri-
mento Empresarial (abertura de Empresa, alteração de Empresa e Baixa 
de Empresa) através do chatBot na página da JUcEPa, e também registrar 
as 220 horas para o desenvolvimento de funcionalidade que permita a 
emissão das certidões: simplificada, inteiro teor e específica, por meio de 
chatBot a ser disponibilizado na página da JUcEPa.
cLÁUsULa seGUNda – do PreÇo
2.1 O valor para a contratação de 393 horas de desenvolvimento é de R$ 62.455,56 
(sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
assinatura: 07/05/2021.
Ordenadora: Cilene Moreira Sabino de Oliveira – Presidente da JUCEPA

Protocolo: 653973

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

diÁria
.

Portaria nº 014/2021 –10 de Maio de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédi-
to 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/Breves/Belém, com o objetivo de realizar as en-
tregas das cartas de créditos, a futuros microempreendedores no municí-
pio acima mencionado, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
TErcio JUNior SoUSa 

NoGUEira 57199036 dirETor GEral 11 a 15/05/2021 2 1/2

HEllEN cardoSoS da SilVa 5956004 GErENTE rEGioNal 11 a 15/05/2021 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 654271
Portaria nº 015/2021 –10  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/Breves/Belém, com o objetivo de realizar entre-
gas de cartas de créditos, a futuros microempreendedores no município 
acima mencionado, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953839/1 coord. oPEracioNal 11 a
14/05/2021 3 1/2

EriKa PriScila caSTElo 
TaVarES 5948461-3 GErENTE rEGioNal 11 a

14/05/2021 3 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEcrETário do GaBiNETE 11 a
14/05/2021 3 1/2

EllEN PaTricia coUTiNHo 
NoGUEira 57199970 GErENTE adMiNiSTraTiVo 11 a

14/05/2021 3 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 654349

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

errata
.

errata 
Na matéria, protocolo nº 653544, publicada no doE nº 34.578, de 
10/05/2021, referente ao 4º Termo aditivo ao contrato nº 44/2019.
oNde se LÊ: JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo. cfe. art. 57, § 1º, ii 
da lei nº 8.666/93 e suspensão da execução de serviços.
Leia-se: JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo. cfe. art. 57, § 1º, ii da lei nº 8.666/93.
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 653932

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio 13/2020
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: Execução dos serviços de drenagem de águas pluviais, terra-
plenagem, pavimentação e sinalização viária em vias do bairro águas 
lindas e Serviço de recapeamento asfáltico em vias do bairro curu-
çambá e Júlia Seffer, em ananindeua/Pa.
Justificativa: Reformulação do Plano de Trabalho do Convênio
data da assinatura: 10/05/2021
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 654084

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 301/2021, de 07 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 autos do Processo nº 2021/475041, de 
05/05/2021 – DIFIS/SEDOP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor laZáro cÉSar da SilVa liMa JÚNior, Ma-
trícula nº 5913247/2; cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
Suprimento de fundos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.7645 0101 339033 500,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 654234

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 296/2021 de 07 de Maio 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 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 2021/479490, de 
05/05/2021 – GABDU/SEDOP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: acompanhar o Senhor Governador em viagem ao Município de almei-
rim/Pa, para assinatura da ordem de Serviço da obra de construção de uma Praça, 
e a entrega de 3km de ruas pavimentadas do Programa asfalto Por Todo o Pará.  .
dESTiNo: almeirim/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 07/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 653887
Portaria Nº. 293/2021, de 06 de Maio 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 
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nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2021/270754, de 09/03/2021– 
cPro/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
TraNSfErir, para o período de 30 a 31/03/2021, o deslocamento dos servi-
dores abaixo relacionados, autorizados a viajarem para o Município de Mara-
panim/Pa, anteriormente concedida para os dias 15 a 16/03/2021, conforme 
PorTaria nº 169/2021, de 12/03/2021, publicada no doE nº 34.521, de 
17/03/2021, em virtude de alteração na programação de viagem.

NoME MaTricUla carGo/fUNÇÃo
fernando calçada da Silva 57199309/1 assistente de obras Públicas

Hugo derlayte Nunes de lima 5550/1 Motorista

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 653888
Portaria Nº. 295/2021, de 06 de Maio 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 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 2021/471902, de 
04/05/2021 – COAP/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: adolfo de oliveira Santa Brígida, Matrícula nº. 32760/1, cargo/
função: auxiliar de Engenharia.
oBJETiVo: realizar levantamentos técnicos, solicitado pela PcPa do Município 
de Muaná/PA para Avaliação do Imóvel in loco. Proceder Pesquisa Imobiliária e 
Relatório Fotográfico do imóvel (locação), para funcionar a Delegacia Regional 
no referido Município, conforme Processo Nº 2021/244875.
dESTiNo: Muaná/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 11 a 14/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 653889
Portaria Nº. 298/2021, de 07 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 2021/476192, de 
05/05/2021 – DIFIS/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao 
servidor abaixo relacionado:
NoME: Wesley fernandes Sarmento, Matrícula nº 5956733/1; cargo/fun-
ção: coordenador de Núcleo regional.
oBJETiVo: Participar da reunião na sede da SEdoP em Belém/Pa, relativo 
à obra de conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário, no Município de 
Breu Branco/Pa, conforme convênio nº 040/2018.
dESTiNo: Belém/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 06 a 07/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 654224
Portaria Nº. 300/2021, de 07 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24/01/94; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/475041, de 05/05/2021/
difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao ser-
vidor abaixo relacionado:
NoME: lázaro césar da Silva lima Júnior, Matrícula nº 5913247/2; cargo/
função: coordenador do Núcleo regional.
oBJETiVo: fiscalizar a obra de Execução de Serviços de drenagem e Pa-
vimentação asfáltica de vias urbanas na região de integração do Baixo 
Amazonas – Lote 09, conforme CP Nº 002/19- SEDOP.
dESTiNo: Santarém/curuá/Mojuí/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 31/05 a 04/06/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 654226

Portaria Nº. 303/2021, de 07 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, pu-
blicada no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24/01/94; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/474935, de 
05/05/2021 – DIFIS/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: oberlandes Júnior da Silva costa, Matrícula nº. 5946508/1; 
cargo/função: coordenador.
oBJETiVo: fazer Visitas Técnicas nos Municípios que fazem parte do Pro-
grama Asfalto por todo o Pará, Bujaru, Concórdia do Pará e Tomé-Açu/
Pa. assim como, na obra de Urbanização do canteiro central, ciclovia, 
Estacionamento, Calçadas, Piso Tátil, Rampa PNE, Sinalização de Trânsito 
e recapeamento de cBUQ, situados nos trechos da Pa 252 e Pa 256 con-
trato nº 84/2020 e Revitalização do Mercado, no Município de Concórdia do 
Pará - contrato nº 06/2021.
NoME: Sandro de Sousa Barradas, Matrícula nº. 57199257/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o técnico desta SEdoP, aos referidos municípios.
DESTINO: Bujaru/Concórdia do Pará/Tomé-Açu/PA.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 11 a 13/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 654274
Portaria Nº. 288/2021, de 03 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, pu-
blicada 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 2021/454993, de 
30/04/2021 – DISET/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matricula n°. 5907413/3; car-
go/função: diretor.
oBJETiVo: reunião Técnica com gestor municipal e equipe municipal 
para dar continuidade às ações de elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e revisão do Plano diretor.
dESTiNo: São caetano de odivelas/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 18 a 20/05/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 654277
Portaria Nº. 302/2021, de 07 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBa-
No, 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 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 2021/474852, de 05/05/2021 
– DIFIS/SEDOP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao 
servidor abaixo relacionado:
NoME: lázaro césar da Silva lima Junior, Matrícula nº. 5913247/2, cargo/
função: coordenador do Núcleo regional.
oBJETiVo: fiscalizar a obra referente à reforma do antigo Hospital 
São Joaquim para instalação do Hospital regional Público dos caetés, 
e realizar levantamento de vias do Programa asfalto por todo o Pará, 
no Município de capitão Poço/Pa.
dESTiNo: capanema/capitão Poço/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 06 a 07/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 654255
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Portaria Nº. 304/2021, de 07 de Maio 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 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 2021/478485, de 05/05/2021 
– DIfiS/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos 
servidores abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2, car-
go/função: coordenador.
OBJETIVO: Proceder à fiscalização na obra de Revitalização da Praça da Bí-
blia e construção da Praça de alimentação (convênio 12/2018); e na obra 
de drenagem e revitalização do Parque da cidade (convênio 42/2018).
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido município.
dESTiNo: acará/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 12/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 654241
Portaria Nº. 306/2021 de 07 de Maio 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 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 2021/484999, de 
06/05/2021 – GABDU/SEDOP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Valdir Parry acatauassú, Matrícula nº 5946384/1; cargo/função: 
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.
oBJETiVo: Visitar as vias a serem pavimentadas do Programa asfalto Por 
Todo o Pará, na ilha de Mosqueiro (distrito de Belém).
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Secretário adjunto desta SEdoP.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém/Pa).
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 06/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 654248

FÉrias
.

Portaria Nº. 279/2021, de 29 de aBriL 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 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/449250, de 
29/04/2021 - coPc/SEdoP.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, a contar de 29/04/2021, por necessidade de serviço, 
as férias do servidor GiUSEPP NaTalli MarÇal fraNcEScHi, matrícula 
nº. 5946541/1, ocupante do cargo de coordenador, concedidas através da 
PorTaria nº. 154/2021, de 04/03/2021, publicada no doE nº. 34.510, de 
08/03/2021, no período de 05/04/2021 a 04/05/2021, e transferidas por 
meio da PorTaria 163/2021, de 10/03/2021, publicada no doE nº 34.517, 
de 15/03/2021, para o período de 22/04/2021 a 21/05/2021, restando um 
saldo de 23 dias para ser gozado no período de 23/08/2021 a 14/09/2021.
II – Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito retroativo a 29/04/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 654262

Portaria Nº. 297/2021, de 07 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 24/01/1994 e, ainda, 
o decreto nº 1.462 de 12/04/2021.
coNSidEraNdo os autos do Processo 2021/470041, de 04/05/2021, e os 
termos do Memorando nº. 24/2021/ccPl/SEdoP, de 04/05/2021.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, à servidora JacKEliNE aBrEU da SilVa, matrícula 5946506/1, 
lotada na coordenadoria de comissão Permanente de licitação, ocupan-
te do cargo de Secretário de Gabinete, férias no período de 07/06/2021 a 
21/06/2021 15 (quinze) dias; e no período de 03/01/2022 a 17/01/2022 
15 (quinze) dias, referente ao período aquisitivo 30/01/2020 a 29/01/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 654265

oUtras MatÉrias
.

aViso coNcorrÊNcia PÚBLica cP 011/2021 – cPL/sedo.
a comissão Permanente de licitação informa a quem interessar, que houve 
uma correção nas planilhas da coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 011/2021 cujo 
objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa PEcialiZada Para EXEcUÇÃo da 
oBra dE PaViMENTaÇÃo aSfálTica EM rUaS E ViaS no Município de 
Viseu, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos 
anexos. a comissão esclarece que não houve alteração nos valores e nem 
na data de abertura do certame.
as correções estarão disponíveis através do site www.compraspara.pa.gov.
br. dúvidas e solicitações de esclarecimentos, poderão ser enviados atra-
vés do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br
Belém-Pa, 10 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 654039
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – coNcorrÊNcia PÚBLi-
ca cP 009/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo da oBra dE coNSTrU-
ÇÃo do cENTro dE coNVENÇÕES dE SaNTarÉM, no Município de Santarém, 
neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - coNSÓrcio TaPaJÓS – EMPRESAS: QUADRA ENGENHARIA LTDA 
cNPJ: 04.558.805/0001-06; PoliENGE ENGENHaria lTda cNPJ: 
63.841.076/0001-60; STYlUS coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS EirE-
li cNPJ: 07.342.268/0001-50; SaNTa riTa ENGENHaria lTda cNPJ: 
83.308.593/0001-85- HaBiliTada;
2 - laJE coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 07.887.094/0001-01- HaBiliTada;
3 - MRM CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 13.578.869/0001-60– HABILITADA;
4 - PAULITEC CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 49.437.809/0001-74– HABILITADA;
5 - AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S/A CNPJ: 05.522.437/0001-09– HABILITADA;
6 - CONSÓRCIO TAPAJÓS – EMPRESAS: TEM TAVARES CNPJ: 
08.458.916/0001-00; MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda cNPJ: 
02.577.145/0001-85; Maar NaVEGaÇÃo E TErMiNaiS lTda cNPJ: 
20.792591/0001-94- HaBiliTada;
7 - CONSTRURORA BRILHANTE LTDA CNPJ: 04.529.815/0001-13 – HABILITADA;
8 - JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A CNPJ: 77.591.402/0001-32 – HABILITADA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 10 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 654281
aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo – toMada de PreÇos tP 
012/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo do ProJETo EXEcUTiVo dE SiSTEMa dE ProTEÇÃo 
coNTra dEScarGaS aTMoSfÉricaS, SiSTEMa dE dETEcÇÃo E alarME 
dE iNcÊNdio, E ilUMiNaÇÃo dE EMErGÊNcia da fUNdaÇÃo HoSPiTal 
dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, No MUNicÍPio dE BElÉM, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl comunica o resultado de habilitação, para os efeitos do art. 109, da 
lei 8.666/93, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
1 - ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
08.928.777/0001-22- HaBiliTada;
2 - NORTE PROTEÇÃO LTDA – CNPJ: 17.946.404/0001-75- HABILITADA;
EMPrESa iNaBiliTada:
1 - STYlUS coNSTrUÇÃo cIVIL E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
07.342.268/0001-50 - iNaBiliTada
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação
Belém-Pa, 10 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 654334
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 013/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 013/2021, tendo critério de Julgamento o 
tipo “Menor Preço do loTE” cujo objeto é o fornecimento de peças para 
uso em manutenção preventiva e corretiva das bombas centrífugas KSB 
e IMBIL, instaladas nas elevatórias pertencentes à COSANPA, no Estado 
do Pará, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no 
Termo de referência nº do/011/2020 (anexo i) e apêndices i e ii, partes 
integrantes e indissociáveis do Edital. a abertura realizar-se-á no dia 21 
de Maio de 2021, às 10 horas (dez horas), horário de Brasília no endereço 
eletrônico: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o 
Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços 
eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.
compraspara.pa.gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
 Belém/Pa, 10 de maio de 2021.
luiz Guilherme andrade lopes
Pregoeiro

Protocolo: 654005

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 159 de 10 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 disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2021/449328.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor HaMilToN dE oliVEira E SilVa, identidade funcional 
nº 5083656/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de admi-
nistração e finanças - daf, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03/05/2021 a 02/06/2021, referente ao triênio de 04/05/2013 a 03/05/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, 10 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 653975

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 158 de 10 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, publica-
da 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) 2021/457412 e 
laudo Médico nº 73350 de 02.05.2021;
rESolVE:
coNcEdEr licença-saúde ao servidor alaN rEiS calViNHo, identida-
de funcional nº 57234825/1, ocupante do cargo, TÉcNico EM GESTÃo 
dE dESENVolViMENTo ciÊNcia E iNoVaÇÃo, lotado nesta Secreta-
ria, 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 
23/02/2021 a 01/03/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 10 de Maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 654189

errata
.

Fica retificado na PORTARIA nº 156 de 07/05/2021, publicada no 
d.o.e. nº 34.578 de 10/05/2021.
onde se lê:

Matrícula Nome Exercício Período de Gozo
5945923/1 KaroliNE liMa cordEiro 2020/2021 17/05 a 02/06/2021

Leia-se:

Matrícula Nome Exercício Período de Gozo
5945923/1 KaroliNE liMa cordEiro 2020/2021 17/05 a 31/05/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica, em 10 de maio de 2021.

Protocolo: 653993

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

editaL Nº 01/2021 Pss/FaPesPa, 11 de Maio 2021.
Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo teMPo-
rÁria – Nº 01/2021
NÍVEl MÉdio E SUPErior
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa torna 
público a realização de Processo Seletivo Simplificado - PSS, disciplinado 
pelo decreto n° 1.741, de 19 de abril de 2017 e alterado pelo decreto nº 
261, de 12 de agosto de 2019, para contratação em caráter temporário, 
pela lei complementar n° 07, de 25 de setembro de 1991 c/c as alterações 
posteriores, pela lei complementar estadual 07/1991 c/c as alterações 
posteriores, pela lei estadual 5.810/1994 e pela lei estadual 8.972/2020.
a inscrição ao PSS será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no 
seguinte endereço www.sipros.pa.gov.br no horário de 00h00min do dia 
13 de Maio de 2021 às 23h59min do dia 13 de Maio de 2021, conforme 
previsto no cronograma do anexo V deste Edital.
a íntegra do Edital estará disponível no Site da faPESPa e no Sistema 
SiProS/SEPlad.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 654330

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº coNtrato: 013/2021. - ModalidadE 
dE liciTaÇÃo : dispensa de licitação nº 003/2021 - ParTES: ProdE-
Pa E EUaX - arTia dESENVolViMENTo dE SiSTEMaS lTda - oBEJETo: 
aquisição de licença e Suporte de um Sistema operacional de Gestão de 
Projetos - daTa da aSSiNaTUra: 07/05/2021 - ViGÊNcia: 07/05/2021 
a 06/05/2023 - VALOR (R$): 15.000,00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
23.126.1508.8238 – 339040- FONTE DE RECURSO: 0261 –- ORDENADOR 
rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coN-
TraTado: São Paulo, n° 31, Sala 103a e 108a, 1º andar, Bairro Bucarein, 
Joinville, cEP 89.202- 212, Estado de Santa catarina/Sc.

Protocolo: 653943

diÁria
.

Portaria Nº 176, de 4 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) doUGlaS MaGalHÃES dE araÚJo, analista de Telecomunicação, 
matrícula 73407, 11/05/2021 a 12/05/2021, à Belém-Pa/almeirim/Belém-
Pa, para complemento de diária para conclusão de ativação e testes do 
enlace almeirim e Monte dourado. ordenador: MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 177, de 4 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão de infovias 
digitais, matrícula 73394, 11/05/2021 a 12/05/2021, à Belém-Pa/almei-
rim/Belém-Pa, para complemento de diária para conclusão de ativação e 
testes do enlace almeirim e Monte dourado. ordenador: MarcoS aNTo-
Nio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da infor-
mação e comunicação do Estado do Pará.
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Portaria Nº 178, de 6 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
EdiMilToN VidiGal SoEiro, Gerente de divisão, matrícula 73313, 12/05/2021 
a 14/05/2021, à Belém-Pa/curralinho/Belém-Pa, para Prospecção de novo local 
para instalação de torre de telecomunicações no município de curralinho. or-
denador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 179, de 6 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) WilKENS rENaTo GoMES SoUZa, Gerente de divisão/divisão de 
Projetos de inclusão digital, matrícula 733776, 12/05/2021 a 14/05/2021, 
à BelémPa/curralinho/Belém-Pa, para Prospecção de novo local para ins-
talação de torre de telecomunicações no município de curralinho. ordena-
dor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 180, de 6 de Maio de 2021 -diária ao(à) colabo-
rador(a) MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, Motorista, ma-
trícula 57203796, 04/05/2021 a 04/05/2021, à Belém-Pa/colares/
Belém-Pa, para deslocamento dos colaboradores, leopoldo Viana e 
Jorge luiz lopes ao Município de colares. ordenador: MarcoS aN-
ToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 181, de 6 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de Manutenção, matrícu-
la 72113, 04/05/2021 a 04/05/2021, à Belém-Pa/colares/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de colares região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 182, de 6 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 04/05/2021 a 04/05/2021, à Belém-Pa/colares/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de colares região Guamá. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 183, de 6 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, matrícula 73404, 
06/05/2021 a 06/05/2021, à Belém-Pa/Salvaterra/Belém-Pa, para Manu-
tenção do cluster de Salvaterra Região Marajó. Ordenador: MARCOS AN-
ToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 184, de 6 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de Manutenção, matrícula 
72113, 06/05/2021 a 06/05/2021, à Belém-Pa/Salvaterra/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de Salvaterra Região Marajó. Ordenador: MARCOS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 185, de 6 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 06/05/2021 a 06/05/2021, à Belém-Pa/Salvaterra/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de Salvaterra Região Marajó. Ordenador: MARCOS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 186, de 6 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico em Telecomunicações, matrícula 
5942194, 05/05/2021 a 08/05/2021, à alTaMira-Pa/NoVo rEParTiMEN-
To/alTaMira-Pa, para VErificaÇÃo dE ProBlEMaS E SUBSTiTUiÇÃo dE
EQUiPaMENToS Na ESTaÇÃo dE TElEcoMUNicaÇÕES dE NoVo rEParTi-
MENTo. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 187, de 7 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, matrícula 73404, 
07/05/2021 a 08/05/2021, à Belém-Pa/Salvaterra/Belém-Pa, para Manu-
tenção do cluster de Salvaterra Região Tapajó. Ordenador: MARCOS AN-
ToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 188, de 7 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de Manutenção, matrícula 
72113, 07/05/2021 a 08/05/2021, à Belém-Pa/Salvaterra/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de Salvaterra Região Tapajó. Ordenador: MARCOS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 189, de 7 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e dados, matrícula 
73420, 07/05/2021 a 08/05/2021, à Belém-Pa/Salvaterra/Belém-Pa, para 
Manutenção do cluster de Salvaterra Região Tapajó. Ordenador: MARCOS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 190, de 10 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, matrícu-
la 734276, 10/05/2021 a 14/05/2021, à BelémPa/Bragança/Traquateua/irituia/
Belém-Pa, para instalação unidade TJ de irituia e link backbone com Traqua-
teua. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 191, de 10 de Maio de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, matrícula 73170 , 
10/05/2021 a 14/05/2021, à Belém-Pa/Bragança/Traquateua/irituia/Belém-
Pa, para instalação unidade TJ de irituia e link backbone com Traquateua. or-
denador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 192, de 10 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomunica-
ções, matrícula 73425, 10/05/2021 a 14/05/2021, à BelémPa/Bragança/
Traquateua/irituia/Belém-Pa, para instalação unidade TJ de irituia e link 
backbone com Traquateua. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da 
coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunica-
ção do Estado do Pará.

Protocolo: 653891

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 131/2021 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
I- Designar o servidor NILSON DIAS OLIVEIRA, Matrícula 57202035/1 para fis-
calizar o contrato administrativo nº 020/2021, firmado entre esta Secretaria e 
Pa coMÉrcio E SErViÇoS GEraiS EirEli, tomando todas as providências ne-
cessárias para a fiscalização e fiel execução do objeto dos referidos contratos.
Belém, 07 de Maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer - SEEl

Protocolo: 654283

coNtrato
.

coNtrato Nº 020/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2020/581724
oBJETo: 1.1 o objeto do presente contrato é aquisição de Equipamentos 
de informática visando atender as demandas da Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer (SEEL), conforme especificações e quantitativos estabele-
cidos no Termo de referência, anexo do Edital.
1.2 Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
03/2021-SEEl e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
aSSiNaTUra: 07/05/2021  ViGÊNcia: 07/05/2021 à 07/08/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c  fonte de recursos: 
0301000000  Elemento de despesa: 449052  ação: 184339  Pi: 4120008338c
Valor: R$ 270.799,72 (Duzentos e setenta mil, setecentos e noventa e 
nove reais e setenta e dois centavos)
coNTraTada: Pa coMÉrcio E SErViÇoS GEraiS EirEli, inscrito no 
cNPJ/Mf sob o nº 27.044.495/0001-07.
ordENador dE dESPESa: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 654278

diÁria
.

Portaria Nº 129/2021-seeL, de 07 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 05 e ½ diárias ao servidor EriVElTo rodriGUES PaSTaNa, matrí-
cula nº 5945680/1, para realizar visita técnica e workshop, no município de Ban-
nach – PA, no período de 19 a 24/05/2021. Ordenador: Arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 654117
Portaria Nº 132/2021-seeL, de 07 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 01 e ½ diárias ao servidor adolfo doS SaNToS MEirElES, matrí-
cula de nº 2015170/1, cujo objetivo é fiscalizar o fomento nº 01/2021, celebrado 
com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Gestão, no município de Vigia – 
Pa, no período de 21 a 22/05/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 654120
Portaria Nº 128/2021-seeL, de 07 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 05 e ½ diárias ao aNdrE lUiZ corPES da SilVa, matrícula nº 
57202046/1, para realizar visita técnica e workshop, no município de Banna-
ch – PA, no período de 19 a 24/05/2021. Ordenador: Arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 654114
Portaria Nº 127/2021-seeL, de 07 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 04 e ½ diárias ao aNdrE lUiZ corPES da SilVa, matrícula nº 
57202046/1, para realizar visita técnica e workshop, no município de Salinópolis 
– PA, no período de 27 a 31/05/2021. Ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 654116
Portaria Nº 130/2021-seeL, de 07 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 01 e ½ diárias ao servidor adolfo doS SaNToS MEirElES, matrí-
cula de nº 2015170/1, cujo objetivo é fiscalizar o fomento nº 01/2021, celebrado 
com o instituto Brasileiro de desenvolvimento e Gestão, no município de capa-
nema – PA, no período de 03 a 04/06/2021. Ordenador: Arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 654125
Portaria Nº 126/2021-seeL, de 07 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 05 e ½ diárias ao aNdrE lUiZ corPES da SilVa, matrícula nº 
57202046/1, 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: 654129

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 138/2021-seeL, 10 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas, pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714, de 30/06/2006, considerando art. 31, da lei nº 5.810/94 e consi-
derando do decreto nº 795 de 29/05/2020; 
rESolVE: cEdEr o servidor Marco aUrÉlio SoUZa dE oliVEira, matrí-
cula n° 5892638/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infra-es-
trutura em arquitetura para a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Pará, com ônus para o Órgão de destino, pelo prazo 
de 04 (quatro) anos, a contar de 11 de maio de 2021, conforme os termos 
do art. 3º parágrafo § 2º do decreto Estadual nº 795/2020.
I – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 654104
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secretaria de estado
de tUrisMo

.

diÁria
.

Portaria Nº 088/2021 – GePs/setUr, de 07 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/477383; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias ao servidor JUlio cEZar TEiXEira Bor-
cEM, mat.54196760/1,Motorista. oBJ: conduzir  Técnicas. dESTiNo:Para-
gominas/Pa. PErÍodo: 18 a 21/03/2021. alBiNo JoSÉ da SilVa BarBo-
Sa. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 654034
Portaria Nº 089/2021 – GePs/setUr, de 07 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/471596; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias a servidora KaTia rEGiNa fariaS BarroS, 
mat. 2014050/1, coordenadora de Programas e investimentos. oBJ: or-
ganizar e conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização do Turismo. 
dESTiNo: Paragominas/Pa. PErÍodo: 18 a 21/03/2021. alBiNo JoSÉ da 
SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 654049
Portaria Nº 090/2021 – GePs/setUr, de 07 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/474243; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias à servidora EdMÊ cUNHa da SilVa, Mat. 
57176610/1, Técnica de Planejamento de Gestão em Turismo. oBJ: or-
ganizar e conduzir a Oficina do Programa de Regionalização do Turismo. 
dESTiNo: Paragominas/Pa. PErÍodo: 18 a 21/03/2021. alBiNo JoSÉ da 
SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 654060

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 019/2021/GaB/dPG, de 07 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, usando das atribui-
ções previstas no art. 8º, i, Viii da lei complementar nº 54, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o que consta no PaE Nº 2021/407359, 
rESolVE:
art. 1º a ementa da PorTaria Nº 192/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020, 
publicada no d.o.E. Nº 34.296, passa a vigorar com a seguinte redação:
“cria o Grupo de Trabalho para instituir e agilizar o procedimento de ins-
trução e acelerar a conclusão dos processos de versem sobre a concessão 
de aposentadorias e pensões por morte. (Nr)”
art. 2º o art. 1º da citada PorTaria passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 1º instituir Grupo de Trabalho para estabelecer diretrizes e agilizar os 
procedimentos de instrução processual, priorizando a condução e conclu-
são dos processos de versem sobre a concessão de aposentadorias e pen-
sões por morte, em tudo observadas as legislações que regulam o direito 
administrativo e Previdenciário. (Nr)”
art. 3º o art. 6º da citada PorTaria passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 6º o presente Grupo de Trabalho é vinculado diretamente ao Gabinete 
do defensor Público Geral, devendo priorizar em tudo os processos que 
versem sobre aposentadorias e pensões por morte. (Nr)”
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653919

errata
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
terMo aditiVo Nº 02/2020
coNtrato Nº: 034/2019
ProcESSo Nº: 2019/472705- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a 
ldS SErViÇoS dE liMPEZa lTda, inscrita no cNPJ: 15.150.504/0001-65.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláUSU-
la dÉciMa PriMEira do contrato nº 034/2019, com vigência por mais 12 
(doze) meses, a contar de 20/11/2020 a 20/11/2021. Modifica o valor Con-
tratual, inicialmente estabelecido na cláUSUla SÉTiMa, consoante dispõe a 
cláUSUla dÉciMa QUarTa: da repactuação do contrato nº 034/2019, con-
forme estabelecido na convenção coletiva de Trabalho 2020/2021, vigente a 
partir de 01/01/2020, modificando o valor global para R$ 360.767,16 (trezen-
tos e sessenta mil setecentos sessenta e sete reais e dezesseis centavos) e 
mensal para R$ 30.063,93 (trinta mil, e sessenta e três reais e noventa e três 
centavos), respectivamente, a contar de 01/01/2020.
daTa aSSiNaTUra: 20/11/2020.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460
Natureza de despesa: 339037
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008460c
Gp Pará: 260372
FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: lÚcia Maria SiMÕES PErEira.
cPf/Mf: 514.307.113-53.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Tibúrcio cavalcante, nº 2953, Sala 01, dio-
nísio Torres, fortaleza/cE, cEP: 60.125-101.
ORDENADOR: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – Defensor Pú-
blico Geral.
cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.
Protocolo: 603563. Publicação em 23/11/2020, doE Nº 34.415.

Protocolo: 654057

coNtrato
.

coNtrato Nº: 022/2021
Processo N.º 2021/217713– dP/Pa.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO – 006/2021-DPE.
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a empresa Mcr SiSTEMaS E coNSUlToria lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 04.198.254/0001-17.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviço de subscrições (assinaturas) de 
licenças comerciais do software Adobe Creative Cloud – Plano todos os 
apps, do fabricante adobe Systems, para atender as necessidades da de-
fensoria Pública do Estado do Pará.
DATA ASSINATURA: 06/05/2021. VALOR: Global de R$ 66.050,00 (sessen-
ta e seis mil e cinquenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 03.122.1447.8458
fonte de recursos: 0101. Elemento: 339040. Plano interno (Pi): 
1050008458c. Gp Pará: 266598
ViGÊNcia: o presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a 
partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação 
até 48 (quarenta e oito) meses, conforme previsão do artigo 57, iV, 
da Lei Nº 8.666/93. FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de 
Belém. rESPoNSáVEl da coNTraTada: Márcia caETaNo da SilVa. 
cPf/Mf: 698.295.511-72. ENdErEÇo da coNTraTada: SHN Quadra 
1 Bloco A – Le Quartier, sala 803, Asa Norte, , CEP 70701-000, Bra-
sília/DF. ORDENADOR: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO – 
defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 654079

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 10 de maio de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público Geral do Estado do Pará, HoMoloGa a 
adjudicação referente ao ProcESSo Nº: 2021/241041, Pregão Eletrônico 
nº 09/2021-dPE/Pa, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e soluções 
com a prestação de serviços para Montagem do Novo centro de Processa-
mento de dados (data center) da defensoria Pública do Estado do Pará, 
conforme condições e exigências constantes no Edital e seus anexos, tendo 
como vencedora do certame a empresa:
- clM SofTWarE coMÉrcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda (cNPJ: 
02.092.332/0001-79), venceu o GrUPo ÚNico, pelo valor global de 
R$ 6.657.965,90 (Seis milhões Seiscentos e Cinquenta e Sete mil, nove-
centos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).
Belém/Pa, 10 de maio de 2021.
________________________________________________
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 653983

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 205/2021-GGP-dPG, de 07 de Maio de 2021. a SUB-
dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o processo nº 2021/487066. rESolVE: TorNar SEM 
EfEiTo a transferência do gozo de férias residuais, referente ao aquisiti-
vo (2019/2020), da defensora Pública MaYaNa BarroS JorGE Joao, id 
funcional: 5931565/ 2, transferida por meio da PorTaria 205/2021-dPG, 
de 16/04/2021; publicada no doe nº 34.560, de 22/04/2021; com gozo no 
período de 04/10/2021 a 17/10/2021 – 14 dias. Permanescendo então o 
gozo no período de 10/05/2021 a 23/05/2021 – 14 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 654148

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 021/tJPa/2021
acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão Eletrônico nº 021/
TJPa/2021, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de água 
Mineral Natural Sem Gás Envasada em Garrafão de 20 (vinte) litros, in-
cluindo serviço de entrega nas instalações do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará – TJPA, localizadas na Capital e na Região Metropolitana, conforme 
quantidades e exigências estabelecidas no edital. Todas as informações a 
respeito do certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.
gov.br. Belém, 10/05/2021. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 653930
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sUPriMeNto de FUNdo
.

 

PorTa-
ria ProcESSo coMarca/dEParTaMENTo SUPrido fiNalidadE

ElEMENTo dE dESPESa

ToTal

PEriodo dE aPlicaÇÃo

PrESTar coN-
TaS aTÉ

combus-
tivel consumo

Transp./ 
locom.

Pessoa
fisica

Pessoa
Juridica

daTa iNicial daTa fiNal
339030 339030 339033 339036 339039

446 Pro202101128 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

PaUlo MarcElo 
dE araUJo 

HildEBraNdo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 930,00 0,00 0,00 930,00 22/04/21 21/05/21 05/06/21

448 Pro202101138 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 860,00 0,00 0,00 860,00 22/04/21 21/05/21 05/06/21

449 Pro202101139 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

JoSE riBEiro da 
coSTa filHo

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 930,00 0,00 0,00 930,00 22/04/21 21/05/21 05/06/21

450 Pro202101147 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

MarcElo PaSSoS 
calaNdriNi 
fErNaNdES

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 22/04/21 21/05/21 05/06/21

451 Pro202101151 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

MaX JorGE Ma-
cHado SaNToS

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 22/04/21 21/05/21 05/06/21

452 Pro202101162 cUrraliNHo 
carlYlE VicTor 

SaNTaNa 
PEiXoTo

diliGÊNciaS 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 23/04/21 22/05/21 06/06/21

453 Pro202101164 SaNTarÉM 3ª Vara
KaTia PaTricia 

dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 23/04/21 22/05/21 06/06/21

591 Pro202101165 cacHoEira do arari rENaN NoroNHa 
caValcaNTE diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 23/04/21 22/05/21 06/06/21

592 Pro202101166 afUá laUra loPES 
raUda diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 23/04/21 22/05/21 06/06/21

593 Pro202101171 PorTEl carloS rodri-
GUES da SilVa

cErTifica-
ÇÃo diGiTal 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 26/04/21 25/06/21 09/06/21

594 Pro202101172 SaNTarÉM 3ª Vara
KaTia PaTricia 

dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 27/04/21 26/05/21 10/06/21

595 Pro202101173 aBaETETUBa Maria lUiSa Pi-
NHEiro SoarES

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 36,00 0,00 640,00 224,00 900,00 27/04/21 26/05/21 10/06/21

596 Pro202101179 aBaETETUBa
MaUro oSValdo 

dE oliVEira 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 27/04/21 26/05/21 10/06/21

597 Pro202101181 caPaNEMa
SHaKira criSTi-
Na riBEiro da 

SilVa

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 27/04/21 26/05/21 10/06/21

598 Pro202101183 SEcrETaria dE ENGENHaria E ar-
QUiTETUra

MaX JorGE Ma-
cHado SaNToS

ViSToria 
TÉcNica 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 27/04/21 26/05/21 10/06/21

599 Pro202101226 alENQUEr
EVaNdro 

lUiZ BaTiSTa 
SaloMao

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 27/04/21 26/05/21 10/06/21

600 Pro202101340 BraGaNÇa SaUlo SaraTY 
dE oliVEira diliGÊNciaS 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 28/04/21 27/05/21 11/06/21

601 Pro202101341 PraiNHa JoÃo PaUlo dE 
oliVEira lEiTE diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 28/04/21 27/05/21 11/06/21

602 Pro202101349 GoiaNÉSia do Pará caio KarlaGE 
corrEa JaiME

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 29/04/21 28/05/21 12/06/21

603 Pro2021001353 EScola JUdicial do PodEr JUdiciário 
do ESTado do Pará

cilENE BriTo 
aNcHiETa

aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 29/04/21 28/05/21 12/06/21

604 Pro202101356 caPaNEMa
SHaKira criSTi-
Na riBEiro da 

SilVa

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 29/04/21 28/05/21 12/06/21

605 Pro2021001357 SoUrE
HEroNildES 

MarQUES 
BarBoSa

ESTUdo 
Social 340,00 0,00 150,00 0,00 0,00 490,00 29/04/21 28/05/21 12/06/21

606 Pro2021001358 oriXiMiNá
aNa criSTiNa 
PiNHo Moda 

NoBrE
diliGÊNciaS 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 30/04/21 29/05/21 13/06/21

607 Pro202101360 Eldorado doS caraJáS
fraNciSca lE-

aNdra da SilVa 
ViEira

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 985,00 0,00 0,00 0,00 985,00 30/04/21 29/05/21 13/06/21

608 Pro202101367 oriXiMiNá
aNa criSTiNa 
PiNHo Moda 

NoBrE
diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

609 Pro202101368 SoUrE daNiElSoN 
corrEa lEiTE

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 146,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

610 Pro202101370 caPaNEMa JocilENE PiNHEi-
ro rodriGUES

ESTUdo 
Social 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

611 Pro202101373 SaNTarÉM 3ª Vara
KaTia PaTricia 

dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

612 Pro202101375 GUrUPá aNToNio laUrE-
aNo diNiZ NETo

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 31,00 0,00 0,00 1.319,00 1.350,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21
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613 Pro202101376 aBaETETUBa Maria lUiSa Pi-
NHEiro SoarES

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 39,00 0,00 560,00 196,00 795,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

614 Pro202101378 SaNTarÉM 3ª Vara
KaTia PaTricia 

dE SoUSa 
aGUiar

SESSÃo dE 
JÚri 0,00 1.065,00 0,00 0,00 0,00 1.065,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

615 Pro202101380 BraGaNÇa SaUlo SaraTY 
dE oliVEira diliGÊNciaS 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

616 Pro202101382 SoUrE daNiElSoN 
corrEa lEiTE

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 146,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

617 Pro202101383 SoUrE daNiElSoN 
corrEa lEiTE

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 146,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

618 Pro202101384 SoUrE daNiElSoN 
corrEa lEiTE

ESTUdo 
Social 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 146,00 03/05/21 01/06/21 16/06/21

 ToTal 625,00 5.781,00 24.274,00 1.200,00 1.739,00 43.619,00  

Protocolo: 653961

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.069, de 10 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JUScEliNo da SilVa NaSciMENTo JUNior, auditor 
de controle Externo TcE-cT-603, matrícula nº 0101455, para exercer a 
função gratificada de Gerente de Expediente-ECAV, a partir de 11-05-2021.

Protocolo: 654109

errata
.

Portaria Nº 37.055 de 29 de aBriL de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
r E S o l V E:
aPoSENTar, de acordo com o arts. 3º, inciso i, ii, iii e parágrafo único; 
2º e 5° da Emenda constitucional nº 47/2005, combinado com o art. 54-c, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/2002, incluído pela lei 
complementar nº 51/2006; arts. 114, 131, parágrafo 1º, inciso Xii da lei 
nº 5.810/94 e artigo 28, i da lei 8.037/2014, tendo em vista o que consta 
do expediente nº 001920/2021, a servidora aNa PaUla dE SoUZa car-
DOSO FOLHA, Auxiliar Técnico de Controle Externo – Administrativo TCE-
ca-401, classe d, Nível 04, matrícula nº 0580074, a partir de 01-05-2021, 
com provento mensal de R$ 19.605,77.

Protocolo: 654075

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 19.264
(Processo nº tc/003923/2021) 
dispõe sobre a autorização plenária para a celebração de acordo de 
cooperação com o conselho regional de contabilidade do Estado do Pará 
na área de treinamento, desenvolvimento e educação profissional.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições regimentais,
considerando o que dispõe o art. 12, inciso ii, alínea “b” do riTcE;
considerando o parecer nº 175/2021 da Procuradoria deste Tribunal de 
contas do Estado do Pará, manifestando-se favorável à celebração;
considerando ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº. 
5.768, desta data;
rESolVE,  unanimemente:
art. 1º fica autorizada a Presidência a celebrar acordo de cooperação com 
o conselho regional de contabilidade do Estado do Pará, na área de treina-
mento, desenvolvimento e educação profissional, com objetivo de propiciar 
a mútua colaboração entre os Órgãos possibilitando a participação dos 
servidores à programação de cursos relativos à capacitação e ao desen-
volvimento profissional a serem promovidos por esta E. Corte de Contas, 
por intermédio de sua Escola de contas “alberto Veloso” e pelo conselho 
Regional de Contabilidade do Pará – CRC/PA.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária Virtual de 05 de maio de 2021.

Protocolo: 654042
Portaria Nº 37.068, de 10 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
diSPENSar o servidor JoSÉ adMir PoMBo caMPoS, agente auxiliar de 
Serviços Gerais TCE-CO-3, matrícula nº 0100369, da função gratificada de 
Gerente de Expediente-EcaV, a partir de 11-05-2021.

Protocolo: 654105

resoLUÇÃo nº. 19.263
(Processo nº. 2018/50108-0)
altera o art. 21 da resolução nº 19.109/2019 que regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais;
considerando o que dispõem o art. 3º do ato nº 063, de 17 de dezembro de 
2012 (riTcE) e o art. 15 da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
considerando a proposta de alteração elaborada pela Secretaria de 
Tecnologia da informação e o parecer nº 125/2021 da Projur no qual opina 
pela possibilidade da alteração pretendida;
CONSIDERANDO, finalmente, a manifestação da Presidência, constante da 
ata nº 5.768, desta data;
rESolVE,              
unanimemente:
art. 1º o caput do art. 21 da resolução nº 19.109 de 14 de maio de 2019, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 21. É facultada ao Tribunal de contas do Estado do Pará a adesão a 
Ata de Registro de Preços de outros órgãos e entidades da administração 
pública federal, estadual e do distrito federal, dos poderes legislativo 
e judiciário, ministérios públicos e tribunais de contas, visando a 
vantajosidade e celeridade desta modalidade como benefício para esta 
corte de contas e observadas as seguintes condições:” (Nr)
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão 
ordinária Virtual de 05 de maio de 2021.
resoLUÇÃo nº. 19.109(*)
(Processo nº. 2018/50108-0)
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Tribunal de 
contas do Estado do Pará. 
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,
considerando o que dispõem o art. 3º do ato nº 063, de 17 de dezembro de 
2012 (riTcE) e o art. 15 da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
considerando a proposta de regulamentação elaborada pela comissão 
instituída pela Portaria nº 33.206 de 21.02.2018 conforme determinado 
pelo colegiado na decisão consubstanciada na resolução nº 18.977 de 14 
de dezembro de 2017;
Considerando o relatório e voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
relator cipriano Sabino de oliveira Junior;
Considerando, finalmente, a exposição da Presidência constante da Ata nº. 
5.646, desta data.
rESolVE, unanimemente, instituir o regulamento do Sistema de registro 
de Preço – SRP no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos 
termos a seguir:
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 1° as contratações de serviços e as aquisições de bens, quando 
realizadas pelo Sistema de Registro de Preço – SRP, no âmbito do Tribunal 
de contas do Estado do Pará reger-se-ão pelas normas previstas no artigo 
15 da lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 da lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo disposto nesta resolução.
Art. 2° Para os efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I – Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de 
bens, para contratações futuras;
II – Ata de Registro de Preços – ARP – instrumento vinculativo 
obrigacional, cuja assinatura reflete o compromisso para futura 
contratação, em que se registram os preços, fornecedores, prestadores 
de serviços e condições a serem praticadas, conforme as disposições 
contidas no edital e nas propostas apresentadas;
iii - Órgão Gerenciador - o Tribunal de contas do Estado do Pará 
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro 
de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;
IV - Órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública 
que não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos 
os requisitos desta resolução, faz adesão à ata de registro de preços;
V – Beneficiário do Registro – o fornecedor ou prestador de serviços que 
participou da licitação e tem seu preço registrado na ata de registro de Preços.
Art. 3° O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
i - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratação frequentes;
ii - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entrega 
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parcelada ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida 
ou em regime de tarefa;
III - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente 
o quantitativo a ser demandado pelo Tribunal de contas do Estado do Pará.
caPÍtULo ii
da LicitaÇÃo Para reGistro de PreÇos
art. 4º a licitação para a formação da ata de registro de Preços será feita nas 
modalidades concorrência ou Pregão, do tipo Menor Preço, sendo esta última 
modalidade preferencial quando o objeto for bem ou serviço comum, como 
definido na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e será precedida de 
ampla pesquisa de mercado, observando-se as seguintes condições:
I – cotações de preços junto à no mínimo 03 (três) empresas idôneas nos aspectos 
jurídico, técnico, econômico e fiscal, atuantes nos setores objeto da licitação;
II – observância dos preços praticados em licitações recentes no âmbito da 
administração pública;
III – outros meios disponíveis, devidamente comprovados, que possibilitem 
a obtenção do efetivo valor de mercado.
§ 1° o julgamento por técnica e preço, na modalidade concorrência, poderá 
ser excepcionalmente adotado, a critério do Tribunal e mediante despacho 
fundamentado da Presidência.
§ 2° Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato 
ou outro instrumento hábil.
art. 5° o Tribunal de contas do Estado do Pará poderá dividir a quantidade 
total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para 
possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o 
prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
art. 6° o edital de licitação para registro de preços observará o disposto 
nas leis federais n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e contemplará, no mínimo:
I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 
a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas 
unidades de medida usualmente adotadas;
ii - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo Tribunal de contas 
do Estado do Estado do Pará, no prazo fixado para validade da ARP;
iii - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;
IV- estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não 
participantes, observado o disposto no § 4° do art. 20, no caso do Tribunal 
de contas do Estado do Pará admitir adesões, sendo que, essa estimativa 
não será considerada para fins de qualificação técnica e qualificação 
econômico-financeira na habilitação do licitante;
V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, 
nos casos de serviços, quando cabível, a frequência, periodicidade, 
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e 
utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina 
e controles a serem adotados;
Vi - prazo de validade da ata de registro de Preço, observado o disposto 
no caput do art. 10 desta resolução;
Vii - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;
Viii - penalidades por descumprimento das obrigações;
iX - minuta da ata de registro de preços como anexo; e
X - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.
§ 1° o edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço 
aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no 
mercado, desde que tecnicamente justificado.
§ 2° Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços 
em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta 
diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos 
variáveis por região.
§ 3° O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e 
do contrato serão efetuados exclusivamente pela Procuradoria do Tribunal 
de contas do Estado do Pará.
Art. 7° Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
Parágrafo único. a apresentação de novas propostas na forma do caput 
não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado, para fins de compor a ata de registro de preços.
caPÍtULo iii
das coMPetÊNcias do triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
art. 8° caberá ao Tribunal de contas do Estado do Estado do Pará, a prática 
de todos os atos de controle e administração do Sistema de registro de 
Preços, e ainda o seguinte:
i - consolidar informações relativas a estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência 
ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de 
padronização e racionalização;
ii - promover atos necessários à instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório;
III - realizar o procedimento licitatório, bem como os atos deles decorrente;
iV - gerenciar a ata de registro de Preços;
V – realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da 
licitação, a fim de garantir as exigências contidas no art. 4º desta Resolução;
Vi - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
VII - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes de infrações pelo descumprimento do pactuado na ata de 
registro de preços ou das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações;
VIII - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 
previsto no caput, do art. 10 desta resolução, respeitado o prazo de 
vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
Parágrafo único. a ata de registro de Preços, disponibilizada no Portal 
do sítio eletrônico do Tribunal de contas do Estado do Pará, poderá ser 
assinada por certificação digital.

caPÍtULo iV
do reGistro de PreÇos e da VaLidade da ata
Art. 9° Após a homologação da licitação serão observadas, entre outras, 
as seguintes condições:
i - serão registrados na ata de registro de Preços os preços e quantitativos 
do licitante mais bem classificado na fase competitiva;
ii - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos 
do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 
atender aos requisitos previstos no art. 3° da lei n° 8.666/93;
iii - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Pará e ficará 
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 
respeitada nas contratações.
§ 1° o registro a que se refere o inciso ii do caput tem por objetivo 
a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de 
atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos 
artigos 17 e 18 desta resolução.
§ 2° Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso 
II do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva.
§ 3° a habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva 
a que se refere o inciso II do caput será efetuada, na hipótese prevista no 
parágrafo único do art. 11 e quando houver necessidade de contratação 
de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 18 e 19.
§ 4° o anexo que trata o inciso ii do caput consiste na ata de realização 
da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação 
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais 
ao do licitante vencedor do certame.
art. 10. o prazo de validade da ata de registro de preços não será superior 
a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso iii do 
§3° do art. 15 da lei n° 8.666/93.
§1° É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata 
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do 
art. 65 da lei n° 8.666/93.
§2° a vigência dos contratos decorrentes do Sistema de registro de 
Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o 
disposto no art. 57 da lei n° 8.666/93.
§3° os contratos decorrentes do Sistema de registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da lei nº 8.666/93.
§4° o contrato decorrente do Sistema de registro de Preços deverá ser 
assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
caPÍtULo V
da assiNatUra da ata e da coNtrataÇÃo coM ForNecedores 
reGistrados
art. 11. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores e/ou prestadores de serviços 
registrados, o Tribunal de contas do Estado do Pará, convocará os 
interessados para assinar a ata de registro de Preços, no prazo e nas 
condições estabelecidos no edital, podendo o prazo ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Parágrafo único. É facultado a administração, quando o convocado não assinar 
a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
art. 12. a ata de registro de Preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
Parágrafo único. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar 
a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das 
penalidades legalmente estabelecidas.
art. 13. a contratação com os fornecedores registrados será formalizada 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o 
disposto no art. 62 da lei n° 8.666/93.
art. 14. a existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
caPÍtULo Vi
da reVisÃo e do caNceLaMeNto dos PreÇos reGistrados
art. 15. os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Tribunal promover as 
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas 
na alínea “d” do inciso ii do caput do art. 65 da lei n° 8.666/93.
art. 16. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, o Tribunal de contas do Estado do 
Pará convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado.
§ 1º os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade.
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
art. 17.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Tribunal poderá:
i - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
ii - convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
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oportunidade de negociação.
Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o Tribunal deverá 
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
art. 18. o registro do fornecedor será cancelado quando:
i - descumprir as condições da ata de registro de Preços;
ii - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou
iV - sofrer sanção prevista nos incisos iii ou iV do caput do art. 87 da lei 
n° 8.666/93, ou no art. 7° da lei nº 10.520/2002.
§1º O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste artigo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 
despacho da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará.
art. 19. o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, por razão 
de interesse público ou a pedido do fornecedor.
caPÍtULo Vii
da UtiLiZaÇÃo da ata de reGistro de PreÇos Por ÓrGÃo oU 
eNtidades NÃo ParticiPaNtes
art. 20. a ata de registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal 
ou estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do Tribunal de contas do Estado do Pará.
§ 1° Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso 
da ata de registro de Preços, deverão consultar o Tribunal de contas do 
Estado do Pará para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2° Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não 
do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas junto ao 
Tribunal de contas do Estado do Pará.
§ 3° as aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
ata de registro de preços para o Tribunal de contas do Estado do Pará.
§ 4º O instrumento convocatório deve prever que o quantitativo decorrente 
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o Tribunal de contas do Estado do Pará, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. 
§ 5° Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas 
e sua aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
Tribunal de contas do Estado do Pará.
§ 6° Após a autorização do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o órgão 
não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em 
até 90 (noventa) dias, observado a prazo de vigência da ata.
caPÍtULo Viii
da adesÃo do triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ a ata 
de reGistro de PreÇos de oUtros ÓrGÃos oU eNtidades 
PÚBLicas Na coNdiÇÃo de NÃo ParticiPaNte
art. 21. É facultada ao Tribunal de contas do Estado do Pará a adesão a ata 
de Registro de Preços de outros órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual e do distrito federal, dos poderes legislativo e judiciário, 
ministérios públicos e tribunais de contas, visando a vantajosidade e 
celeridade desta modalidade como benefício para esta corte de contas e 
observadas as seguintes condições:
(*) caput com redação alterada pela resolução nº 19.109 de 05/05/2021
I – quando devidamente justificada a vantagem da adesão, mediante os 
procedimentos definidos nos itens I, II e III do art. 4º desta Resolução;
II – a ARP deverá estar em vigor, em prazo nunca superior a 12 (doze) meses;
III – o fornecimento ou o serviço não poderá ter quantitativo superior ao 
limite legal dos quantitativos registrados na ata que pretende aderir;
IV – a aceitação do fornecedor beneficiário da ARP.
art. 22. o Tribunal de contas do Estado do Pará, quando desejar fazer uso 
de Ata de Registro de Preços manifestará o seu interesse junto ao órgão 
gerenciador da ARP, para que este após sua anuência indique o beneficiário 
do registro e o respectivo preço e condições, observados a ordem de 
classificação, além da solicitação do seguinte:
I – o edital de licitação;
II – os comprovantes de publicação do edital e de outros documentos exigidos;
III – a ata da sessão pública ou a proposta do fornecedor, a ata de registro 
de preços e a respectiva publicação;
IV – outros documentos relevantes para a verificação da regularidade do 
procedimento, conforme o caso.
art. 23. o exame da regularidade dos procedimentos de adesão será 
submetido à Procuradoria do Tribunal de contas do Estado do Pará.
caPÍtULo iX
disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
art. 24. o Tribunal de contas do Estado do Pará poderá utilizar recursos de 
tecnologia da informação na operacionalização do disposto nesta resolução 
e automatizar procedimentos de controle e atribuições do Tribunal de 
contas do Estado do Pará.
art. 25. compete ao Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará 
promover a resolução dos casos omissos, bem como expedir instruções e 
orientações complementares necessárias ao cumprimento desta resolução.
art. 26. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 14 de maio de 2019.
(*) republicada com as alterações promovidas pela resolução nº 19.109 
de 05/05/2021.

Protocolo: 654377

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

o MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ, por meio 
do Procurador de contas que esta subscreve, com fundamento na resolu-
ção nº 07/2017 – MPC/PA – Colégio, e
CONSIDERANDO não se verificar a irregularidade apontada pelo denunciante,
rESolVE
Indeferir a abertura de procedimento apuratório preliminar e arquivar o 
Procedimento Notícia de fato nº 2021/0107-1, que tem como objeto su-
posta “cláusula de barreira no concurso Público Edital nº 01 cfP/PMPa/
SEPlad, de 12/11/2020 para ingresso no curso de formação de praças”.
Por envolver interesse coletivo e se tratar de uma denúncia anônima, abre-
se o prazo de 10 (dez) dias úteis para recurso administrativo ao conselho 
Superior do Ministério Público de contas do Estado do Pará, com funda-
mento no art. 8º, § 3º, da supracitada resolução.
Belém, 10 de maio de 2021.
Patrick Bezerra Mesquita
Procurador de contas

Protocolo: 653992

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 0998/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodriGUES dE 
SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo administrati-
vo nº 137/2020-SGJ-Ta, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição 
de condicionadores de ar, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei 
federal nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, 
de 20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, 
ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto 
Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, a servidora aN-
drÉa Mara ciccio, 1ª Suplente, e a servidora laYS faVacHo BaSToS, 2ª 
Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor criS-
PiM riBEiro dE alMEida filHo e, no seu impedimento MarcElo aNToNio 
SilVa MarTiNS, para análise técnica das propostas e da documentação de 
qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS AN-
JoS, Técnica-contadora, para análise da documentação contábil.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém (Pa), 05 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 654149
Portaria N.º 1008/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar como membro da Equipe de apoio a servidora criSTiNa Maia 
MUrriETa e, no seu impedimento, aNa PriScila corrEa da SilVa 
para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Processo administrativo nº 
143/2018-SGJ-Ta, registro de Preços para aquisição eventual e instalação 
de persianas, com ou sem bandôs, para análise técnica das propostas e da 
documentação de qualificação técnica, em substituição à Equipe de Apoio 
designada pela PorTaria nº. 882/2021-MP/PGJ de 16 de abril de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém (Pa), 07 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 654153
Portaria N.º 1041/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a instauração do procedimento de apuração da responsa-
bilidade da empresa ETaPa SErViÇoS GEraiS lTda-EPP, em sua atuação 
nos contratos nº 013/2018-MP/Pa e 014/2018-MP/Pa, cujos objetos con-
sistem na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, 
com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e 
equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará em 
Santarém, respectivamente no Edifício Sede e no Teatro Vitória, consubs-
tanciado no Processo nº 030/2021-SGJ-Ta (Protocolo SiP 3764/2021);
coNSidEraNdo que o coordenador das Promotorias de Justiça de 
Santarém, em exercício, enviou e-mail à Subprocuradoria-Geral de 
Justiça informando que a empresa ETaPa SErViÇoS GEraiS lTda
-EPP não havia realizado o pagamento de verbas salariais, ticket ali-
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mentação e vale transporte de seus funcionários, referentes ao mês 
de fevereiro de 2021, e sugerindo a adoção de providências cabíveis;
coNSidEraNdo que a conduta da empresa caracterizou o descumprimento 
das obrigações fixadas no item 10.2.26, da Cláusula Décima, dos Contratos 
nº 013/2018-MP/Pa e 014/2018-MP/Pa, o que impõe à aplicação das pena-
lidades de MUlTa, com base na cláusula décima Terceira, item 13.1.3, de 
cada um dos instrumentos contratuais, c/c art. 87, inc. ii da lei nº 8.666/93 
e SUSPENSÃo TEMPorária dE ParTiciPar EM liciTaÇÃo E iMPEdiMENTo 
dE coNTraTar coM o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, pelo 
período de 1 (um) ano, com base na cláusula décima Terceira, item 13.1.6.1, 
i, de cada um dos instrumentos contratuais, c/c art. 87, inc. iii da lei nº 
8.666/93, além da rESciSÃo UNilaTEral doS coNTraToS Nº 013/2018-
MP/Pa e 014/2018-MP/Pa, com fulcro no art. 78, i e ii, da lei n.º 8.666/1993, 
diante das reiteradas irregularidades praticadas pela Empresa, conforme Pa-
recer Jurídico nº 135/2021-analista Jurídico, emitido pela analista Jurídica da 
atividade de licitações e contratos deste Órgão Ministerial;
coNSidEraNdo que foi expedido o ofício nº 023/2021-SGJ-Ta/MP/Pa 
para comunicar a Empresa acerca da instauração do processo de pena-
lidade e rescisão contratual e para assegurar o direito à ampla defesa, 
contudo, não houve apresentação de defesa prévia;
coNSidEraNdo que, por meio do Parecer Jurídico nº 220/2021-analista Jurídi-
co, a atividade de licitações e contratos deste Órgão Ministerial, manifestou-se 
novamente pela rESciSÃo UNilaTEral doS coNTraToS Nº 013/2018-MP/Pa 
e 014/2018-MP/Pa e pela aplicação das sanções de MUlTa e SUSPENSÃo TEM-
Porária dE ParTiciPar EM liciTaÇÃo E iMPEdiMENTo dE coNTraTar coM 
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, considerando que a Empresa 
ETaPa SErViÇoS GEraiS lTda-EPP, não apresentou defesa prévia e, portanto, 
não houve fatos novos que elidissem a sanção indicada;
coNSidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da lega-
lidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
r E S o l V E:
I – APLICAR à Empresa ETAPA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP, a sanção de 
MULTA, para o Contrato nº 013/2018-MP/PA nos valores de R$ 3.905,97 
(três mil, novecentos e cinco reais e noventa e sete centavos) pela au-
sência de pagamento de salários (item 14, grau 06); e R$ 2.734,18 (dois 
mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) pela ausência 
de entrega de tickets-refeição e vale-transporte (item 10, grau 03), e para 
o Contrato nº 014/2018-MP/PA, nos valores de R$ 3.905,97 (três mil, no-
vecentos e cinco reais e noventa e sete centavos) pela ausência de paga-
mento de salários (item 14, grau 06); e R$ 2.734,18 (dois mil, setecentos 
e trinta e quatro reais e dezoito centavos) pela ausência de entrega de 
tickets-refeição e vale-transporte (item 10, grau 03), todas com base na 
cláusula décima Terceira, item 13.1.3, dos contratos nº 013/2018-MP/Pa 
e 014/2018-MP/Pa, c/c art. 87, ii, da lei 8.666/93;
ii - aPlicar a penalidade de SUSPENSÃo TEMPorária dE ParTiciPar 
EM liciTaÇÃo e iMPEdiMENTo dE coNTraTar coM MiNiSTÉrio PÚBli-
co do ESTado do Pará PElo PErÍodo dE UM aNo, nos termos da cláu-
sula décima Terceira, item 13.1.6.1, i, dos contratos nº 013/2018-MP/Pa 
e 014/2018-MP/Pa, c/c art. 87, iii da lei 8.666/93;
III – RESCINDIR os Contratos nº 013/2018-MP/PA e 014/2018-MP/PA, celebra-
dos com a Empresa ETaPa SErViÇoS GEraiS lTda-EPP, com base no art. 78, 
i e ii, da lei n.º 8.666/1993, a contar da data da publicação desta PorTaria.
iV - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém/Pa, 10 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 654215
Portaria N.º 1042/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a instauração do procedimento de apuração da responsa-
bilidade da empresa ETaPa SErViÇoS GEraiS lTda-EPP, em sua atuação 
nos contratos nº 013/2018-MP/Pa e 014/2018-MP/Pa, cujos objetos con-
sistem na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, 
com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de limpeza e 
equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará em 
Santarém, respectivamente no Edifício Sede e no Teatro Vitória, consubs-
tanciado no Processo nº 034/2021-SGJ-Ta (Protocolo SiP 2948/2021);
coNSidEraNdo que por meio do ofício nº 010/2021/MP-dSG, a chefe da 
divisão de Serviços Gerais deste Órgão Ministerial sugeriu aplicação das 
sanções cabíveis à empresa ETaPa SErViÇoS GEraiS lTda-EPP, em razão 
do não pagamento de verbas salariais, ticket alimentação e vale transporte 
de seus funcionários, referentes ao mês de janeiro de 2021;
coNSidEraNdo que a conduta da empresa caracterizou o descumprimento 
das obrigações fixadas no item 10.2.26, da Cláusula Décima, dos Contratos 
nº 013/2018-MP/Pa e 014/2018-MP/Pa, o que impõe à aplicação da penalida-
de de MUlTa, com base na cláusula décima Terceira, item 13.1.3, de cada um 
dos instrumentos contratuais, c/c art. 87, inc. ii da lei nº 8.666/93, conforme 
Parecer Jurídico nº 123/2021-analista Jurídico, emitido pela analista Jurídica 
da atividade de licitações e contratos deste Órgão Ministerial;
coNSidEraNdo que foi expedido o ofício nº 022/2021-SGJ-Ta/MP/Pa 
para comunicar a Empresa acerca da instauração do processo de penali-
dade e para assegurar o direito à ampla defesa, contudo, não houve apre-
sentação de defesa prévia;
coNSidEraNdo que, por meio do Parecer Jurídico nº 219/2021-analista 
Jurídico, a atividade de licitações e contratos deste Órgão Ministerial, ma-
nifestou-se novamente pela aplicação da sanção de MUlTa, considerando 
que a Empresa ETaPa SErViÇoS GEraiS lTda-EPP, não apresentou defesa 
prévia e, portanto, não houve fatos novos que elidissem a sanção indicada;
coNSidEraNdo a supremacia do interesse público e os princípios da lega-

lidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
r E S o l V E:
I – APLICAR à Empresa ETAPA SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP, a sanção de 
MULTA, para o Contrato nº 013/2018-MP/PA nos valores de R$ 3.905,97 
(três mil, novecentos e cinco reais e noventa e sete centavos) pela au-
sência de pagamento de salários (item 14, grau 06); e R$ 2.734,18 (dois 
mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) pela ausência 
de entrega de tickets-refeição e vale-transporte (item 10, grau 03), e para 
o Contrato nº 014/2018-MP/PA, nos valores de R$ 3.905,97 (três mil, no-
vecentos e cinco reais e noventa e sete centavos) pela ausência de paga-
mento de salários (item 14, grau 06); e R$ 2.734,18 (dois mil, setecentos 
e trinta e quatro reais e dezoito centavos) pela ausência de entrega de 
tickets-refeição e vale-transporte (item 10, grau 03), todas com base na 
cláusula décima Terceira, item 13.1.3, dos contratos nº 013/2018-MP/Pa 
e 014/2018-MP/Pa, c/c art. 87, ii, da lei 8.666/93;
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém/Pa, 10 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 654219

adMissÃo de serVidor
.

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 001/2021-MP/PJGP
a Promotora de Justiça Titular de Goianésia do Pará, nos termos do artigo 
129, inciso iii, da constituição da república, além das disposições contidas 
no art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e de acordo com o disposto no art. 31, 
inc. ii e iii, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo SiMP nº 000843-055/2021 (Eletrônico), que 
se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Goianésia do Pará, si-
tuada na Praça da Bíblia, s/n – Prédio do Fórum, bairro Colegial, Goianésia 
do Pará/PA, CEP 68.639 – 000, Tel.: (93) 3779–1148.
PorTaria nº 001/2021-MP/PJGP
Polo Passivo: SiGiloSo.
assunto: Para acompanhar as políticas assistenciais em favor de N. N. S.
THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ - Promotora de Justiça

Protocolo: 653978

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 1047/2021-MP/PGJ
 o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ PaiXÃo BoTElHo JÚNior, aUXiliar dE ad-
MiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.3043, lotado na Promotoria de Justiça de 
Ipixuna do Pará, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 17/03/2020 
até 16/05/2020, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758-Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de Consumo-R$ 800,00
3390-36-O.S. Terceiros – P.Física-R$ 2.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de Maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 653959

diÁria
.

republicado por incorreção no d.o.e. de 29 de abril de 2021
Portaria N.º 0925/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110072/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 29/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 22 de abril de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0989/2021-MP/PGJ
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a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111003/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): limoeiro do ajuru/Pa
PErÍodo(S): 11/05/2021 - 13/05/2021, 27/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 04 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0990/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 431/2021-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 27/04/2021,protocolo 105127/2021, conforme abaixo relacionada:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção
dESTiNo(S): água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 09/03/2021 - 19/03/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 04 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0991/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110685/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: dioNiValdo riBEiro da SilVa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1010
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Trairão/Pa, aveiro/Pa
PErÍodo(S): 10/05/2021 - 10/05/2021, 12/05/2021 - 12/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligencias na-
queles municípios
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 04 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0992/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110474/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE da SilVEira SaMPaio NETo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1277
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 28/04/2021 - 30/04/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a equipe de 
correição na PJ daquele município
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 04 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 0999/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110964/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 06/05/2021 - 06/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: implantação de sistema(s)
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 05 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1000/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111086/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 14/05/2021 - 15/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - dar inicio aos serviços cons-
tantes na NE nº 2021 e 0852 que tratam de serviços na PJ de cachoeira 
do arari/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElÉM/Pa, 05 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1001/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110970/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 04/05/2021 - 07/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 05 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1002/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº110971/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1659
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 04/05/2021 - 07/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 05 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1004/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
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âmbito do expediente nº110986/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2021 - 28/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 06 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1005/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111262/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa, São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa
PErÍodo(S): 10/05/2021 - 15/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral, 
na realização de correição ordinária nos cargos das PJ ´s Santa Maria do 
Pará, São Miguel do Guamá e irituia/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 06 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria N.º 1006/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº111267/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa Maria do Pará/Pa, São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa
PErÍodo(S): 10/05/2021 - 15/05/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária nos 
cargos das PJ ´s de Santa Maria do Pará, São Miguel do Guamá e irituia/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 06 de Maio de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 654017

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 1032/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
Autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 111399/2021 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida fariaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Baião
MaTrÍcUla: 999.2515
oriGEM: Baião - Pa
dESTiNo(S): Mocajuba/Pa
PErÍodo(S): 03/05/2021 - 04/05/2021
fiNalidadE: acumulação
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM/Pa, 07 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 654018
eXtrato da Portaria Nº 003/2021/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistratiVo
PorTaria N.003/2021-MP/4PJr. o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado 
do Pará, neste ato representado pela Promotora de Justiça da 5ª região 

agrária, determina a instauração do presente Procedimento administrativo 
que objetiva o “acompanhamento das cooperativas indígenas criadas para 
a exploração, em diversos segmentos, das terras desses povos tradicio-
nais”. o mencionado procedimento se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de redenção, situada na av. Manoel Vicente Pereira, s/n, lotes 
20/25 – Parque dos Buritis – cep 68.52-760 – Redenção-PA.
 Herena Neves Maués corrêa de Melo
Promotora de Justiça Titular da 5ª região agrária

Protocolo: 654014
eXtrato de Portaria Nº 005/2021-MP/PJtUc
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE TUcUMÃ, torna público a PorTaria n. 
005/2021-MP/PJTUc, que instaura o Procedimento administrativo SiMP n. 
000728-182/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Tucumã, sito na av. Brasília, s/n, centro, Tucumã/Pa.
data da instauração: 05/05/2021
objeto: apuração de supostas irregularidades na prestação de serviço pe-
los Hospitais Privados conveniados com o Sistema Único de Saúde na ci-
dade de Tucumã.
requeridos: HoSPiTal E MaTErNidadE SaNTo aGoSTiNHo
HoSPiTal E MaTErNidadE NoSSa SENHora do NaZarÉ
Promotor de Justiça: SUldBlaNo oliVEira GoMES

Protocolo: 654012
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 002/2021-MP/PJGP
a Promotora de Justiça Titular de Goianésia do Pará, nos termos do artigo 
129, inciso iii, da constituição da república, além das disposições contidas 
no art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e de acordo com o disposto no art. 31, 
inc. ii e iii, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo SiMP nº 000848-055/2018 (Eletrônico), que 
se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Goianésia do Pará, si-
tuada na Praça da Bíblia, s/n – Prédio do Fórum, bairro Colegial, Goianésia 
do Pará/PA, CEP 68.639 – 000, Tel.: (93) 3779–1148.
PorTaria nº 002/2021-MP/PJGP
Polo Passivo: dElEGacia dE PolÍcia dE GoiaNÉSia do Pará.
assunto: Para acompanhar as questões relativas à estrutura física, cus-
tódia de armamentos e recursos humanos da DELEGACIA DE POLÍCIA DE 
GoiaNÉSia do Pará.
THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ - Promotora de Justiça

Protocolo: 653980
eXtrato de Portaria N.º 016/2021–MP/2ªPJsMG
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo membro titular da 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá, torna pública a coNVErSÃo dE ProcEdiMENTo PrEParaTÓ-
rio (PP) EM iNQUÉriTo ciVil (ic) referente ao ProTocolo SiMP N.º 
001338-143/2017, o qual se encontra à disposição na sede do órgão mi-
nisterial, localizado na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 
68.660-000, São Miguel do Guamá–PA, que apura possíveis atos de im-
probidade administrativa referentes ao Processo Licitatório (Concorrência 
Pública) n.º 3/2017-00002, com o objeto de reforma de Escolas Públicas 
Municipais de São Miguel do Guamá.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 653892
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 018/2021–MP/2ªPJsMG
a 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento no 
art. 8º, da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pú-
blica a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 000129-
143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, São 
Miguel do Guamá–PA, E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Polo PaSSiVo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
aSSUNTo: acompanhar a resolução referente ao inteiro teor de denúncia 
de crime sexual contra o adolescente a.c.S.l, com requisição de instau-
ração do procedimento policial cabível e solicitação de acompanhamento 
psicossocial, dentre outras providências que se fizerem necessárias.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 653893
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 019/2021–MP/2ªPJsMG
a 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento no 
art. 8º, da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pú-
blica a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 000574-
143/2020), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, São 
Miguel do Guamá–PA, E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Polo PaSSiVo: 5ª rEGioNal dE SaÚdE.
aSSUNTo: acompanhar a resolução referente ao inteiro teor de denúncia 
de desvio de medicamentos para tratamento da coVid-19, por parte do 
diretor da 5ª regional de Saúde, com sede em São Miguel do Guamá, 
dentre outras providências que se fizerem necessárias.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 653894
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 017/2021–MP/2ªPJsMG
a 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento no 
art. 8º, da resolução n.º 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pú-
blica a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 001124-
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143/2020), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, 
situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, São 
Miguel do Guamá–PA, E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará.
Polo PaSSiVo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
aSSUNTo: acompanhar a resolução referente ao inteiro teor de denúncia de 
crime ambiental prestado perante este órgão ministerial, de retirada de mata 
ciliar às margens do Rio Guamá, com possível conivência política de órgãos 
públicos municipais, dentre outras providências que se fizerem necessárias.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 653895
eXtrato de Portaria N.º 015/2021–MP/2ªPJsMG
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo membro titular da 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá, torna pública a iNSTaUraÇÃo dE iNQUÉriTo ciVil (ic) referente 
ao ProTocolo SiMP N.º 001654-143/2016, o qual se encontra à dispo-
sição na sede do órgão ministerial, localizado na Avenida Nazaré, 530, 
Bairro: Olho D’Água, CEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá–PA, que 
possíveis atos de improbidade administrativa referentes à regularidade/
legalidade do processo licitatório de nº. 2/2016.00003 (Tomada de pre-
ços), realizado para contratação de empresa especializada em execução 
de Projetos Técnicos Sociais – PTS, para desenvolvimento de ações infor-
mativas com ênfase em ações de inclusão produtiva através de cursos de 
capacitação profissional, produção de materiais didáticos e informativo, em 
conformidade com o projeto técnico social aprovado e convênio firmado 
entre a caixa Econômica federal e a Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Guamá, realizado pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 653896
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 003/2021/MP/3ªPJM
a 3ª Promotora de Justiça de Marituba, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 
23- cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento ad-
ministrativo nº 000365-025/2020/MP/3ªPJM que se  encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marituba, situada na rua cláudio Barbosa da 
Silva, n° 380, centro. Marituba/Pa, cEP 67.200-000, foNE fone: 3239-
4700 / 3239, e-mail: mpmarituba@mppa.mp.br.
PorTaria nº 003/2021/MP/3ªPJM
interessado: aldeci de araújo aguiar
assunto: apurar situação de erro na lavratura da 2ª via da certidão de 
nascimento da infante Eadc.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira - 3ª Promotora de Justiça de Marituba.

Protocolo: 653890
Procedimento administrativo 001479-131/2021
origem: 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cida-
dania de icoaraci
PORTARIA Nº 001/2021 – MP/PA
data de instauração: 28.04.2021
fundamento legal: resolução do conselho Nacional do Ministério Público 
nº 174/2017, do cNMP e na resolução nº 007/2019-cPJ/2019.
objeto: acompanhar a regularização dos conselhos Escolares, das institui-
ções de Ensino Estaduais, localizadas nos distritos de icoaraci e outeiro.
darlENE rodriGUES MorEira, 1ª Promotora de Justiça cível de defesa 
comunitária e cidadania de icoaraci.

Protocolo: 653916
Portaria N.º 1048/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 117/21, de 30/04/2021, protoco-
lizado no “SiP” sob o n.º 6000/2021, em 04/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 31 da lei Estadual n.º 5.810/1994, 
combinado com o art. 235 da lei complementar Estadual n.º 057/2006,
r E S o l V E:
colocar À diSPoSiÇÃo a Promotora de Justiça JUliaNa NUNES fÉliX 
para atuar como membro auxiliar do Gabinete da conselheira Nacional do 
Ministério Público Sandra Krieger Gonçalves, com prejuízo de suas funções 
no Ministério Público do Estado do Pará, com ônus para o Órgão de origem, 
pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 10/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 10 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 654090
Portaria N.º 0987/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
DELEGAR a Exmª. Srª. Promotora de Justiça de 1ª Entrância MARIANA 
SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO DANTAS atribuições específicas para dar 
investidura no cargo de provimento em comissão de assessor de Promoto-
ria de Justiça de Primeira Entrância, MP.CPCP-102.3, a Sra. INGRID NAYA-
ra dUarTE dE JESUS MaToS, nomeada conforme o ato nº 80/2021, data-
do de 6/4/2021, publicado no d.o.E em 12/4/2021.
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

Portaria N.º 0993/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
DELEGAR a Exmª. Srª. Promotora de Justiça de 1ª Entrância PAULA SUELY 
DE ARAÚJO ALVES CAMACHO atribuições específicas para dar investidura 
no cargo de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justi-
ça de Primeira Entrância, MP.CPCP-102.3, a Sra. ANDRESSA FIGUEIREDO 
SoUZa, nomeada conforme o ato nº 76/2021, datado de 29/3/2021, pu-
blicado no d.o.E em 1º/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 05 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 0997/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar os membros abaixo discriminados para, sem prejuízo e suas 
atribuições, integrarem o GrUPo dE TraBalHo dESMaTaMENTo, até ul-
terior deliberação.
coordenadora: albely Miranda lobato
Sub-coordenadora: Herena Neves Maués correa de Melo
Ítalo costa dias
Gustavo de Queiroz Zenaide
Pedro renan cajado Brasil
Juliana freitas dos reis
Paloma Sakalem
rodrigo Silva Vasconcelos
Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dantas
cynthia Graziela da Silva cordeiro
Suldblano oliveira Gomes
olívia roberta Nogueira de oliveira
dirk costa de Mattos Júnior
fabiano oliveira Gomes fernandes
Juliana Nunes félix
rafael Trevisan dal Bem
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 05 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 1021/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r E S o l V E:
DELEGAR ao Exmº. Sr. Promotor de Justiça de 1ª Entrância EVANDRO DE 
AGUIAR RIBEIRO atribuições específicas para, dar investidura no cargo 
de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Se-
gunda Entrância, MP.CPCP-102.3, a Srª. IVANA SOARES FEIJÓ nomeada 
conforme o ato nº 144/2021, datado de 30/4/2021, publicado no d.o.E 
em 6/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 07 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 1049/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5079/2021, em 15/4/2021;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no D.O.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
I – DISPENSAR o servidor PAULO SÉRGIO DOS SANTOS COSTA, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Administração, do exercício da Gratificação de Tempo 
integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, 
de 24/1/1994, concedida pela PorTaria n.º 1198/2019/MP/PGJ, datada de 
01/03/2017, publicada no d.o.E em 14/03/20219, a contar de 12/4/2021.
II – CONCECER ao servidor JUNO ERNI ANDRADE ARAÚJO, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, lotado na Ouvidoria-Geral, Gratificação 
de Tempo integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994, até ulterior deliberação e enquanto desempenhar 
suas atividades junto àquele departamento, a contar de 12/4/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 10 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 654258
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº: 03/2021
Modalidade da licitação: dispensa de licitação (processo administrativo nº 4295/2021)
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, 
Trav. Magno de Araújo, nº 424 – Telegráfo. CNPJ: 05.018.916/0001-92.
contratada: c M coMBUSTÍVEiS lTda, inscrita  no cNPJ 04.970.059/0001-
63, com sede na av. Senador lemos, 2053- Telegráfo, cEP 66.113-000, 
cidade de Belém-Pará
Objeto: Fornecimento de combustível – gasolina comum e óleo diesel, para aten-
der às demandas dos veículos e do grupo gerador pertencentes a este MPcM
data da assinatura: 29/04/2021
Vigência: 12(doze) meses, a contar da data de assinatura
Valor Global: R$ 17.440,35 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais 
e trinta e cinco centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339030
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral 
do MPcM

Protocolo: 654145

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 008 cPL/
sesMaB/fMS. o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio do fundo 
Municipal de Saúde torna público que às 09h do dia 21 de maio de 2021, 
realizará licitação na modalidade pregão, regido pela lei nº 10.520, decreto 
10.024 e subsidiariamente a lei 8.666, na forma eletrônica, do tipo menor 
preço por item, no modo de disputa aberto, registro de preço para futura 
ou eventual aquisição de kit de imunocromatografia para detecção qualita-
tiva específica de antígenos de sars - cov-2 e kit de teste rápido covid-19 
iGG e iGM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de abaetetuba/Pa. os interessados poderão obter o texto integral do edital 
e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do 
Tribunal de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da 
comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de 
abaetetuba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-
000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente.  ord. de des-
pesas: Maria francinete carvalho lobato - Secretária Municipal de Saúde.
aViso de ratiFicaÇÃo. a Prefeitura Municipal de abaetetuba torna públi-
co que a Secretária Municipal de Saúde no uso de suas atribuições conferidas 
pelo decreto Municipal nº 010, de 04 de fevereiro de 2021 raTificoU o pro-
cesso de DISPENSA Nº 012/2021, cujo objeto é a Locação de Imóvel Urbano 
Para Instalação do Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do 
Município de abaetetuba em favor do Sr. carlos francisco rodrigues Batista, 
CPF: 333.242.422-04, pelo valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois 
mil reais). Vigência de 12 (doze) meses. Gabinete da Secretária Municipal de 
Saúde. Maria francinete carvalho lobato - Secretária Municipal de Saúde.

Protocolo: 654237

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado de JULGaMeNto. toMada de PreÇos N°. 2-002/2021. 
Após análise, manifestação e decisão acerca de recursos administrativos con-
tra o resultado de análise e julgamento das propostas das 05 (cinco) empre-
sas habilitadas no certame, a cPl da Prefeitura Municipal de Barcarena torna 
público o resultado definitivo de julgamento do processo licitatório em desta-
que, que tem por objeto a execução da seguinte obra: retomada de constru-
ção da Estação cidadania - cultura, localizada à rua Verde e Branco, s/n, Vila 
Itupanema, Barcarena, PA. Empresa habilitada, classificada e vencedora da 
licitação: Madureira Empreendimento Eireli, cnpj: 27.708.390/0001-05, com 
o valor: R$ 1.391.690,16. Thais Silva Quaresma - Presidente da CPL.

Protocolo: 654240

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos. disPeNsa Nº 020/2021. objeto: locação 
de Imóvel para o funcionamento do Departamento de Iluminação Pública.
Vigência: 12 (doze) meses. fundamento legal: artigo 24, inciso X da lei 
Federal 8.666/93. Data de Ratificação: 20 de abril de 2021. Valor do Contra-
to: R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). Data da Assinatura do 
contrato nº 43/2021: 23 de abril de 2021. foro: Justiça Estadual, comarca 
cametá/Pa. contratada: João Batista do carmo Viana, brasileiro, pessoa físi-
ca, inscrito no cPf nº 228.931.642-34 e rG nº 14838336, expedida pela Pc/
Pa, paraense, residente e domiciliado na Tv. 7 de Setembro, nº 251, Bairro 
São Benedito, na cidade de cametá/Pa. Modalidade: dispensa de licitação. 
ordenador: Victor corrêa cassiano - Prefeito Municipal de cametá.
disPeNsa Nº 019/2021. Objeto: Locação de Imóvel para o funciona-
mento do Deposito de Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário do Município. 
Vigência: 12 (doze) meses. fundamento legal: artigo 24, inciso X da lei 
Federal 8.666/93. Data de Ratificação: 30 de abril de 2021. Valor do Con-
trato: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Data da Assinatura do Con-
trato Nº 46/2021: 30 de abril de 2021. foro: Justiça Estadual, comarca 
Cametá/Pa. Contratada: Ênio Ruy de Parijós, brasileiro, pessoa física, ins-
crito no cPf nº 071.617.432-49 e rG nº 2624166, expedida pela SSP/Pa, 
paraense, residente e domiciliado na rua Nova, nº 1242, Bairro central, 
na cidade de cametá/Pa. Modalidade: dispensa de licitação. ordenador: 
Victor correa cassiano - Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 654243

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo. Pregão Presencial nº 9/2019-
009; Termo aditivo de contrato nº 0604001/2020. Pregão Presencial n 
009/2019. objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para aquisição de Mate-
riais de limpeza e Epi Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de capanema, Secretarias e fundos. contratado: Massari Norte comercial 
- Me com cNPJ nº 16.526.377/0001-19 Vigência: 03 (Três) Meses. fund. 
legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 05/04/2021. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito.
eXtrato de terMo de FoMeNto. iNeXiGiBiLidade Nº 016/2021. 
Termo de contrato nº 2604003/2021-iNX. nº 6/2021-016 contratante: 
Município de capanema/Secretaria Municipal de Educação. contratado: le-
onice dos reis oliveira com cPf Nº 254.681.382-04. objeto: Prestação de 
serviços como coordenadora do Programa PVE (parceria pela valorização 
da Educação) para atender a Secretaria Municipal de Educação. funda-
mento legal: art. 25 caput da lei nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. 
Valor Global: R$ 30.696,00. Data de Assinatura: 26/04/2021.
aViso de ratiFicaÇÃo. iNeXiGiBiLidade Nº 016/2021. iNX. Nº 
6/2021-016. objeto: Prestação de serviços como coordenadora do Pro-
grama PVE (parceria pela valorização da Educação) para atender a Secre-
taria Municipal de Educação. fundamento legal: art. 25 caput da lei Nº 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 30.696,00. Ratifi-
cação em: 22/04/2021. francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.

Protocolo: 654244

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MUNicÍPio de Faro - Pa
o MUNicÍPio de Faro aViSa o caNcElaMENTo da ToMada dE PrEÇoS 
Nº 00018/2021, daTada Para o dia 13/05/2021 ÀS 10:00HrS, cUJo oB-
JETo SEria a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
ElETrico. PUBlicado No diário oficial da UNiÃo dia 27/04/2021.

Protocolo: 654246

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-05/2021-PMGP. data abertura: 
24/05/2021 - Hora: 10h31min. objeto: registro de preços para aquisição 
de material de expediente e pedagógico, para atender as necessidades 
das diversas unidades administrativas do município de Goianésia do Pará - 
Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital 
e seus anexos, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 
8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e 
suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis no portal da transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de 
licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 654250
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2021-Pe.
Processo adMiNistratiVo Nº 043/2021.
objeto: aquisição de duas motoniveladoras para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de infraestrutura do Município de itaituba-Pa. 
Tipo: Menor preço por item. data de abertura: 21/05/2021, as 10:00 hora 
local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na 
rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-
Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 654253

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

o Município de itupiranga - Pa, por intermédio da comissão permanente 
de licitações, tendo em vista o que consta do processo administrativo n.º 
9/2021-11-PMi, nos termos da lei federal n.º 8.666/93, respeitando os ter-
mos do Art 4 Inc V da lei federal nº 10.520/2002 notifica aos interessados 
que o pregão presencial n.º PE 9/2021-11-pmi, cujo o objeto é a sistema 
de registro de preço (SrP) para eventual contratação de empresa especia-
lizada para fornecimento de materiais hospitalares, odontológicos, labora-
toriais e fórmulas infantis, para atender as necessidades das unidades de 
saúde do município de itupiranga, com abertura prevista para o dia 12 de 
maio de 2021, às 09hr00min, fica adiado(readequação do edital) para o 
dia 24 de maio de 2021, às 09hr00min. A cópia completa do edital retifica-
do estará nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.
br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e também 
através da equipe de pregão, na sala da cpl av. 14 de julho, 12, centro, no 
horário de expediente. alice damaceno. car pregoeira.

Protocolo: 654256

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão eletrônico nº 036/2021-cPL/PMM. Processo Licitatório nº 
4.841/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE MaTEriaS (EPiS) Para ProTEÇÃo radiolÓGica doS HoSPiTaiS 
(HMM/HMi) E cENTro dE ESPEcialidadE iNTEGrada (cEi) ViNcUlada 
ao fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE MaraBá. onde sagrou 
vencedora a empresa: diSTriBUidora NS PErPETUo Socorro lTda - 
cNPJ 11.719.882/0001-66, vencedora dos itens: 02, 05, 06 perfazendo o  
valor total de: R$ 52.678,32 (Cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e 
oito reais e trinta e dois centavos), ir coMErcio & SErVicoS EirEli - cNPJ 
26.483.292/0001-54, vencedora do item: 04  perfazendo o  valor total de: 
R$ 32.448,00 (Trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais),UASG: 
927495 pelo HOMOLOGO o resultado final. Marabá 06/05/2021.  Valmir Silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde - Port. 535/2020-GP.

Protocolo: 654259
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão Presencial nº 024/2021-cPL/PMM. Processo Licitatório nº 
3.462/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MáQUiNaS roÇadEiraS (STiHl fS 220), Para aTENdEr aS NEcESSida-
dES do SErViÇo dE  SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá SSaM. onde sa-
grou vencedora a empresa: MaQforTE coMÉrcio E SErViÇoS lTda - cNPJ 
35.354.843/0001-70, vencedora dos itens: 01, 02 perfazendo o valor total de: 
R$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais), pelo HOMOLOGO o resultado 
final. Marabá 05/05/2021.  Múcio Eder Andalécio - Diretor Presidente - Serviço de 
Saneamento ambiental de |Marabá - SSaM - Port. 221/2017-GP.

Protocolo: 654261

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
eXtratos de coNtratos. PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021/
PMo/ - SrP. Processo administ. 010/2020/PMo. UaSG: 980501. ob-
jeto: registro de Preços para contratação de empresa especializada 
para aquisição de Material de iluminação Pública, para as necessida-
des da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e infraestrutu-
ra - SEUrBi, para exercício de 2021. contrato n°: 001/2021/PMo; Jo-
siane Gaia Gomes 84959959215, cNPJ: 33.566.304/0001-70. Valor Glo-
bal Registrado: R$ 8.840,00. Contrato n°: 002/2021/PMO; L. G. Couto, 
CNPJ: 03.630.223/0001-20. Valor Global Registrado: R$ 158.000,00; 

contrato n°: 003/2021/PMo; luz led indústria e comercio ltda, cNPJ: 
32.617.419/0001-83.  Valor Global Registrado: R$ 2.940,00; Contrato 
n°: 004/2021/PMo; Mauro cezar da Silva Eireli, cNPJ: 39978658/0001-
08, Valor Global Registrado: R$ 82.512,00; Contrato n°: 005/2021/PMO; 
contratada Multiluz comercial ltda, cNPJ: 31.128.170/0001-80.  Valor 
Global Registrado: R$ 20.000,00; Contrato n°: 006/2021/PMO; Yared 
Comércio Ltda, CNPJ: 18.511.334/0001-95.  Valor Global Registrado: R$ 
442.144,00; Vigência: 04/05/2021 à 31/12/2021. Jaime Barbosa da Silva 
- Prefeito Municipal de Óbidos/Pará.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2021/PMo. Processo administ.: 
016/2021/PMo. UasG: 980501. objeto: contratação de empre-
sa especializada para fornecimento de recarga de gás liquefeito de Pe-
tróleo (GLP) e vasilhames de 13 Kg, para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Óbidos (Pa), para o exercício de 2021.  con-
trato n°: 001/2021/PMo. contratada: Braga & Teixeira ltda, cNPJ: 
05.577.254/0001-90. Valor Global: R$ 9.250,60. Vigência: 26/04/2021 à 
31/12/2020. lindomar Siqueira Marinho - Prefeito Municipal E. E. Município 
de Óbidos/ Pa. contrato n°: 002/2021/PMo. contratada: Braga & Teixeira 
Ltda, CNPJ: 05.577.254/0001-90. Valor Global: R$ 111.670,00. Vigência: 
26/04/2021 à 31/12/2020. Maria Zilda Bentes Souza - Secretária Municipal 
de Educação. contrato n°: 003/2021/PMo. contratada: Braga & Teixeira 
Ltda, CNPJ: 05.577.254/0001-90. Valor Global: R$ 13.558,00. Vigência: 
26/04/2021 à 31/12/2020. aldanete dos Santos farias Viana - Secretária 
Municipal de desenvolvimento Social. contrato n°: 004/2021/PMo. con-
tratada: Braga & Teixeira ltda, cNPJ: 05.577.254/0001-90. Valor Global: 
R$ 21.374,00. Vigência: 26/04/2021 à 31/12/2020. Ana Elza de Andrade 
Tavares - Secretária Municipal de Saúde.

Protocolo: 654263

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtratos de terMo aditiVo. esPÉcie: 2º termo aditivo do con-
trato nº 2019/2407004-cPL-PMo: oriundo do Pregão Presencial nº 
015/2019 PMo-PP-SrP, contratada: r J comercio alimenticio e Serviços 
Eireli - Me, com cNPJ nº 29.563.124/0001-67. objeto: aquisição de ma-
terial de expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de ourém e suas Secretarias Municipais, Secretarias e fundos. Vigência: 
fica prorrogado por mais 06(seis) meses. fund. legal: art. 57 da lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores. data da assinatura: 23/02/2021.
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 2019/2507002-cPL-PMo: 
oriundo do Pregão Presencial nº 016/2019 PMo-PP-SrP, contratada: r J co-
mercio alimenticio e Serviços Eireli - Me, com cNPJ nº 29.563.124/0001-
67. objeto: aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento das neces-
sidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos de ourém. Vigência: 
fica prorrogado por mais 06(sete) meses. fund. legal: art. 57 da lei No. 
8.666/93, e suas alterações posteriores. data da assinatura: 24/02/2021.
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 2019/2507005-cPL
-PMo: oriundo do Pregão Presencial nº 017/2019 PMo-PP-SrP, con-
tratada: r J comercio alimenticio e Serviços Eireli - Me, com cNPJ nº 
29.563.124/0001-67, objeto: aquisição de material de higiene e limpeza, 
para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 
e fundos de ourém. Vigência: fica prorrogado por mais 06(seis) meses. 
fund. legal: art. 57 da lei No. 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
data da assinatura: 24/02/2021.
esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 2019/2210001- tP, oriundo 
da Tomada de Preço Nº 002/2019-cPl-PMo, contratada: asevedo Silva Servi-
ços de construção Eireli - Epp cNPJ: 17.739.353/0001-00. objeto: constru-
ção de 36 (trinta e seis) Módulos de Melhorias Sanitarias Domiciliares (MSD) 
a ser executada no município de ourém, na comunidade Nova Jerusalém e 
Vila Cearazinho, através do convenio firmado com a FUNASA; CONVÊNIO - 
SicoNV: 857459/2017 e cV: 1555/2017. Vigência: fica prorrogado por mais 
180(cento e oitenta) dias. fund. legal: art. 57 da lei No. 8.666/93, e suas 
alterações posteriores. data da assinatura: 14/04/2021.

Protocolo: 654310

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de a.r.P-06/2021
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 06/2021
oriGEM PrEGÃo N° 010/2021, Na forMa ElETrÔNica
oBJETo: registro de Preço para futura e eventual aquisição de GÊNE-
roS aliMENTÍcioS Para coMPoSiÇÃo dE KiTS dESTiNadoS a ME-
RENDA ESCOLAR, a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Educação de Pacajá - SEMEd.
EMPrESaS coNTraTadaS:
01- a dE SoUZa da SilVa EirEli - cNPJ:24.876.032/0001-13
SubtotalAdjudicado:R$323.111,16 (trezentos e vinte e três mil cento e 
onze reais e dezesseis centavos)
02-i. J. c. dE aZEVEdo EirEli - 11.271.070/0001-09
Subtotal Adjudicado: R$ 413.720,05(quatrocentos e treze mil setecentos e 
vinte reais e cinco centavos)
03-a P S caSTro coMErcio - EirEli - cNPJ: 25.080.014/0001-93
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Subtotal Adjudicado: R$ 24.692,00(vinte e quatro mil seiscentos e noventa e dois reais)
04-la dE SoUSa coMErcio EPP - cNPJ:09.521.369/0001-14
Subtotal Adjudicado: R$ 123.478,12(cento e vinte e três mil quatrocentos 
e setenta e oito reais e doze centavos)
Pacajá/Pa, 07 de maio de 2021.
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 654313

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 8/2021-014PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Municipal de obras, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna pú-
blico que às 09:00 horas do dia 24 de Maio de 2021, fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br, registro de Preços para fornecimento de tubos, blocos, ca-
naletas em concretos e  meio fio em concreto pré-moldados, para atender a 
Secretaria Municipal de obras - SEMoB, no Município de Parauapebas, Estado 
do Pará., de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
nas dependências da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBaS - Pa, 07 de Maio de 2021.
lEo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 653490
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 8/2021-024PMP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio do fundo 
Municipal de Educação, mediante o Pregoeiro devidamente designado, tor-
na público que às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br, registro de Preços para aquisição de materiais de 
consumo-copa/cozinha, para repor os estoques do dESME ( departamento 
de Suprimentos e Materiais da Educação), que é responsável por distribuir/
abastecer todas as Escolas da rede Pública Municipal de Ensino e os Se-
tores administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação-
SEMED, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências 
da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 
central de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bair-
ro Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através dos sítios: 
www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/transparen-
cia/4507490, consultar no ícone licitações ou no Portal do TcM-Pa www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBaS - Pa, 07 de Maio de 2021.
lEo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 653494
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2021-001seMoB
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secre-
taria Municipal de obras, mediante a comissão de licitação devidamente 
designada, torna público que às 09:00 horas do dia 27 de Maio de 2021, 
fará realizar licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, do tipo me-
nor preço, para coNSTrUÇÃo do MUro GaBiÃo E Troca da rEdE dE 
drENaGEM Na JUSaNTE do laGo NoVa caraJáS localiZado Na Pa 
275 PErÍMETro UrBaNo do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do 
Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
nas dependências da central de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na cen-
tral de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPE-
BaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro Beira 
rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governo-
transparente.com.br/transparencia/4507490, consultar no ícone licitações 
ou do Portal do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.
ParaUaPEBaS - Pa, 07 de Maio de 2020.
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 653495

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20190509
oriGEM: coNTraTo nº 20190509
dEcorrENTE: caroNa a/2019-018PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ GaBiN
oBJETo: adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 063/2019, oriUNda do 
PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2019 PrEfEiTUra dE BalSaS - Ma, QUE VErSa a 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No SErViÇo dE orGaNiZaÇÃo 
dE EVENToS Para aTENdEr o GaBiNETE do PrEfEiTo E SUaS coordENa-
ÇÕES, Na PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
coNTraTado: c. a. KaWaSHiMa dE oliVEira EirEli.
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 1.497.389,33 (hum milhão, quatrocentos 
e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 21 de Novembro de 2019 a 20 de No-
vembro de 2020.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterado
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: 21 de Novembro de 2019 a 31 de 
dezembro de 2021.
daTa do adiTiVo: 19/04/2021

Protocolo: 653563
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
coNcorrÊNcia Nº 3/2019-004GaBiN
coMUNicado
a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através do GaBiNETE do cHEfE do 
PodEr EXEcUTiVo, por intermédio da comissão de licitação, comunica a 
todos os interessados que o Processo Licitatório nº 3/2019-004GABIN, que 
versa a contratação de até 2 (duas) agências de publicidade para prestação 
de serviços especializados em comunicação social, compreendendo o con-
juntos de atividades realizadas  integralmente que tenham por finalidade o 
estudo, o planejamento a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução e distribuição externa  
(divulgação) dos serviços publicitários de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Parauapebas, no Estado do Pará, foi rEVoGado, com base 
na análise e conclusão realizada pela aUToridadE coMPETENTE, devido 
à reformulação do atendimento da assessoria de comunicação-aScoM, na 
divulgação das ações da Prefeitura de Parauapebas.
Parauapebas/Pa, 07 de maio de 2021.
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 653655

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aVisa de adiaMeNto
PreGÃo PreseNciaL nº 9/2021-0014
objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de itens para 
informatização das unidades de saúde da família conforme PorTaria nº3193 
ministério da saúde para apoio a implantação do prontuário eletrônico.
data e abertura dos envelopes: 20/05/2021 horário: 09:00hs. devido alte-
ração no Termo de referência do objeto supracitado.
aViso PreGÃo PreseNciaL
Pregão presencial nº 9/2021-0016
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aquisição de gêneros ali-
mentícios (perecíveis e não perecíveis), para atender o cardápio da merenda 
escolar destinados do Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE) no 
Município. data e abertura dos envelopes: 25/05/2021 horário: 09:00hs.
informações e Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n 
centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341
EdEr raBElo
Pregoeiro
aViso PreGÃo PreseNciaL
Pregão presencial nº 9/2021-0017
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS E 
acESSÓrioS dE PriMEira liNHa Para MaQUiNaS PESadaS E aGrÍco-
laS, Para MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo da froTa MUNiciPal dESTE 
MUNicÍPio data e abertura dos envelopes: 26/05/2021 horário: 09:00hs.
informações e Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n 
centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341
EdEr raBElo
Pregoeiro

Protocolo: 654316
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA DE PEDRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PoNta de Pedras
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 20211138. origem: Pre-
gão Eletrônico nº 002/2021-SrP. contratante: Prefeitura Municipal de Pon-
ta de Pedras/Pa. Contratada (o): F S Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 
22.503.680/0001-07. Valor: R$ 41.779,20. Vigência: até 31/12/2021. Ob-
jeto: registro de preço para contratação de pessoa jurídica especializada 
no fornecimento de internet via radio (wifi) ou via cabo (serviços de comu-
nicação multimídia - ScM) para atender a prefeitura, as secretarias e os 
fundos do município de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, 
com link  de internet dedicado full duplex, download e upload. data da as-
sinatura: 30/04/2021. ordenador: consuelo Maria da Silva castro.
coNtrato Nº 20211139. origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SrP. 
contratante: fundo Municipal de assistência Social de Ponta de Pedras/Pa. 
Contratada (o): F S Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-
07. Valor: R$ 41.779,20. Vigência: até 31/12/2021. Objeto: registro de 
preço para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento 
de internet via radio (wifi) ou via cabo (serviços de comunicação multimídia 
- scm) para atender a prefeitura, as secretarias e os fundos do município 
de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, com link  de internet 
dedicado full duplex, download e upload. data da assinatura: 30/04/2021. 
ordenador: regina Maria ferreira da Silva.
coNtrato Nº 20211140. origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SrP. 
contratante: fundo Municipal de desenvolvimento do Magistério. con-
tratada (o): F S Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-07. 
Valor: R$ 41.779,20. Vigência: até 31/12/2021. Objeto: registro de pre-
ço para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
internet via radio (wifi) ou via cabo (serviços de comunicação multimídia 
- scm) para atender a prefeitura, as secretarias e os fundos do município 
de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, com link  de internet 
dedicado full duplex, download e upload. data da assinatura: 30/04/2021. 
ordenador: Mirian lobato Junior.
coNtrato Nº: 20211141. origem: Pregão Eletrônico nº 002/2021-SrP. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contratada (o): f S Soluções Tecno-
lógicas Ltda CNPJ: 22.503.680/0001-07. Valor: R$ 62.668,80. Vigência: até 
31/12/2021. objeto: registro de preço para contratação de pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de internet via radio (wifi) ou via cabo (serviços 
de comunicação multimídia - scm) para atender a prefeitura, as secretarias e 
os fundos do município de ponta de pedras, 24 horas/dias, 7 dias/semanas, 
com link  de internet dedicado full duplex, download e upload. data da assina-
tura: 30/04/2021. ordenador: Joana Mendes Boulhosa Marques.

Protocolo: 654318

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0009/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo 
EM GEral, ElETricoS EM GEral, HidraUlicoS, oBJETiVaNdo aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara 
do Pará. a Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento 
será no dia 24 de Maio de 2021 por meio do endereço eletrônico: www.
comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e ane-
xos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; Setor de licitações: rodovia augusto 
Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, 
cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 654319
Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa
aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0023/2021, para rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEiS oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimen-
to de propostas, análise e julgamento será no dia 21 de Maio de 2021 
por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.
br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; 
Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de 
licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2021@gmail.com.
revelino lopes de Sousa.
Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 654320

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que 
realizará licitação objetivando contratação de empresa para a execução de 
serviços diários de lavanderia hospitalar para atender o hospital municipal 
dr. Edilson abreu; SESSao PÚBlica: 21 de maio de 2021, às 09hs, horário 
de Brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital disponível: Endereço eletrôni-
co: http://www.comprasnet.gov.br (UASG 455288) e TCM PA – Informa-
ções e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.
rosinaldo ferreira de freitas
PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 654002

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°023/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021/srP/seMed
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de reprografia colorida Policromá-
tica á laser, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educa-
ção. Nova data de abertura no dia 25/05/2021 ás 09:00hs.
Cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas cel.: (94) 99113 9846.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 654341

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
terMo de aPostiLaMeNto. coNtrato Nº 002/2021-seMUrB. 
apostilamento para procedimento administrativo e atualizações ao coN-
TraTo Nº 002/2021-SEMUrB, que entre si fazem a Prefeitura Muni-
cipal de Santarém Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públi-
cos e a empresa locadora l & l ltda - Epp. a fundamentação legal tem 
amparo no art. 65 § 8º da lei federal nº 8.666/93 e inquérito civil nº 
009106-031/2018, tendo em vista que os procedimentos visam atualiza-
ção do disposto na cláusula iV - da dotação orçamentaria, do contra-
to nº 002/2021/SEMUrB, passando a ter o seguinte teor: onde lê-se: 
“Dotação para o exercício financeiro de 2021: Dotação orçamentária:  
04.122.00032.026 - manutenção das atividades da SEMUrB - elemento de 
despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.” 
Leia-se: “Dotação para o exercício financeiro de 2021: dotação orçamen-
tária:  04.122.00032.202 - manutenção das atividades da SEMUrB - ele-
mento de despesa: 3.3.90.39.00.00 - outros serviços de terceiros - pessoa 
jurídica.” - Santarém, 04 de Maio de 2021 - Jean Murilo Machado Marques 
- Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.

Protocolo: 654326
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 067/2021-seMsa
a Secretária Municipal de Saúde de Santarém no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto nº 
744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento ao dis-
posto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
dEcidE:
Art. 1º. Nomear servidores com o fim específico de fiscalizar o contrato 
decorrente do Pregão Eletrônico nº 021/2021 e Processo administrativo nº 
055/2021 que versam sobre contratação de Empresa Especializada Para 
fornecimento de recarga de cilindro de oxigênio Medicinal Para atender 
as necessidades das Ambulâncias, Ambulanchas e Programa Melhor em 
casa da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Titular: Katiuscia 
cunha aguiar - cPf nº 641.435.202-06 e rG: 2943534, coordenadora do 
NMac; Suplente: Sidney José lopes Bechara - cPf nº 003.785.382-17 e 
rG: 4700844; contador do NMac; Suplente: Vanilson Pinto lira - cPf nº 
795.446.732-53 e rG: 4334639, chefe do NTl - nível iii.
art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura 
até quando for revogada esta função.
art. 3º. Esta PorTaria produz seus efeitos na data de sua publicação, revo-
gada as disposições em contrário. registre-se, publique-se, dê-se ciência e 
cumpra-se. Santarém/Pa, de 05 de Maio de 2021. Vânia Maria Azevedo Porte-
la - Secretária Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 654324
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº008/2021 - seMtUr - santarém, 15/04/2021.
designa fiscal dos contratos de aquisição de Material Permanente firmados Pela 
Secretaria Municipal de Turismo. o Secretário Municipal de Turismo do Município 
de Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
lei Municipal Nº 20.121/2016 e pelo decreto Nº003/2021-GaP/PMS.
rESolVE:
art. 1º - Nomear a servidora, abaixo relacionada, como fiscal de contrato, 
para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da 
execução do contrato de Aquisição de Material permanente firmados no 
exercício de 2021 pela Secretaria Municipal de Turismo os Senhores (as). 
fiscal de contrato - cátia regina da costa lima - Matricula: 53233.
art. 2º - o fiscal, assim como o Gestor de contrato serão responsáveis por 
representar o Município de Santarém/Pa perante o contratado e zelar pela 
boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de 
orientação, fiscalização e controle.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 4º - ficam revogadas as disposições em contrário. dê-se ciência, cum-
pra-se, registre-se. Gabinete do Secretário Municipal de Turismo, em 15 
de abril de 2021. alaércio Magalhães cardoso - Secretário Municipal de 
Turismo/decreto n.º 003/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 654325

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-PMsN - Proc. adMiNiS-
TraTiVo Nº 00203001/21/ - Proc. liciTaTÓrio Nº 9/2021-240301.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, o Exmo. Sr. Thiago reis Pimentel, Prefeito Municipal, HoMoloGa o 
Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP conforme indica-
do no quadro abaixo, resultado da homologação, publicado dia 04/05/2021 
no quadro de avisos da prefeitura, tendo como vencedora do certame a 
empresa E TEiXEira da SilVa EirEli, cNPJ nº 40.968.560/0001-59, ten-
do como vencedora dos itens: 1-R$95,00 2-R$280,50 3-R$194,70, com 
Valor total de R$ 166.345,60 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e 
quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Thiago reis Pimentel
Prefeito Municipal

Protocolo: 654328
aViso de resULtado
PreGÃo eLetroNico srP Nº 004/2021-PMsN - Proc. adMiNiS-
TraTiVo Nº 00203001/21/ - Proc. liciTaTÓrio Nº 9/2021-240301.
a Prefeitura Municipal de Santarém Novo/Pa, torna público o resultado do 
Pregão Eletrônico SrP realizado no dia 26/04/2021. objeto: coNSTiTUi-
ÇÃo dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE rEcarGa dE GáS GlP E VaSilHaMES Para o acoN-
dicioNaMENTo dE GáS liQUEfEiTo Para aBaSTEciMENTo ViSaNdo 
SUPrir aS NEcESSidadES PrEcÍPUaS dE MaNUTENÇÃo  doS PrÉdioS 
PÚBlicoS JUNTo aS SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE EdUca-
ÇÃo, SaÚdE E aSSiSTÊNcia Social, dESTiNadoS a aTENdEr oS Pro-
GraMaS E dEMaiS aTiVidadES PrEcÍPUaS da PrEfEiTUra MUNiciPal 
DE SANTARÉM NOVO, conforme especificações e quantidades estimadas 
descritas no termo de referência, anexo e do edital. contratada: a empresa 
E TEiXEira da SilVa EirEli, cNPJ nº 40.968.560/0001-59, tendo como 
vencedora dos itens:  1-R$95,00 2-R$280,50 3-R$194,70, com Valor total 
de R$ 166.345,60 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta centavos).
felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 654333
eXtrato de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetroNico srP Nº 004/2021-PMsN - Proc. adMiNiS-
TraTiVo Nº 00203001/21/ - Proc. liciTaTÓrio Nº 9/2021-240301.
objeto: coNSTiTUiÇÃo dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE rEcarGa dE GáS GlP E VaSi-
lHaMES Para o acoNdicioNaMENTo dE GáS liQUEfEiTo Para aBaS-
TEciMENTo ViSaNdo SUPrir aS NEcESSidadES PrEcÍPUaS dE MaNU-
TENÇÃo  doS PrÉdioS PÚBlicoS JUNTo aS SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS dE EdUcaÇÃo, SaÚdE E aSSiSTÊNcia Social, dESTiNa-
doS a aTENdEr oS ProGraMaS E dEMaiS aTiVidadES PrEcÍPUaS da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, conforme especificações e 
quantidades estimadas descritas no termo de referência, anexo e do edital.
fundamentado nas leis nº 8.666/93, lei nº 10.520/02 e decreto nº 7.892/13.
Validade da ata: 07/05/2021 a 07/05/2022.
autoridade: THiaGo rEiS PiMENTEl - Prefeito Municipal.
ata registro de Preços nº 004/2021-PMSN, publicado dia 07/05/2021 no qua-
dro de avisos da Prefeitura, com o (s) Vencedor: a empresa E TEiXEira da 
SilVa EirEli, cNPJ nº 40.968.560/0001-59, tendo como vencedora dos itens:  
1-R$95,00 2-R$280,50 3-R$194,70, com Valor total de R$ 166.345,60 (cento 
e sessenta e seis mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Protocolo: 654339

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 000026/2021
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE iNSUMo odoNTolÓGico Para aTENdEr aS dEMaNdaS 
daS EQUiPES dE SaÚdE BUcal (ESB) da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e aber-
tura das propostas e documentos de habilitação será no dia 24/05/2021 às 
09:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: 
https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.com-
prasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@gmail.com, e também poderá 
ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licita-
ções (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domin-
gos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs 
às 13:00hs a partir da data da publicação.
Maria JoSE BaSToS do aMaral
PrEGoEira
07/05/2021

Protocolo: 654343

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tUcUMÃ/Pa
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-025PMt
o Município de TUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por intermé-
dio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 ho-
ras do dia 26 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 9/2021-025PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para aQUiSiÇÃo 
dE 01 (UM) caMiNHÃo BaScUlaNTE, ZEro QUilÔMETro, Para aTENdEr 
ÀS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra do 
MUNicÍPio dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompras-
publicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 07 de maio de 2021. 
NadiElY SoUSa rocHa - Pregoeira.
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2021-026fMS
o Município de tUcUMÃ, através da FUNdo MUNiciPaL de saÚde, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 24 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 9/2021-026fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para 
aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS, Para  aTENdEr aS dEMaNdaS da farMá-
cia MUNiciPal cENTro coVid-19, dUraNTE o PlaNo dE  coNTiGÊNcia 
No ENfrENTaMENTo À PaNdEMia (coVid-19), de acordo com o que deter-
mina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está dis-
ponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs 
às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no 
site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - 
Pa, 07 de maio de 2021. NadiElY SoUSa rocHa - Pregoeira.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-027PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 26 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP Nº 9/2021-027PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o 
forNEciMENTo dE MaTEriaiS ElÉTricoS dESTiNadoS aS MaNUTEN-
ÇÕES corrETiVaS E PrEVENTiVaS daS iNSTalaÇÕES ElÉTricaS  daS 
SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS QUE coMPÕEM a PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 07 de 
maio de 2021. iGor liMa doS SaNToS - Pregoeiro.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-028PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 26 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 9/2021-028PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTi-
NENTE Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE EXPEdiENTE E PaPElaria, Para 
aTENdEr a dEMaNda doS fUNdoS E SEcrETariaS MUNiciPaiS do MUNi-
cÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a legislação vigente, 
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a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompras-
publicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 07 de maio de 2021. 
SiMoNE rodriGUES dEZidErio - Pregoeira.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-029PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 27 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 9/2021-029PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada do raMo PErTi-
NENTE Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS PrÉ-MoldadoS “MaNilHaS dE 
coNcrETo” Para a dEMaNda da SEcrETaria dE iNfraESTrUTUra do 
MUNiciPio dE TUcUMÃ-Pará, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portal-
decompraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível 
na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 
11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no 
site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcU-
MÃ - Pa, 07 de maio de 2021. NadiElY SoUSa rocHa - Pregoeira.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-030FMs
o Município de tUcUMÃ, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 24 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 9/2021-030fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial Para MaNUTENÇÃo 
doS coNSUlTÓrioS odoNToloGicoS, afiM dE aTENdEr a dEMaNda 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE TUcUMÃ/Pa, de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal 
de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. infor-
mações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto 
Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl-
2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 07 de maio de 2021. iGor 
liMa doS SaNToS - Pregoeiro.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-031FMs
o Município de tUcUMÃ, através do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE, por 
intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 24 de maio de 2021, na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 9/2021-031fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do 
raMo PErTiNENTE Para aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS doS SEGUi-
MENToS: farMácia BáSica, PSicoTrÓPicoS E iNJETáVEiS, Para aTEN-
dEr a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio 
dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação vigente, a reali-
zar-se no Portal de compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no ende-
reço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 07 de maio 
de 2021. SiMoNE rodriGUES dEZidErio - Pregoeira.
toMada de PreÇos Nº 2/2021-001PMt
o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcU-
MÃ por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 
horas do dia 27 de maio de 2021, fará realizar licitação na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2021-001PMT, tipo MENor PrEÇo GloBal, 
para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE oBraS / ENGENHaria  ciVil Para PaViMENTaÇÃo da rUa 
laTEral No SETor iNdUSTrial, PErÍMETro UrBaNo do MUNicÍPio dE 
TUcUMÃ/Pa, de acordo com o que determina a legislação vigente, a rea-
lizar-se na sala da comissão de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
TUcUMÃ - Pa. informações e retirada do edital na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço http://
geoobras.tcm.pa.gov.br/. TUcUMÃ - Pa, 07 de maio de 2021. dÉBora dE 
SoUZa MarTiNS - Presidente da cPl.

Protocolo: 654345

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-038-PMVX
oBJETo: contratação de empresa (s) com o objetivo de formar o Sis-
tema de registro de Preços da administração Pública Municipal, para a 
aquisição de filtros e lubrificantes, para contratações futuras. ABERTURA: 
21/05/2021, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o 
Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vito-
riadoxingu.pa.gov.br e também poderá ser lido ou obtido cópias na sede da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de Licitações e Contratos, 
situado na Avenida Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória 
do Xingu/PA, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/PA, 10/05/2021. 
cleonice da Silva Soares - Pregoeira.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-039-PMVX
oBJETo: contratação de empresa (s) com o objetivo de formar o Sistema 
de registro de Preços da administração Pública Municipal, para a aquisição 
de suprimentos e equipamentos de informática, para contratações futuras. 
aBErTUra: 21/05/2021, às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMa-

ÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 
www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também poderá ser lido ou obtido cópias 
na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - Setor de Licitações e 
contratos, situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, Bairro cen-
tro, Vitória do Xingu/PA, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/PA, 
10/05/2021 Joaquim dos Santos Mendes - Pregoeiro.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 9/2021-041-PMVX
oBJETo: contratação de empresa com o objetivo de formar o Sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para a aquisição de 
triciclo de carga para coleta de lixo, para contratações futuras. aBErTU-
ra: 21/05/2021, às 11:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: 
o Edital estará disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.licitanet.com.br e também poderão ser 
lidos ou obtidas cópias na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 
- Setor de licitações e contratos, situado na avenida Manoel félix de farias 
nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/PA, 10/05/2021. Tales Duan dos Santos Sales - Pregoeiro.

Protocolo: 654346

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade c Nº 110
aViso de LicitaÇÃo
ato coNcorrÊNcia Nº 05/2021
O Serviço Social do Transporte – SEST, comunica aos interessados que rea-
lizará concorrência para contratação de empresa especializada para realizar 
SErViÇo dE coNTrolE dE PraGaS E VETorES E SErViÇo dE liMPEZa E 
dESiNfEcÇÃo dE caiXa d’ áGUa (30000l) E ciSTErNa (50000l). o rece-
bimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta 
comercial será no dia 27/05/2021, das 15h às 15h15min. Para retirada do edi-
tal e acesso às demais informações, os interessados deverão se dirigir a sede 
do SEST SENAT, localizado na Rod. Dos Pioneiros, S/N, Jardim Atlântico, Pa-
ragominas/Pa. ou solicitar através do e-mail: licitacao.c110@sestsenat.org.br
adriaNo TaVarES alVES
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 654138
“MaicoL carLos WicHroWsKi, torna público que recebeu da SEMaS 
- Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade a aUTEf n° 
273693/2021, lar 13601/2021, município de Novo Progresso/Pa.”

Protocolo: 654348
“VaLdir aUGUsto de aLMeida, torna público que recebeu da SEMaS 
- Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade a aUTEf n° 
273680/2021, lar 13579/2021, município de Novo Progresso/Pa.”

Protocolo: 654351
GeoVaM FerNaNdes LiMa, cPf: 189.038.862-91, torna publico que 
requereu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - 
SEMMaS/Pa a licença de operação - lo, para a atividade de Barragem e/ou 
dique para formação de açude e/ou perenização de lago no Estado do Pará.

Protocolo: 654352

eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de ParaUaPeBas-Pa
a câmara Municipal de Parauapebas/Pa TorNa PÚBlico, que, com 
base no artigo 10, § 1º da lei federal 12.232 de 29 de abril de 2010, 
publica os nomes dos profissionais formados em comunicação, publicidade 
ou em marketing ou que atuem em uma dessas áreas, que serão sorte-
ados na sessão pública de SorTEio para compor a Subcomissão Técnica 
na modalidade Concorrência Pública 3/2021-00001CMP – Técnica e Preço, 
tendo como objetivo a contratação de empresa para prestação de serviços 
de publicidade, conforme aviso de licitação publicado na Imprensa Oficial 
do Estado do Pará(diário 34.550) , pg 89 número de protocolo 644654 
no dia 13/04/21.atendendo ao princípio da publicidade e ao direito à in-
formação, nos termos da lei federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, 
publica-se a relação a seguir:Participantes com vínculo direto ou indireto:-
cristhianne Barroso cardoso carrijo/Josiane Quintino Pinto/Nayara cris-
tina Silva ferreira /Waldir Pereira Silva /Sara Nascimento Barbosa Tiba /
Joice Pereira lima/Participantes sem vínculo:lilia Xavier Paraense/Bruno 
Menezes laranjeira/francisco alves da cunha.data da Sessão Pública de 
Sorteio:  21/05/2021. Horário: 09:00 horas/local de realização da Sessão 
Pública de sorteio: Sala de Reuniões da Licitação da Câmara Municipal de 
Parauapebas, situada na avenida f, Quadra Especial, Bairro Beira rio ii, 
Parauapebas – PA.Fundamentação Legal: Lei Federal nº 12.232, de 29 de 
abril de 2010.Parauapebas/Pa, 11 de abril de 2021/Jerlinês Pereira cha-
ves/PorTaria 010/2021/Presidente da cPl.

Protocolo: 653906
a empresa sÃo PaULo Bts LocaÇÃo de torres Ltda, inscrita no 
cNPJ nº 14.555.271/0001-18, localizada na rua SUrUBiM nº. 577, bairro 
BrooKliM PaUliSTa, na cidade de SÃo PaUlo/SP, torna público que rE-
QUErEU da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Novo repartimento/
Pa, a licENÇa PrÉVia (lP) E licENÇa dE iNSTalaÇÃo (li) para ativida-
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des de 02 (duas) Estações rádio Bases (ErBs) localizadas na rUa GUaNa-
Bara, Qd “d”, lT 19 - Bairro: NoSSa SENHora aParEcida e na rUa 
daS orQUidEaS, Qd 04, lT 07 - Bairro: MorUMBi, ambas na cidade de 
Novo repartimento/Pa.

Protocolo: 654354
cia aGroPecUaria N. sra aParecida Ltda - cNPJ: 
31.647.574/0001-80, proprietária do imóvel rural denominado Fazenda 
Bom Jardim, localizada no município de Ulianópolis - PA, torna público que 
requereu junto à SEMMA - Ulianópolis, a Renovação da Licença de Ativida-
de rural (lar) nº 026/2018 que promove a atividade de aGricUlTUra E 
PEcUária EM árEa alTErada E/oU SUB- UTiliZada.

Protocolo: 654355
reBeLo e BeLLard Ltda, cNPJ: 04.895.732/0001-48 - torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Salinópo-
lis, licença de operação - lo N° 011/2021, vigente até 20/04/2022, para 
atividade de comércio Varejista de combustíveis para veículos automoto-
res, localizado na av. dr. Miguel de Santa Brígida, s/nº, Esq. com a rua a, 
Centro, no Município de Salinópolis/PA.

Protocolo: 654356
rioPeL - industria e comercio de aparas de Papel Ltda, cNPJ: 
05.006.978/0001-84, torna público que está requerendo a SEMMa/ananindeua, 
a renovação da l.o para o comercio atacadista de resíduos de Papel e Papelão, 
no distrito industrial Quadra 13 setor E lote 2, s/nº através do processo r044721.

Protocolo: 654357
a companhia de saneamento do tocantins - saneatins, cNPJ n° 
25.089.509/0003-45, torna público que recebeu da Secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente e Turismo - SEMMaTUr de Xinguara/Pa no dia 
08/04/2021 a licença de operação nº 328/2019, incluindo a amplia-
ção do Sistema de Tratamento de água - ETa com capacidade para 70 
l/s no município de Xinguara-Pa e distritos.

Protocolo: 654358
JaLdecY PaNcieri, inscrito no cPf de n° 252.116.927-72, proprietário da 
Fazenda Arizona I, localizada no município de Tailândia/PA, torna público que 
recebeu da SEMaS: sua aUaS de n°186/2021 e sua aU de n° 4664/2021.

Protocolo: 654359
receBiMeNto da reNoVaÇÃo da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60, torna público rece-
beu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa Bárbara do Pará a 
licença de operação nº 002/2021 com validade até o dia 16.04.2022 para 
atividade de telefonia celular, situado na Rua Cândido de Souza, nº 185, 
centro - Santa Bárbara do Pará - Pa (PaSNB01).

Protocolo: 654360
tramontina Norte s/a. Belém - Pa cNPJ nº 14.098.057/0001-80. Nire 
15300018382. Extrato da ata da assembleia Geral ordinária e Extraordi-
nária em 19/04/2021 às 10:00 horas, na sede social da companhia, na 
av. Principal, 700, setor c, quadra 2, distrito industrial de icoaraci, em 
Belém-Pa., publicações conforme determina a lei. compareceram acio-
nistas, representando mais de 2/3 do capital Social com direito à voto, 
conforme livro de Presenças de acionistas, para deliberarem sobre o se-
guinte: assembleia Geral ordinária: Tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial 
e Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2020; destinação do resultado do Exercício; fixar os honorários, 
do conselho de administração e da diretoria Executiva; e, Eleger o con-
selho de administração; e, assembleia Geral Extraordinária: aumentar o 
capital social com a incorporação de reservas contábeis, no valor de R$ 
14.500.000,00; e, correspondente alteração estatutária. aGo: as contas 
dos administradores e todos os atos administrativos, relativos ao exercício 
encerrado em 31/12/2020; O Lucro Líquido do exercício que, após a cons-
tituição da Reserva Legal e do Dividendo Mínimo Obrigatório resultou em 
R$ 8.224.983,30, que somado ao valor do dividendo mínimo obrigatório 
lançado na conta credores diversos no valor de R$  167.856,80, totalizan-
do R$ 8.392.840,10 será utilizado para aumento de capital, deixando-se 
de distribuir dividendos aos acionistas nesse exercício social; a fixação dos 
honorários do Conselho de Administração, na importância global de até 
R$ 1.000,00 mensais, e da Diretoria Executiva, na importância global de 
até R$ 1.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo 
conselho. a eleição do conselho de administração para o triênio de maio 
de 2021 a abril de 2024, constatando-se terem sido reeleitos os seguintes 
membros: Presidente: Sr. clovis Tramontina; Vice-Presidente: Sr. Joselito 
Gusso; Membros: Sr. Eduardo Scomazzon; Sr. ildo Paludo e, o Sr. inácio 
Chies. AGE: Aumento do Capital Social para R$ 31.000.000,00 mediante a 
incorporação de valores existentes nas contas: Saldo a disposição da as-
sembleia no valor de R$ 10.524.171,05; saldo da conta Reserva Legal no 
valor de R$ 1.054.275,46, saldo de dividendo mínimo obrigatório lançado 
na conta credores diversos no valor de R$ 167.856,80 e parte da conta 
Reserva para Aumento de Capital no valor de R$ 2.753.696,69; totalizando 
R$ 14.500.000,00, com emissão e distribuição de 14.500.000 novas ações, 
no valor de R$ 1,00 cada, sem qualquer ônus aos acionistas, na propor-
ção das já possuídas. assim, artigo 6º do Estatuto Social passará a ter a 
seguinte redação: artigo 6º - o capital Social, totalmente subscrito e in-
tegralizado é de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), dividido 
em 31.000.000 (trinta e uma milhões) ações ordinárias, nominativas, com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Nada mais havendo a tratar 
a reunião foi encerrada em 19.04.2021, aprovada por unanimidade, tendo 

seu texto integral sido lavrado em livro próprio e arquivado na JUcEPa 
sob o nº 20000708553 do dia 03.05.2021 a) Maria de fátima cavalcante 
Vasconcelos - Secretária Geral.

Protocolo: 654361
aÇaÍ crePUriZÃo coMÉrcio de coMBUstÍVeis Ltda, cNPJ: 
41.238.805/0001-55, torna público que requereu junto à SEMMa/itaitu-
ba, a licença Prévia e de instalação, sob processo n°. 427/2021, para 
desenvolver atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, em itaituba/Pa.

Protocolo: 654362
Prado & Pereira coMercio de coMBUstiVeis Ltda - Me, 
cNPJ: 19.266.161/0001-50, torna público que solicitou da SEMa a rlo N° 
l06720, Prot. Sob o nº r021221 para o comércio Varejista de combustí-
veis para Veículos automotores, em ananindeua /Pa.

Protocolo: 654363
estado do ParÁ
Poder LeGisLatiVo
caMara MUNiciPaL de Vereadores de tUcUrUÍ
resumo
edital Pregão Presencial 003/2021 - srP
Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações e lei n.º 10.520/02 torna público que realiza-
rá licitação na modalidade Pregão Presencial 002/2021 - SrP, Tipo Menor 
Preço por item, com abertura para o dia 19/05/2021 às 8:30 hs. Horário 
local. objeto: contratação de empresa(s) especializada(s) para o eventual 
fornecimento de materiais permanentes: mobiliários, equipamento de re-
frigeração, eletroeletrônicos e equipamentos de informática, destinados à 
Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí através de SRP - Sistema de 
Registro de Preços. O Edital estará disponível na sede da Câmara Munici-
pal, sito à: Praça Jarbas Passarinho nº 116- centro- Tucuruí -Pará, sala 
de licitações. Tucuruí (Pa), 07.05.2021, Julio cesar Henrique, Pregoeiro.

Protocolo: 654364
estado do ParÁ
Poder LeGisLatiVo
caMara MUNiciPaL de Vereadores de tUcUrUÍ
resumo
edital Pregão Presencial 004/2021 - srP
Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações e lei n.º 10.520/02 torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial 004/2021 - SrP, Tipo Menor Preço 
por item, com abertura para o dia 19/05/2021 às 11:30 hs. Horário local. 
objeto: contratação de empresa especializada para a eventual serviço de 
confecção e instalação de balcão tipo mesa, em material granito, a ser insta-
lado destinados à Câmara Municipal de Vereadores de Tucuruí através de SRP 
- Sistema de Registro de Preços. O Edital estará disponível na sede da Câmara 
Municipal, sito à: Praça Jarbas Passarinho nº 116- centro- Tucuruí -Pará, sala 
de licitações. Tucuruí (Pa), 07.05.2021, Julio cesar Henrique, Pregoeiro.

Protocolo: 654365
cÂMara MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de caNceLaMeNto
Tornar sem efeito o Extrato de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação n° 
001/2021. objeto: prestação de serviços de assessoria em contabilidade 
.fundamento legal: art. 25, ii da lei 8.666/93, contratada  assecon asses-
soria contábil lTda, Valor 60.500,00. Vigência de 01/02/2021 a 31/12/2021, 
publicado no ioEPa em 03/03/2021. Motivo adaptação técnica.
cÂMara MUNiciPaL de BrasiL NoVo
eXtrato ratiFicaÇÃo de iNeXiBiLidade de LicitaÇÃo N° 002/2021
oBJETo: Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria con-
tábil na Câmara Municipal de Brasil Novo. Fundamento legal: Artigo 25, 
ii, da lei nº 8.666/93. coNTraTada: aSSEcoN aSSESSoria coNTaBil 
LTDA. VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). CONTRATO Nº 
002/2021-cMBN. ViGENcia: 03/05/2021 a 31/12/2021
WalTEr SoarES GoMES
Presidente da Câmara Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 654366
MariaNa assis sarMeNto cUNHa, cPf nº 010.558.832-66, proprie-
tária do rancho São Geraldo, localizado no município de Paragominas-Pa, 
torna público que requereu da SEMMa/Paragominas-Pa, a licença ativida-
de rural (lar), para a atividade de pecuária e equinocultura.

Protocolo: 654367
FaZeNda cacHaBa ii propriedade da Sr. lEaNdro lira dE araÚJo, 
cPf nº 673.290.202-49, localizada município de São félix do Xingu-Pa, 
vem por meio deste veículo de comunicação tornar pública o pedido da 
licENÇa dE aTiVidadE rUral - lar para atividade de Bovinocultura, 
através do protocolo nº 156/2021 juntamente à Secretaria Municipal do 
Meio ambiente do Município de São félix do Xingu - Pa.

Protocolo: 654368
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 o iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio de aBaetetU-
Ba-Pa cNPJ: 01.510.576/0001-61, Por meio de seu diretor/Presidente 
Sr. Ângelo Jose lobato rodrigues, torna público o resultado da licitação 
PrEGÃo PrESENcial Nº 006/2021-iPMa-PP-SrP, objeto: eventual con-
tratação  de agencia de viagem para reservas e fornecimentos de pas-
sagens aéreas nacionais e internacionais, Homologado em: 06/05/2021, 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 006/2021-iPMa, assinada: 30/03/2021, 
Vigência: 12 (doze) meses, registrado 59 (cinquenta e nove) itens. 
coNTraTo: 004/2021.004-iPMa-PP, assinado: 06/05/2021, Vigência: 
06/05/2021, contratada: QUaTro ESTaÇÕES TUriSMo lTda, cNPJ Nº 
28.706.434/0001-20, Valor: R$ 60.000,00. Com percentual de desconto 
de 3% a arP e contrato estão disponíveis na sede do iPMa, av. dom Pedro 
ii, n. º 915, cEP. 68.440-000, centro - abaetetuba /Pa.

Protocolo: 654369
cÂMara MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 03/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Cametá, no uso de suas atribuições, 
homologa o resultado do julgamento e adjudica a licitação: Modalidade: 
Pregão Eletrônico SrP nº 03/2021. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTicioS. Empresas Vencedo-
ras: i a S coMÉrcio dE GÊNEroS EirEli, cNPJ: 39.408.279/0001-82- 
Total do Vencedor: R$ 215.189,30. Data da Homologação: 10/05/2021.
JoÃo PaUlo cUNHa NUNES
Presidente da Câmara
cÂMara MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2021
ata de registro de Preço nº 03/2021. Pregão Eletrônico SrP nº 03/2021. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTicioS. assinatura: 10/05/2021. Vigência 12 (doze) meses. Ven-
cedores: i a S coMÉrcio dE GÊNEroS EirEli, cNPJ: 39.408.279/0001-
82; Itens: 1 à 17. Valor Total R$ 215.189,30.
JoÃo PaUlo cUNHa NUNES
Presidente da Câmara
cÂMara MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 05/2021. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 03/2021. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
DE HIGIENE E LIMPEZA. Contratante: Câmara Municipal de Cametá. Con-
tratada: i a S coMÉrcio dE GÊNEroS EirEli, cNPJ: 39.408.279/0001-
82. Valor Global: R$ 215.189,30.,10. Vigência: 10/05/2021 à 31/12/2021.

Protocolo: 654371
NacioNaL GÁs BUtaNo distriBUidora Ltda. Torna  público que 
recebeu da SEMaS/Pa, Processo 2018/21886 a outorga de direito de 
uso dos recursos hídricos n.º 3923/2019, val. 11/12/2022, Porte c-iii, 
filial-Belém-Pa, rua Salgado filho, S/N, Miramar, cEP 66119-010, cNPJ 
06.980.064/0168-52.

Protocolo: 654372
Hospital Geral de ipixuna - Pa
cNPJ: 23.453.830/0018-18
rEGUlaMENToS iNSTiTUcioNaiS Para coMPraS, coNTraTaÇÃo dE 
oBraS, SErViÇoS, PESSoal E aQUiSiÇÃo dE BENS, coM EMPrEGo dE 
rEcUrSoS ProVENiENTES do PodEr PÚBlico. i. rEGUlaMENTo dE 
coMPraS, coNTraTaÇÃo dE oBraS E SErViÇoS. caPÍTUlo i - iNTro-
dUÇÃo: art. 1º - Este regulamento visa estabelecer normas e critérios 
para compras e contratação de obras e serviços especializados pela entida-
de e se aplica a todos os dispêndios financeiros, inclusive os realizados por 
unidades descentralizadas (filiais). Art. 2º - Todos os dispêndios feitos re-
ger-se-ão pelos princípios da moralidade e boa-fé, probidade, impessoali-
dade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razo-
abilidade e busca permanente de qualidade e durabilidade, bem como pela 
adequação aos objetivos da instituição. art. 3º - o cumprimento das nor-
mas deste regulamento destina-se a selecionar, dentre as propostas que 
atendem aos princípios do artigo anterior, a mais vantajosa. art. 4º - o 
processo de compras, contratações e locações de que trata este regula-
mento deve estar documentado para facilitar o acompanhamento, o con-
trole e a fiscalização dos Contratos de Gestão. CAPÍTULO II - AS COMPRAS 
Título I - Definição Art. 5º - Considera-se compra toda aquisição remune-
rada de bens de consumo e materiais permanentes para fornecimento de 
uma só vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir unidades de 
saúde com os materiais necessários ao desenvolvimento de suas ativida-
des. Título ii - Procedimento de compras art. 6º - o procedimento de 
compras compreende o cumprimento das seguintes etapas: i - solicitação 
de compras; II - qualificação de fornecedores; III - coleta de preço; IV - 
apuração da melhor oferta; V - emissão de ordem de compra. art. 7º - a 
qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos docu-
mentos legais e dos diplomas técnicos abaixo relacionados que deverão ser 
encaminhados via correios, e-mail ou entregues diretamente no departa-
mento de compras da filial ou a quem ela indicar, atualizados e dentro do 
prazo de validade. i. cNPJ; ii. inscrição Estadual; iii. contrato Social com 
a última alteração ou estatuto; iV. autorização de funcionamento Munici-

pal; V. ccM - comprovante de contribuintes Municipal; Vi. cadiN - cadas-
tro informativo de créditos não quitados (estadual e federal). Parágrafo 
único. Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos são necessários também os documentos listados abaixo: I. Có-
pia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicada no diário 
Oficial da União - obrigatório para fabricante e distribuidor; II. Cartas de 
autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no 
caso de distribuidora ou representante; iii. licença de funcionamento 
emitida pela Vigilância Sanitária; IV. Certificado de Responsabilidade Téc-
nica emitido pelo conselho regional de classe ou o protocolo de assunção 
desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor; 
V. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para 
Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) - obrigatório para fabri-
cante; VI - Cópia autenticada da autorização especial para medicamentos 
da PORTARIA 344/98 SVS-MS - obrigatório para fabricante e distribuidor. 
art. 8º - a coleta de preço será realizada por e-mail, fax ou o Portal Eletrô-
nico indicado pela entidade, com a participação de no mínimo 3 (três) 
fornecedores previamente qualificados. Parágrafo primeiro. O sistema de 
coleta de preço e a qualificação de fornecedores serão dispensados nos 
casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade 
do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/
ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno 
valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R$ 8.000,00 
(oito mil reais). Parágrafo segundo. considera-se de urgência a aquisição 
de material inexistente no estoque, com imediata necessidade de utiliza-
ção. art. 9º - a melhor oferta será apurada considerando menor preço, 
custo de transporte e seguro até o local de entrega, condição de pagamen-
to, prazo de entrega, custo para operação do produto e disponibilidade 
para eventual necessidade de treinamento de pessoal. art. 10 - a ordem 
de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o proce-
dimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições 
realizadas na negociação. caPÍTUlo iii - coNTraTaÇÃo dE oBraS E SEr-
VIÇOS. TÍTULO I - Definição. Art. 11 - Considera-se serviço toda atividade 
destinada a obter determinada utilidade de interesse da entidade, realiza-
da por terceiros: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publici-
dade e seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços 
técnicos profissionais especializados, produção artística, serviços gráficos, 
bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação, am-
pliação etc. TÍTUlo ii - contratação. art. 12 - aplicam-se à contratação de 
serviços, no que couberem, todas as regras estabelecidas nos artigos 6º a 
10 deste Regulamento, com exceção dos serviços técnicos profissionais 
especializados, que ficam dispensados das exigências estabelecidas no ar-
tigo 8º deste regulamento. art. 13 - os contratos deverão estabelecer com 
clareza e precisão as condições de execução, aplicando-lhes as normas e 
princípios de direito civil. art. 14 - a venda ou fornecimento de bens e 
serviços para a entidade implica a aceitação integral e irretratável dos ele-
mentos técnicos e instruções fornecidas aos interessados por ela, bem 
como a observância deste Regulamento e demais normas eventualmente 
aplicáveis. Parágrafo único. Para todas as compras de bens e serviços de-
verão ser emitidas nota fiscal de venda ou fatura de prestação de serviços 
pelo fornecedor. art. 15 - a critério da entidade poderão ser exigidas ga-
rantias de execução do contrato na modalidade de caução ou fiança bancá-
ria. Art. 16 - À entidade caberá fiscalizar a execução dos contratos, poden-
do aplicar as sanções previstas contratualmente quando descumpridas as 
cláusulas pactuadas.Parágrafo único. a inexecução total ou parcial do con-
trato poderá acarretar a sua rescisão, respondendo a parte que a causou 
com as consequências contratuais e as previstas em lei. TÍTUlo iii - Ser-
viços Técnicos Profissionais Especializados Art. 17 - Consideram-se servi-
ços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: I - estudos  
técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; ii - pareceres, 
perícias e avaliações em geral; iii - assessorias ou consultorias técnicas, 
jurídicas e auditorias financeiras; IV - fiscalização, supervisão ou gerencia-
mento de obras ou serviços; V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas; Vi - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; Vii - 
prestação de serviços de assistência à saúde em áreas e especialidades 
específicas; VIII - informática, inclusive quando envolver aquisição de pro-
gramas. Parágrafo único. Empresa de prestação de serviços técnicos espe-
cializados é a que: a. detém com exclusividade a capacidade para realiza-
ção do serviço, atividade ou obra; b. no campo da sua especialidade 
demonstre desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, orga-
nização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos objetivos re-
lacionados que permitam inferir que o seu trabalho é essencial, excepcional 
e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contra-
to. art. 18 - a diretoria deverá selecionar criteriosamente o prestador de 
serviços técnicos profissionais especializados, considerando a idoneidade, 
a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva área, 
além do registro nos órgãos e Conselhos Profissionais competentes. CAPÍ-
TUlo iV - diSPoSiÇÕES fiNaiS. art. 19 - considera-se diretoria a direto-
ria Estatutária da entidade, representada pelo seu presidente, ou quem ele 
delegar, por meio de procuração escrita. art. 20 - os casos omissos ou 
dúvidas na interpretação deste regulamento serão resolvidos pela direto-
ria Estatutária. art. 21 - Este regulamento entrará em vigor a partir da sua 
publicação. ii. rEGUlaMENTo dE coNTraTaÇÃo dE PESSoal. caPÍTUlo 
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i - iNTrodUÇÃo. art. 1º - Este regulamento estabelece as regras de re-
crutamento e Seleção para o preenchimento de vagas para pessoal admi-
nistrativo e operacional com recursos financeiros provenientes dos Contra-
tos de Gestão firmados com entes políticos para operacionalização da 
gerência e execução de atividades e serviços de saúde. art. 2º - o recru-
tamento e a Seleção visa selecionar o melhor candidato para a função a ser 
preenchida. caPiTUlo ii - o ProcESSo dE SElEÇÃo. Título i - competên-
cias. Art. 3º - No âmbito dos processos de seleção de pessoal, compete: I 
- aos diretores, solicitar e/ou aprovar requisição de pessoal; ii - aos Ge-
rentes e coordenadores: a) realizar solicitação de requisição de pessoal; b) 
participar das etapas de avaliação comportamental e técnica; c) analisar os 
resultados dos candidatos e definir o mais adequado ao perfil solicitado; III 
- à área recursos Humanos: a) conduzir os processos de avaliação referen-
tes a seleção, promoção ou movimentação de pessoal; b) orientar e moni-
torar os empregados quanto às políticas de gestão de pessoas; iV - ao 
departamento de Pessoal, executar o processo de registro e admissão; V 
- ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, realizar os exames mé-
dicos admissionais e de mudança de função. Título ii - desenvolvimento do 
recrutamento e Seleção Seção i - requisição de Pessoal. art. 4º - o pro-
cedimento de contratação de pessoal terá início mediante a solicitação dos 
Gerentes e dos coordenadores interessados na contratação dos serviços, 
que será operacionalizada por meio da requisição de pessoal. Parágrafo 
primeiro. o requisitante deverá preencher o formulário de requisição de 
pessoal conforme demanda do Serviço/Unidade, coletar aprovação da di-
retoria e enviar para a área de recursos Humanos. Parágrafo segundo. as 
requisições de pessoal podem ser abertas nos seguintes casos: i - substi-
tuição; ii - aumento de quadro, desde que contemplado no orçamento e/
ou aprovado previamente pela diretoria local, com autorização da diretoria 
Executiva ou Estatutária. Seção ii - Processo de recrutamento e Seleção 
art. 5º - o recrutamento será divulgado por intermédio da internet e do 
meio de comunicação disponível na região (sites de emprego, empresas de 
seleção, centrais de apoio ao trabalhador e jornais ou folhetins) e conterá 
o resumo das funções a serem preenchidas, os respectivos números de 
vagas, os prazos, as condições para a participação dos candidatos e o local 
para informações e inscrições. art. 6º - o processo de recrutamento e se-
leção compreende as seguintes etapas: i - Primeira: análise do currículo e 
documentos comprobatórios de experiência, escolaridade e outros dados 
fornecidos pelos candidatos para avaliação de sua conformidade com os 
requisitos mínimos exigidos. ii - Segunda: os candidatos que cumprirem 
os requisitos mínimos exigidos deverão apresentar fichas de emprego pre-
enchidas e participarão das seguintes avaliações: a) técnica, visando apu-
rar o nível de conhecimento técnico específico, quando necessário; b) apli-
cação de testes psicológicos e psicométricos visando apurar aspectos 
cognitivos e psicológicos, quando necessário. c) dinâmicas de grupo, jogos 
e provas situacionais visando apurar aspectos comportamentais, quando 
necessário. iii - Terceira: os candidatos aprovados na segunda etapa serão 
convocados para entrevista final, a ser realizada pelo requisitante; IV - 
Quarta: os candidatos aprovados na entrevista deverão entregar os docu-
mentos de contratação exigidos e passar satisfatoriamente pelo exame 
médico admissional. Parágrafo único. Somente serão considerados aptos 
para o exercício da função aquelas pessoas que cumprirem de forma satis-
fatória todas as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condi-
ções propostas. art. 7º - as funções serão preenchidas preferencialmente 
sob o regime da consolidação das leis do Trabalho (clT), conforme carga 
horária previamente informada para cada função, podendo variar para os 
períodos diurno, noturno, misto, na forma de revezamento ou escala de 
serviço. Parágrafo único. É permitida a contratação e subcontratação de 
empresas e a contratação de profissionais autônomos, em casos específi-
cos, previamente autorizados por escrito pela diretoria Estatutária. caPi-
TUlo iii - rEadMiSSÃo dE colaBoradorES art. 8º - a admissão de 
antigos colaboradores somente poderá ocorrer após do decurso do prazo 
de 6 (seis) meses entre o desligamento e a nova admissão. Parágrafo úni-
co. caso a readmissão seja para serviço ou função diferente da anterior o 
candidato deverá ser avaliado pelo novo requisitante e possuir os pré-re-
quisitos definidos no desenho de cargo. CAPITULO IV - DISPOSIÇÕES FI-
NaiS art. 9º - os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste re-
gulamento serão resolvidos pela diretoria Estatutária. art. 10 - Este 
regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação. José 
carlos rizoli - Presidente.

Protocolo: 654373
cÂMara MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de ProrroGaÇÃo PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-01/cMsMPa
A Câmara Municipal de Santa Maria do Pará, pelo princípio da oportunidade 
e conveniência, através da Pregoeiro, torna público a prorrogação do pro-
cesso Licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o REGISTRO 
dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMEN-
TÍcioS E MaTErial dE liMPEZa E ProdUToS dE HiGÊNiZaÇÃo Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da caMara MUNiciPal dE SaNTa Maria 
do Pará. a abertura será no dia 21/05/2021 às 08:00hs, continuando 
inalterados as demais informações.
rafaEl dE aGUiar MENdoNÇa
car PrEGoEiro

Protocolo: 65437
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G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ (“RFB”) 14.275268/0001-40  NIRE (“JUCEPA”) 15 3 00019214
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2.021.

DATA, LOCAL E HORA: Aos 23 dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um (“23/04/2021”), às 
14:30min, reuniram-se em Reunião de vídeo conferência, dado ao momento de proibição às reuniões 
presenciais, causado pela pandemia existente da Covid-19, os Acionistas da Sociedade Anônima de 
capital fechado denominada G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado com 
seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará (“JUCEPA”) sob 
Nire nº 15 3 00019214 em 03 de agosto de 2011 e inscrita no CNPJ (‘RFB”) sob nº 14.275.268/0001-
40. CONVOCAÇÃO E MESA: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal 
diante da participação dos acionistas que representam a totalidade das Ações que compõe o capital 
social da sociedade, declarando terem sido regularmente convocados, estando cientes da data, local e 
matérias objeto da reunião, nos termos do § 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), 
sob a Presidência do Sr. Nathan Rodrigues Dias que convidou a mim, Breno Rodrigues Dias para 
secretariar a reunião. PRESENÇA: Nos termos do que dispõe o Art. 1.074 do Código Civil, instalou-se a 
presente Assembleia Geral em primeira convocação, reunindo-se os representantes de 100% das Ações 
que compõe o capital social da Sociedade, a saber: JOÃO DIAS DA SILVA, brasileiro, natural de São 
Luiz de Montes Belos – GO, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da 
cédula de identidade nº 6155286 – SSP/PA e CPF/MF nº 190.067.131-04, residente e domiciliado em 
Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double 
View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400; ARACY RODRIGUES GONÇALVES, brasileira, natural 
de Jataí - GO, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula de 
identidade nº 856324 – SSP/GO e CPF/MF nº 166.539.632-68, residente e domiciliada em Belém, capital 
do Estado do Pará, à Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do 
Umarizal - CEP 66.050-400; NATHAN RODRIGUES DIAS, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em 
regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003660 – SSP/PA 
e CPF/MF nº 784.601.232-00, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa D. 
Romualdo de Seixas, nº 1316 – Edifício Umarizal, apto. 1102, no bairro do Umarizal – CEP 66.055-200; 
BRENO RODRIGUES DIAS, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de 
bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003668 – SSP/PA e CPF/MF nº 849.678.462-
20, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Conselheiro Furtado, nº 1625, 
apto. 701, no bairro de Nazaré – CEP 66.040-100 e THAIS RODRIGUES DIAS TABOSA, brasileira, 
natural de Altamira - PA, casada em regime de Separação total de bens, administradora, portadora da 
cédula de identidade nº 4869299 – SSP/PA e CPF/MF nº 852.709.032-53, residente e domiciliada em 
Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Senador Lemos, nº 500, apto. 1101, no bairro do Umarizal – 
CEP 66.050-000. ORDEM DO DIA: Depois de verificada a regularidade da reunião, o Senhor Presidente 
disse que a ordem do dia seria deliberar sobre: (i) Aprovação das Demonstrações Contábeis, compostas 
de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, Demonstração da Mutação do 
Patrimônio Líquido – DMPL e Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC, exercício 2020; (ii) Destinação do 
Lucro líquido do Exercício 2020; (iii) Destinação do saldo da Reserva de lucro a realizar constituída em 

exercício anterior, originária da participação no Patrimônio Líquido da Controlada Transdourada Navegação 
Ltda.; (iv) Dar ciência da Informação dos Jornais, objeto de publicações do relatório da Administração 
junto as Demonstrações Contábeis, ano-calendário 2020, com as respectivas numerações das folhas e 
data de publicação. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: De início o Senhor Presidente 
esclareceu que tinham sido cumpridas todas as formalidades legais e iniciava a sessão submetendo 
aos participantes os temas descritos na Ordem do Dia, com as deliberações aprovadas por aclamação, 
conforme segue: (i) Aprovação das Demonstrações Contábeis, ano calendário 2020, bem como do lucro 
líquido do exercício apurado no valor de R$ 1.563.159,65 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, 
cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); (ii) Destinação do Lucro líquido do exercício, 
evidenciado no balanço encerrado em 31/12/2020, no valor de R$ 1.563.159,65 (um milhão, quinhentos 
e sessenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme abaixo: a) 
Compensação automática do saldo total de prejuízo contábil, no valor de R$ 109.481,33 (cento e nove 
mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), assumido pela Companhia junto a sua 
controlada Posto Juruá Ltda., por ocasião da alienação (venda) de suas cotas, conforme Termo de cessão 
de Direitos e Obrigações, firmados entre ambas, em 19/03/2020. b) Constituição de Reserva legal no 
percentual de 5% sobre o lucro do exercício no valor de R$ 72.683,92 (setenta e dois mil, seiscentos e 
oitenta e três reais e noventa e dois centavos), ficando a respectiva reserva com o saldo acumulado em 
31/12/2020, no valor de R$ 727.070,60 (setecentos e vinte e sete mil, setenta reais e sessenta centavos); 
c) Transferência de saldo do lucro líquido do exercício 2020, no valor de R$ 1.380.994,40 (um milhão, 
trezentos e oitenta mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), após as destinações 
evidenciadas acima (letra a) e b)) para a conta Reserva de lucro a realizar, ficando a respectiva reserva 
com o saldo acumulado em 31/12/2020, no valor de R$ 1.840.948,40 (um milhão, oitocentos e quarenta 
mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos). (iii) Aprovação unânime pela transferência 
parcial do saldo da conta reserva de lucro a realizar, existente no exercício anterior, no valor total de R$ 
5.268.992,33 (cinco milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta 
e três centavos), para constituição de dividendos a pagar a seus acionistas, motivada pela evidencia 
de distribuição de lucro a essa Companhia, no Balanço encerrado de 31/12/2020 de sua controlada 
Transdourada Navegação Ltda. (iv) Ciência da totalidade dos Acionistas sobre a publicação do Relatório da 
Administração junto às   Demonstrações Contábeis Ano-Calendário 2020, nos Jornais “O Diário do Pará”, 
Folha B9 (Economia) e “Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.558”, Folhas 140 e 141, respectivamente na 
data de 20 de abril de 2021. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e com todo o seu conteúdo 
aprovado por unanimidade, a reunião foi encerrada pelo Senhor Presidente, da qual foi lavrada a presente 
ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos sócios presentes em 01 (uma) via, 
de igual teor e forma, para um só efeito, devendo a mesma ser arquivada na Junta Comercial do Estado 
do Pará, para que produza os efeitos legais e de direito. Ananindeua/PA, 23 de abril de 2.021. Nathan 
Rodrigues Dias – Presidente. Breno Rodrigues Dias – Secretário. Acionistas: João Dias da Silva, 
Aracy Rodrigues Gonçalves, Nathan Rodrigues Dias, Breno Rodrigues Dias, Thais Rodrigues Dias Tabosa. 
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Demonstrações do
Resultado (Em MR$)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita Líq. das Vendas 527.713 319.811 634.949 347.256
Custo dos produtos vendidos (538.041) (424.755) (639.014) (460.190)
Variação do valor justo dos 
  ativos biológicos 27.578 110.107 27.578 110.107
Lucro (Prejuízo) Bruto 17.250 5.163 23.513 (2.827)
(Desps) Rec. Operacionais (52.685) (36.494) (62.861) (44.405)
Gerais, vendas, administrativas (61.297) (66.301) (71.473) (74.235)
Outras receitas líquidas 8.612 29.807 8.612 29.830
Prejuízo Oper. Antes Part.
  Soc. e Res. Financeiro (35.435) (31.331) (39.348) (47.232)
Resultado financeiro (366.089) (109.580) (362.029) (115.948)
Resultado de partic. societárias 147 (22.269) - -
Prejuízo Antes do IR e CS (401.377)(163.180)(401.377)(163.180)
Prov. p/IR e CS corrente
  e diferido 5.519 (6.102) 5.519 (6.102)
Prej. Líquido do Exercício (395.858)(169.282)(395.858)(169.282)
Atribuível a: Acionistas da Companhia (395.858) (169.282)

(395.858)(169.282)
Prej. por ação atribuível aos acionistas da Companhia
(expresso em R$ por ação) - Prejuízo básico e diluído (24,74) (10,58)

JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A - CNPJ nº 04.815.734.0001/80
Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais, a administração da Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A, 
apresenta as suas demonstrações financeiras resumidas referente ao exercício de 2020. O relatório da administração e as notas explicativas encontram-
se à disposição na sede da empresa. Pará, 30 de abril de 2021. A Administração
Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 347.719 295.850 272.911 255.162
Não Circulante 297.254 276.817 312.972 289.008
  Investimentos 32.198 24.973
  Imobilizado líquido 1.476.416 1.539.015 1.476.416 1.539.015
  Ativos biológicos 806.154 822.681 806.154 822.681

2.314.768 2.386.669 2.282.570 2.361.696
    

Total do Ativo 2.959.741 2.959.336 2.868.453 2.905.866
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em MR$)
Capital
social

Reserva
de capital

Ajuste/Avaliação
Patrimonial

Prejuízos
Acumulados

Total do Patrimônio
 Líquido

Em 31 de dezembro de 2018 1.162.086 6.529 583.407 (1.616.866) 135.156
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (11.708) 11.708 -
Prejuízo líquido do exercício    (169.282) (169.282)
Em 31 de dezembro de 2019 1.162.086 6.529 571.699 (1.774.440) (34.126)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (11.483) 11.483
Prejuízo líquido do exercício    (395.858) (395.858)
Em 31 de dezembro de 2020 1.162.086 6.529 560.216 (2.158.815) (429.984)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em MR$)
Fluxos de Caixa das Controladora Consolidado
  Atividades Operacionais 2020 2019 2020 2019
Prejuízo antes do IR e CS (401.377)(163.180)(401.377)(163.180)
Ajustes 474.813 194.984 474.960 172.715

73.436 31.804 73.583 9.535
Variações nos ativos e passivos (66.526) 25.165 (66.566) 4.235
Caixa proveniente das operações 6.910 56.969 7.017 13.770
Juros pagos sobre financiamentos (1.753) (5.943) (1.753) (5.943)
Cx. líq. gerado pelas ativ. operac. 5.157 51.026 5.264 7.827
Cx. líq. aplicado nas ativ. de invests. (28.876) (11.317) (28.876) 36.646
Cx. líq. gerado das ativ. de financtos. 23.769 (44.666) 3.115 (28.875)
Aumento (redução) de caixa
  e equivalentes de caixa 50 (4.957)(20.497) 15.598
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 32.918 37.875 53.486 37.888
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício 32.968 32.918 32.989 53.486

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e PL 2020 2019 2020 2019
Circulante 1.731.045 1.272.410 1.738.445 1.293.423
Não Circulante 1.658.680 1.721.052 1.559.992 1.646.569
Patrimônio Líquido (429.984) (34.126) (429.984) (34.126)
  Capital social 1.162.086 1.162.086 1.162.086 1.162.086
  Reservas de capital 6.529 6.529 6.529 6.529
  Ajuste de aval. patrimonial 560.216 571.699 560.216 571.699
  Prejuízos acumulados (2.158.815)(1.774.440)(2.158.815) (1.774.440)
Total do Passivo 2.959.741 2.959.336 2.868.453 2.905.866

Diretoria: Sergio Antonio Garcia Amoroso - Presidente
Jorge Francisco Henriques - Vice-Presidente

Patrick Nagem Nogueira - Diretor
Flavio Quindelher de Britto - Contador - CRC 1SP 259.882/O-8

Protocolo: 654370
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