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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1567, de 13 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$ 10.446.416,76 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 10.446.416,76 (dez Milhões, 
Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e dezesseis reais e 
Setenta e Seis centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 350.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 5.169.266,67

181011442215008211 - SEJUdH 0301 339014 1.239.391,41

291012678214867430 - SETraN 0324 444042 675.679,46

291012678214867505 - SETraN 0324 444042 1.472.464,38

682010824315058393 - faSEPa 0301 339039 359.614,84

792011812212974668 - idEflor-Bio 0661 339030 300.000,00

792031854114978689 - fca 0316 339036 700.000,00

792031854114978689 - fca 0316 339047 80.000,00

792031854114978933 - fca 0316 339014 100.000,00

ToTal 10.446.416,76

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 13 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 1570, de 14 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$ 1.289.260,26 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.289.260,26 (Hum Milhão, duzentos 
e oitenta e Nove Mil, duzentos e Sessenta reais e Vinte e Seis centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0101 444042 528.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 237.500,00

691012312212978338 - SETUr 0101 339033 100.000,00

742011236415068468 - UEPa 0261 339036 133.109,56

742011236415068866 - UEPa 0261 339036 290.650,70

ToTal 1.289.260,26

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918715 - SEdaP 0301 444042 237.500,00

341010412115087679 - fdE 0101 444042 528.000,00

662012645114897645 - dETraN 0261 449051 423.760,26

691012369514988383 - SETUr 0101 339039 100.000,00

ToTal 1.289.260,26

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 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 1571, de 14 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$ 50.146.393,98 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 
autorização 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 SEdUc, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 50.146.393,98 (cinquenta Milhões, cento e Quarenta e Seis 
Mil, Trezentos e Noventa e Três reais e Noventa e oito centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

161011236815097686 - SEdUc 0301 339030 3.556.496,12

161011236815097686 - SEdUc 0301 339048 46.589.897,86

ToTal 50.146.393,98

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, 14 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 656368

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 768/2021-ccG de 14 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/516371,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, lariSSia ViaNa dE MoraES do cargo em comissão de 
diretor de divisão, código, GEP-daS-011.3, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 19 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 769/2021-ccG de 14 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/516429,
r E S o l V E:
nomear MaNoEl alMir cardoSo da coSTa para exercer o cargo em 
comissão de diretor de divisão, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 1º de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 656372
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 332/2021 – di/cMG, 
de 14 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Marabá/Pa; Período: 
10 a 13/05/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); Servidor: cB PM robson fernandes furtado, cPf nº 817.953.272-
00; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656183
 eXtrato de Portaria Nº 333/2021 – di/cMG, 

de 14 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: Marabá/Pa; Período: 10 a 13/05/2021; Quantidade de diá-
rias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidora: 2º SGT PM r/r Sandra 
regina cardoso da Silva, cPf nº 393.397.422-49; ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 656184

.

.

Vice-GoVerNadoria do estado

.

desiGNar serVidor
.

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria de desiGNaÇÃo
Portaria Nº 049/2021-GVG, PUBLicada No doe Nº 34.583, de 
14/05/2021. Número de Publicação: 655690
oNde se LÊ: pela servidora cHariaNE frEiTaS da SilVa, matrícula nº 
57223122/3
Leia-se: Pelo servidor lEoNaN EdUardo PErEira oliVEira doS SaN-
ToS, matrícula nº 6402881/1
alBErTo alcÂNTara
ordenador de despesa do Gabinete do Vice Governador

Protocolo: 655976

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 232/2021-PGe.G., de 14 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
EXclUir, da Portaria nº 202/2021-PGE.G., de 29.04.2021, as férias refe-
rente ao período aquisitivo 2019/2020, do Procurador do Estado, dennis 
Verbicaro Soares, identidade funcional nº 5819954/1 .
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 655977
Portaria nº 233/2021-PGe.G., de 14 de maio de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
aUToriZar, a servidora, Gabriela Silveira Santos, identidade funcio-
nal nº 5897378/2, a se afastar de suas funções no período de 24.05 a 
12.06.2021 , para gozo de residual de férias interrompida pela portaria nº 
450/2020-PGE.G., de 26.10.2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 655979

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da ProcUradoria-GEral do ESTado, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29, e a EMPrESa dE TEcNoloGia da iN-
forMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará (ProdEPa), pessoa 
jurídica inscrita no cNPJ/Mf nº 05.059.613/0001-18.
do oBJETo: Prestação de Serviços de Tecnologia da informação e comu-
nicação da PGE, em conformidade com a Proposta comercial n° 024/2021_
V3, sendo eles: serviços de internet e link’s de dados de 5, 10 e 13 Mbps 
(fibra óptica), IP válidos através de NAT, hospedagem de Website (revista 

eletrônica) de 5GB e 30GB, hospedagem de servidor virtualizado através 
de rede de comunicação de dados do Estado do Pará e inclusão de servi-
ços, permissão de acesso ao mainframe localizado na sede da ProdEPa, 
através de licença de uso de Sistemas Globais.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo: 
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, XVi, da lei nº 8.666/93, 
considerando a prestação de serviço de informática a pessoa jurídica de 
direito público interno, por Órgãos que integrem a administração Pública.
Valor ESTiMado: r$ 626.132,40 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e 
trinta e dois reais e quarenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 
25101.03.126.1508.8238, elemento de despesa: 339140, fonte: 0101 e 0301.
ordENador rESPoNSáVEl: ricardo Nasser Sefer – Procurador-Geral do Estado.
foro: Belém – Estado do Pará, 14 de maio de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 656220

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Procurador-Geral do Estado resolve ratificar o Termo de Dispensa de 
licitação nº 002/2021 para contratação de empresa especializada na Pres-
tação de Serviços de Tecnologia da informação e comunicação da PGE, 
em conformidade com a Proposta comercial n° 024/2021_V3, sendo eles: 
serviços de internet e link’s de dados de 5, 10 e 13 Mbps (fibra óptica), 
IP válidos através de NAT, hospedagem de Website (revista eletrônica) de 
5GB e 30GB, hospedagem de servidor virtualizado através de rede de co-
municação de dados do Estado do Pará e inclusão de serviços, permissão 
de acesso ao mainframe localizado na sede da ProdEPa, através de licença 
de uso de Sistemas Globais.
Valor: r$ 626.132,40 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e trinta e dois 
reais e quarenta centavos).
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 656221

oUtras MatÉrias
.

termo de rescisão amigável do contrato nº 026/2017-PGe
objeto: rescisão amigável do contrato nº 026/2017-PGE, referente à presta-
ção dos serviços de manutenção do acesso à internet de 10Mbps, através da 
Rede de Comunicação de Dados do Estado, e link de dados (fibra) de 10Mbps.
data da assinatura: 14/05/2021
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará (ProdEPa)
cNPJ nº 05.059.613/0001-18
Endereço: rodovia augusto Montenegro, KM 10, icoaraci, Belém/Pa, cEP: 
66.820-000
ordenador: ricardo Nasser Sefer, Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656160
termo de rescisão amigável do contrato nº 018/2019-PGe
objeto: rescisão amigável do contrato administrativo nº 018/2019-PGE, 
referente a prestação dos serviços de Tecnologia da informação e comu-
nicação – Tic para a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, em Santarém, 
sendo eles: fornecimento de internet 5MBPS e link de dados (fibra óptica) 
5MPBS através da rede de comunicação de dados do Estado do Pará.
data da assinatura: 14/05/2021
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará (ProdEPa)
cNPJ nº 05.059.613/0001-18
Endereço: rodovia augusto Montenegro, KM 10, icoaraci, Belém/Pa, cEP: 
66.820-000
ordenador: ricardo Nasser Sefer, Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656164
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 086 de 12 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015. coNSidEraNdo o que dispõe o parágrafo único do art. 
86 da lei nº 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do 
Laudo Médico, firmado pelo médico devidamente inscrito no CRM sob o nº 
8604/Pa, Protocolo: 2021/503783. rESolVE: 
coNcEdEr licença Maternidade, a servidora daiaNE carValHo No-
GUEira, ocupante do cargo de ENfErMEiro, identidade funcional nº 
5953771/1, lotada no Polo ParáPaZ de Parauapebas, de acordo com o 
que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em combinação 
com a Emenda constitucional nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 
04/05/2021 a 31/10/2021. 180 ( cENTo E oiTENTa) dias. dÊ-SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. alBErTo HENriQUE TEiXEi-
ra dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 655917
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errata
.

errata do eXtrato do coNtrato Nº05/2021 publicado no diá-
rio Oficial do Estado Nº 34.580 , pág. 14 , Protocolo: 654111
oNde se LÊ:
Valor ToTal: r$39.643,90 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e 
três reais e noventa centavos)
Leia-se:
Valor ToTal: r$41.260,18 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta reais 
e dezoito centavos)
GaBiNETE do PrESidENTE, 13 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 656013

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0067-Gs/sePLad, de 12 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 Maria raBElo coSTa 57192293/1 farmacêutico SESPa 01/05/2021 2021/454979

adriaNE carrETilHa GoMES 54192911/2 Professor 
classe i SEdUc 29/04//2021 2021/463270

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 de 
maio de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 656200

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 389/2021-daF/sePLad, de 13 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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/462441,
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor rUi GUilHErME riBEiro BarroS, id. funcional 
nº 86282/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na coordenadoria de 
redes internas - dTi, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 21 
de junho de 2021 a 20 de julho de 2021, referente ao triênio de 24 de abril 
de 2009 a 23 de abril de 2012.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655967
Portaria Nº 390/2021-daF/sePLad, de 13 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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/505214,
rESolVE:
forMaliZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio ao servidor fraNciSco 
TEiXEira PaES, id. funcional nº 671/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão Pública, lo tado na coordenadoria de Gestão de Pessoas, no período 
de 12 de maio a 10 de julho de 2021, referente ao triênio de 29 de janeiro 
de 2011 a 28 de janeiro de 2014.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656165

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 391/2021-daF/sePLad, de 13 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°: 73621, e os termos do Processo nº 
2021/487817,

rESolVE:
forMaliZar a concessão de 60(sessenta) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora SaNdra Marcia dE MElo daNTaS, id. funcional 
nº. 4227/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada na 
diretoria de Saúde ocupacional do Servidor, no período de 29.03.2021 a 
27.05.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656138
Portaria Nº 392/2021-daF/sePLad, de 13 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°: 73536, e os termos do Processo nº 
2021/487817,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 90 (noventa) dias de licença para Trata-
mento de Saúde à servidora SaNdra Maria dE BaraUNa BarrETo, id. 
funcional nº. 379182/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, 
lotada na coordenadoria de logística e Gestão, no período de 12/03/2021 
a 09/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656141
Portaria Nº 387/2021-daF/sePLad, de 13 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°: 73934, e os termos do Processo nº 
2020/1013934,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 05 (cinco) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde ao servidor MarcoS alVES dE oliVEira, id. funcional nº. 
57191385/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na 
coordenadoria de logística e Gastos Públicos, no período de 23/11/2020 
a 27/11/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656131

FÉrias
.

Portaria Nº 393/2021-daF/sePLad, de 13 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/500989,
rESolVE:
coNcEdEr 12 (doze) dias de férias regulamentares ao servidor THiaGo 
coUcEiro PiTMaN MacHado, id. funcional 5902511/1, ocupante do car-
go de Procurador autárquico, lo tado na consultoria Jurídica – SEPlad, no 
período de 07 de junho de 2021 a 18 de junho de 2021, referente ao 
período aquisitivo de 28 de setembro de 2018 a 27 de setembro de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655973

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 388/2021-daF/sePLad, de 13 de Maio 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 do Processo n° 2021/499176;
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rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 360/2021-daf/SEPlad, de 30 de 
abril de 2021, publicada no doE nº 34.580 de 11 de maio de 2021, que 
concedeu 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora rUTE Socorro 
SilVa araNHa, id. funcional nº 5112362/1, no período de 01.06.2021 a 
30.06.2021, referente ao triênio de 02.01.2017 a 01.01.2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 13 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656150

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo Para a coNcessÃo de descoNtos 

eM cUrsos MiNistrados eM iNstitUiÇÃo de eNsiNo 
Nº 01/2021 – sePLad/daF

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, nº 2350, cEP 66.093-542, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a aSSociaÇÃo dE cUlTUra 
fraNco BraSilEira – aliaNÇa fraNcESa, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede na Trav. rui Barbosa, nº 1851, Batista campos, Belém/
Pa, cEP 66.035-220, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.073.077/0001-05.
oBJETo: concessão de descontos oferecidos aos servidores do Poder Exe-
cutivo do Estado do Pará, sob a administração de seu representante legal, 
devidamente identificado no preâmbulo deste instrumento, assim como 
aos seus dependentes (filhos, cônjuges ou companheiros e pais).
data da assinatura: 14/05/2021
Vigência: 14/05/2021 a 13/05/2025.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 656233

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeis 

sUPerior e MÉdio
coNcUrso PÚBLico c – 204

editaL Nº 84/2021 – sePLad/seaP,14 de Maio de 2021
rESUlTado da ETaPa dE iNVESTiGaÇÃo dE aNTEcEdENTES PESSoaiS
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad a Se-
cretaria de administração Penitenciária – SEaP, no uso das atribuições le-
gais, tornam público o rESUlTado da ETaPa dE iNVESTiGaÇÃo dE aN-
TEcEdENTES PESSoaiS, conforme segue:
art. 1º informamos que o candidato HEliaNdro MaGNo PiNTo, inscrição 
5690054271, cargo TÉcNico EM GESTÃo PENiTENciária – PSicoloGia 
– rEGiÃo GUaMá, não efetuou a entrega dos documentos referentes à 
fase de investigação de antecedentes Pessoais no prazo estabelecido no 
Edital nº 82/2021, motivo pelo qual está eliminado do certame.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém, 14 de maio de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciário 

Protocolo: 656366

Portaria Nº 120, de 14 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1567, de 13/05/2021 e 1571, de 14/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 120, de 14 de Maio de 2021

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de des-

Pesa/sUBGrUPo 
de desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
SEGUP

outras despesas 
correntes 2.083.909,00 0,00 0,00 0,00 2.083.909,00

contrato Estimativo
 0101 2.083.909,00 0,00 0,00 0,00 2.083.909,00

dESENVolViMENTo SÓcio-EcoNÔMico
fca

outras despesas 
correntes 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00

despesas ordinárias
 0316 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00

idEflor-Bio
outras despesas 

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

contrato Estimativo
 0661 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

NGPr
investimentos 110.998,53 0,00 0,00 0,00 110.998,53

Equipamentos e 
Material Perma-

nente
dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) SEdaP

 0101 110.998,53 0,00 0,00 0,00 110.998,53
outras despesas 

correntes 23.200,67 0,00 0,00 0,00 23.200,67

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) SEdaP

 0101 23.200,67 0,00 0,00 0,00 23.200,67
SEdaP

investimentos 5.697.266,67 0,00 0,00 0,00 5.697.266,67
Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0301 5.169.266,67 0,00 0,00 0,00 5.169.266,67

outras despesa de 
investimentos

 0101 528.000,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00
iNfra-ESTrUTUra 

E TraNSPorTE
aGTraN

investimentos 8.396,00 0,00 0,00 0,00 8.396,00
Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0101 8.396,00 0,00 0,00 0,00 8.396,00

SEdoP
investimentos 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0301 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
SETraN

investimentos 2.148.143,84 0,00 0,00 0,00 2.148.143,84
obras e instalações

 0324 2.148.143,84 0,00 0,00 0,00 2.148.143,84
PolÍTica Social

faSEPa
outras despesas 

correntes 111.252,50 123.111,11 125.251,23 0,00 359.614,84

contrato Global
 0301 111.252,50 123.111,11 125.251,23 0,00 359.614,84

SEJUdH
outras despesas 

correntes 1.239.391,41 0,00 0,00 0,00 1.239.391,41

despesas ordinárias
 0301 1.239.391,41 0,00 0,00 0,00 1.239.391,41

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEdUc
outras despesas 

correntes 50.146.393,98 0,00 0,00 0,00 50.146.393,98

despesas ordinárias
 0301 50.146.393,98 0,00 0,00 0,00 50.146.393,98

UEPa
outras despesas 

correntes 423.760,26 0,00 0,00 0,00 423.760,26

despesas ordinárias
 0261 423.760,26 0,00 0,00 0,00 423.760,26
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2021
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

5.831.465,87 0,00 0,00 0,00 5.831.465,87

NGPr
dESTaQUE rE-
cEBido do(a) 

SEdaP
 0101 134.199,20 0,00 0,00 0,00 134.199,20

SEdaP
 0101 528.000,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00
 0301 5.169.266,67 0,00 0,00 0,00 5.169.266,67

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
1.239.391,41 0,00 0,00 0,00 1.239.391,41

SEJUdH
 0301 1.239.391,41 0,00 0,00 0,00 1.239.391,41

desenvolvi-
mento Urbano 
- Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

358.396,00 0,00 0,00 0,00 358.396,00

aGTraN
 0101 8.396,00 0,00 0,00 0,00 8.396,00

SEdoP
 0301 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

direitos Socioas-
sistenciais 111.252,50 123.111,11 125.251,23 0,00 359.614,84

faSEPa
 0301 111.252,50 123.111,11 125.251,23 0,00 359.614,84

Educação Básica 50.146.393,98 0,00 0,00 0,00 50.146.393,98
SEdUc

 0301 50.146.393,98 0,00 0,00 0,00 50.146.393,98
Governança 

Pública 423.760,26 0,00 0,00 0,00 423.760,26

UEPa
 0261 423.760,26 0,00 0,00 0,00 423.760,26

infraestrutura e 
logística 2.148.143,84 0,00 0,00 0,00 2.148.143,84

SETraN
 0324 2.148.143,84 0,00 0,00 0,00 2.148.143,84

Manutenção da 
Gestão 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

idEflor-Bio
 0661 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00

fca
 0316 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00

Segurança 
Pública 2.083.909,00 0,00 0,00 0,00 2.083.909,00

SEGUP
 0101 2.083.909,00 0,00 0,00 0,00 2.083.909,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2021

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         2.754.504,20 0,00 0,00 0,00 2.754.504,20

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

adM.iNdir               
423.760,26 0,00 0,00 0,00 423.760,26

0301 - recursos ordinários 57.016.304,56 123.111,11 125.251,23 0,00 57.264.666,90

0316 - recursos Próprios 
do fundo Estadual de Meio 

ambiente
880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00

0324 - royaltie Mineral 2.148.143,84 0,00 0,00 0,00 2.148.143,84

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

ToTal 63.522.712,86 123.111,11 125.251,23 0,00 63.771.075,20

Protocolo: 656369

Portaria Nº 398/2021-daF/sePLad, de 14 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; e o Processo PaE nº 2021/516307
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores a seguir nominados, a viajarem para o municí-
pio de Mãe do rio, no período de 17 a 21 de maio, para colaborar na inser-
ção das informações referentes à campanha de vacinação contra covid-19 
no Si-PNi coVid possibilitando transparência entre as doses recebidas e 
as doses aplicadas das vacinas.
NoME                                                                                                   MaTrÍcUla
1- NaZarÉ do Socorro doS SaNToS                                          N° 5946533
2- Maria dE JESUS MENEZES MElo                                               Nº. 5953670
3 - EMilENE HElEN dE oliVEira PirES                                         N° 59466931
4 - MaNoEl da SilVa                                                                             Nº. 26018
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 14 de Maio dE 2021. 
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 656370

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 064 de 29 de abril de 2021
dESiGNar, como responsável pela inserção tempestiva das informações 
no Portal Transparência coVid-19, o servidor lEaNdro lUcaS doS SaN-
ToS, matrícula nº 57232974/1, ocupante do cargo de assistente adminis-
trativo, com atuação na coordenadoria administrativa deste iaSEP.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 17 de setembro 
de 2020.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 655961

.

.

errata
.

errata editaL de credeNciaMeNto 001/2021
a comissão instituída através da PorTaria Nº 023/2020 de 05 de fevereiro 
de 2020, do Presidente do iaSEP, torna público, através de seu presidente, 
para conhecimento dos interessados à chamada pública, a errata do edital 
de chamada Pública 001/2021, relativa à prorrogação do periodo de envio 
da documentação solicitada:
onde se lê,
PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Período de recebimento: das 08h do dia 10/05 até às 23h59 do dia 14/05 de 2021.
Leia-se:
PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo:
Período de recebimento: das 08h do dia 10/05 até às 23h59 do dia 21/05 
de 2021.
Prorroga-se a data de abertura para:
recebimento das propostas: até o dia 21/05/2021 até às 23h59.
revogam-se as disposições em contrário.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 656020

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 268 de 14 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os Processos n° 2021/473535, de 04/05/2021 e nº 
2021/511914 (PaE), de 13/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar ao servidor Edinaldo Souza e Silva, matrícula nº 
57216801/1, da Secretaria de Educação do Estado Pará – SEdUc, ocupan-
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te do cargo de Motorista, a viajar do município de Paragominas/Pa para o 
município de capitão Poço/Pa, ambos os municípios pertencentes ao Grupo 
B, no período de 15/05/2021 a 22/05/2021, com o objetivo de conduzir o 
caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii - coNcEdEr, a título de complementação das diárias concedidas através 
da Portaria n° 243/2021, de 06/05/2021, publicada no doE n° 34.576, de 
07/05/2021, de acordo com as bases legais vigentes, 07 (sete) diárias ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 656135

oUtras MatÉrias
.

término de Vínculo de servidor
ato: Processo n° 2021/498528
Término de vínculo: 04/05/2021
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: isabela do Socorro ramalho demétrio
cargo: Técnico Previdenciário a
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 655920

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 075/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iGaraPÉ-aÇU E a EScola dE Go-
VErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 13/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Normando Menezes de Souza – Prefeito 
do Município de iGaraPÉ-aÇU/Pa.
TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº. 076/2021-EGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caNaÃ doS caraJaS E a EScola 
dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 13/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sra. Josemira raimunda diniz Gadelha – 
Prefeita do Município de caNaÃ doS caraJaS/Pa.

Protocolo: 656009

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 074 de 14 de Maio de 2021
Processo: 2021/508339
Nome: clEidSoN cHarlES BaTiSTa / matrícula nº 8000999/3 / assessor 
/ cPf: 461.061.382-49.
Valor do suprimento: r$2.812,00 (dois mil e oitocentos e doze reais)
Elemento: 339030 – Material de consumo
Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação 
de contas.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 656142

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 075 de 14 de Maio de 2021
Processo: 2021/507835
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: aUGUSTo cESar UcHoa SaNToS / matrícula nº 184845/1 
/ cPf: 148.645.332-53 / 6 e ½ (seis e meia) / 23/05 a 29/05/2021.
origem: Belém
destino: Santa izabel, Santo antônio do Tauá, São caetano de odivelas, 
colares e Vigia.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 656204

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 
de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002440, de 13 de maio de 2021
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2020330003918, de 30 de novembro de 
2020, que concedeu a isenção do icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 07 de janeiro de 1975; con-
vênio icMS 38, de 30 de março de 2012; arts. 1º e 50 do anexo ii do 
regulamento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001 e Portaria n.º 0085, de 19 de junho de 2009.
INTERESSADO: EWERTON PARGA PIRES.
cPf: 535.380.992-00.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.

Protocolo: 655955
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de icMs caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002434, de 13 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: ErNESTo SHoiTi TaKEda.
cPf: 019.310.242-00.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS driVE 1.3.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$56.133,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$35.217,10.
coNdUTor(ES) aUToriZado(S):
TErUKo TaKEda cNH: 126963764
PaTricia SaYUri TaKEda cNH: 2838058514
Portaria Nº 2021330002438, de 13 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de icMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; convênio 
icMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do anexo ii do regula-
mento do icMS, aprovado pelo decreto n.º 4.676, de 18 de junho de 2001.
iNTErESSado: Joao VicTor frEiTaS GalVao.
cPf: 900.326.082-68.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$65.390,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$53.265,00.

Protocolo: 655956
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2021330002436, de 13 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ElENa HiroMi ENdo TaKada BarroS.
cPf: 108.856.762-20.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870KZ107902.
Portaria Nº 2021330002431, de 13 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao PEdro MoraES fErrEira da SilVa.
cPf: 037.747.622-60.
Marca/ModElo: ford/Ka SE 1.0 Sd.
cHaSSi: 9BfZH54l2f8239647.
Portaria Nº 2021330002432, de 13 de maio de 2021
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria cENilda MElo dE faria.
cPf: 118.778.802-30.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0NB107566.

Protocolo: 655958
Portaria Nº 873 de 14 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar os servidores Valma Natalie Maria Bastos franco -ma-
trícula: 5720386301, função: coordenadora da cGaQ e Evando caires 
Pardinho - matrícula: 541962062 - função: coordenador da cGda ambos 
lotados na diretoria de Tecnologia da informação (dTi), para atuarem, 
respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto, junto ao Contrato 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA e a empresa 
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dEll coMPUTadorES do BraSil lTda, referente ao contrato administra-
tivo nº 033/2021 tendo como objeto aquisição de Equipamentos de infor-
mática, por período de 48 (quarenta e oito) meses, para o atendimento das 
necessidades de processamento de dados desta Secretaria de fazenda.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 656050

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 
62/2020/seFa
Matéria veiculada no Diário Oficial nº 34.576 de 07/05/2021, sob o 
número do Protocolo: 653186
oNde se LÊ:
Vigência: 26/04/2021 a 24/05/2021
Leia-se:
Vigência: 26/04/2021 a 24/06/2021

Protocolo: 655916

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 014/2021

a SEfa, através de sua Pregoeira, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: aquisição de baterias, com instalação, para equipamentos No-Bre-
aks e retirada das baterias inservíveis que atendem o data center do Ór-
gão central desta SEfa.
daTa da aBErTUra: 27/05/2021 - as 10:30 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
aNa corrÊa
Pregoeira

Protocolo: 656039

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 864 de 14 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias ao 
servidor JoSE fErNaNdo MarTiNS BaSToS, nº 0520991901, MoToriSTa, 
cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir servidora 
para orientações e palestras aos servidores nos municípios, no período 
de 18.05.2021 à 02.06.2021, no trecho Belém - conceição do araguaia - 
Marabá - carajás - Jarbas Passarinho - Belém.

Protocolo: 656019

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL - cerat tUcUrUÍ
o ilmo. Sr. roMUlo roldao BraNdao dE SoUSa , coordenador fazen-
dário, desta Secretaria  de Estado da fazenda , faZ SaBEr  ao titular ou  
representante legal do  contribuinte  abaixo  relacionado  que foi  lavra-
do AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, ficando o mesmo NOTI-
ficado , na forma do disposto  pelo artigo 14, § 3º da lei  nº 6.182, de 
30.12.98 , a PaGar ou  aPrESENTar impugnação no prazo de 30 (trinta) 
dias , após  a data  da publicação  ou afixação do  edital ,  na sede da 
cEraT , situada à av. aloysio chaves nº 155 - Nova Tucuruí , Tucuruí/
pa , ressaltando que o não atendimento, no prazo estabelecido, ensejará 
a adoção de medidas cabíveis em defesa do Erário Estadual.
RAZÃO SOCIAL: WEBSTER P. MAGALHAES
iNScriÇÃo ESTadUal : 15396883-4
aiNf Nº : 642019510000783-2
ENdErEÇo : ald E 06  QUadra 30  fUNdoS - TUcUrUÍ/Pa
Tucuruí, 14 de maio de 2021
roMUlo roldÃo BraNdÃo dE SoUSa
coordenador fazendário - cEraT TUcUrUÍ

Protocolo: 656108

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000549 de 14/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003030/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose Miranda lisboa – cPf: 424.746.802-25
Marca: ToYoTa/YariS Sa XlS15cNT , flEX, aT Tipo: Pas/automóvel

Portaria n.º202101000551 de 14/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003051/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: Vanderson de Moraes cardoso – cPf: 739.728.352-72
Marca: i/cHEV TracKEr lT aT 1.0 ,Pr EcoNoflEX . Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000553 de 14/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003118/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: carlos alberto do Nascimento – cPf: 031.995.412-91
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000555 de 14/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002966/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose Natalino de lima – cPf: 176.763.632-68
Marca: HoNda/ciTY dX MT 1.5 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002161, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003095/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: Joao Paulo da Silva Braga – cPf: 671.101.772-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB261367
Portaria n.º202104002163, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003109/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: Ezequiel Tavares da Silva – cPf: 116.987.302-25
Marca/Tipo/chassi
VW/NOVO VOYAGE CL MBV/Pas/Automovel/9BWDB45U8JT132654
Portaria n.º202104002165, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003116/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 Tadeu Moreira da costa – cPf: 117.641.202-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracT 1.0/Pas/automovel/9Bd19713NJ3356906
Portaria n.º202104002167, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 102021730000968/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Pedro augusto cipriano araújo – cPf: 561.152.702-78
Marca/Tipo/chassi
VW/POLO MCA/Pas/Automovel/9BWAG5BZ4MP063887
Portaria n.º202104002169, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003117/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: Noberto ferreira cardoso – cPf: 124.343.702-25
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18M lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920HB211814
Portaria n.º202104002171, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003098/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: carlos luiz cabral Maia – cPf: 298.556.402-68
Marca/Tipo/chassi
FIAT/PALIO WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5060405
Portaria n.º202104002173, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003107/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: Jaci Saldanha Palheta – cPf: 453.708.422-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa Xl15liVE/Pas/automovel/9BrBc9f30l8098063
Portaria n.º202104002175, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003112/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: Gilber de Moura ribamar – cPf: 374.632.502-10
Marca/Tipo/chassi
FIAT/UNO WAY 1.4/Pas/Automovel/9BD195A6MG0760167
Portaria n.º202104002177, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003096/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: Everton cardoso leão – cPf: 891.284.192-00
Marca/Tipo/chassi
VW/FOX CONNECT MB/Pas/Automovel/9BWAB45Z6J4040130
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Portaria n.º202104002179, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001798/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 Valdir araújo da Silva – cPf: 070.611.612-72
Marca/Tipo/chassi
FIAT/WEEKEND ATTRACTIVE/Pas/Automovel/9BD37412UF5078264
Portaria n.º202104002181, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003015/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: rosiane de araujo Vaz – cPf: 304.053.782-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT2f2083323
Portaria n.º202104002183, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003009/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 Mercedes Pereira amoras da Silva – cPf: 149.637.602-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU005735
Portaria n.º202104002185, de 14/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002967/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: Eliomar Paixão ferreira – cPf: 306.500.622-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG216492

Protocolo: 656091

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

BaNco do estado do ParÁ s.a.
cNPJ: 04.913.711/0001-08 - Nire: 153.0000011-4

avenida Presidente Vargas, nº 251, campina
ceP 66.010-000 – Belém-Pará

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria
edital de convocação

ficam convocados os senhores acionistas do BaNco do ESTado do Pará 
S.a., sociedade de economia mista de capital aberto, a se reunir na as-
sembleia Geral Extraordinária, integralmente virtual, a ocorrer no dia 01 de 
junho de 2021, às 10h, via plataforma digital Teams, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:
• Rerratificação da Proposta de Remuneração da Alta Administração;
1. revisão da Política de remuneração dos administradores;
2. fixação do montante global anual da remuneração dos administradores, 
na forma do artigo 152, caput da lei nº 6.404/1976)
• Alteração e Consolidação do Estatuto Social;
1. alteração do percentual sobre o lucro líquido da remuneração dos ad-
ministradores, na forma estabelecida no artigo 28, parágrafo segundo do 
Estatuto Social;
2. alteração da redação do caput do artigo 8º, em consequência do aumen-
to do capital Social;
a companhia esclarece que não adotará para a assembleia Geral Extra-
ordinária, ora convocada, o sistema de votação à distância por meio do 
Boletim de Voto.
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
aláUdio dE oliVEira MEllo JÚNior
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 655103
concurso Público 2018
edital de convocação nº 105/2021
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para 
tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo i

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)

HEBEr TEiXEira GUEiroS NETo 161° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

JoSE flaVio MoraES dE araUJo 162° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

aNa flaVia BriTo rodriGUES 163° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

ESTEfaNi iVEliN lEao PErEira 164° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

LUIZ FABIANO FREIRE WINKLER 165° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

aNToNio THiaGo fiGUEira doS SaNToS 166° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

aNToNio criSTHiaNo BraGa GUiMaraES 167° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

THiaGo coSTa diaS 168° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

VEroNica araUJo SoUZa 169° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

lariSSa PiNTo MarQUES QUEiroZ 170° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

caio JoSE da SilVa cardoSo 171° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

iSaac GoNcalVES PirES 172° av. Presidente Vargas, 251, campina – 2º andar – Belém/Pa

PoLo iii

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)
VicTor dE SoUZa SilVa 73° Tv. Estado do Pará, nº 121 – centro – Paragominas/Pa

PoLo V

Nome colocação agência Banpará (local de apresentação de documentos)
JErliSoN liMa TaVarES 75° Tv. 15 de Novembro, nº 196 – centro – Santarém/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 17 de maio de 2021.

Protocolo: 656116

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: rEGiNaldo dE araUJo MoNTEiro carrEra
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 14.05.2021/09.11.2021.
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: 656298

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 655 de 14 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57206337/1 EliETE NEGrao crUZ TEcNico dE
ENfErMaGEM

10/02/2021 a 
17/03/2021 72040 – 30/04/2021

57175530/1 dElMa JUlia TorrES GUEdES 
SaMPaio PSicoloGo 05/04/2021 a 

04/05/2021 73337 – 02/05/2021

57191153/1 VaNESSa ViTor da SilVa adMiNiSTraTiVo 30/03/2021 a 
28/04/2021 73336 - 02/05/2021

57174400/1 laUriaNa rodriGUES dE BriTo TEcNico dE
laBoraTorio

17/03/2021 a 
30/03/2021 73331 - 02/05/2021

5853770/2 odENir fErNaNdES dE SoUSa aGENTE dE
arTES PraTicaS

15/03/2021 a 
24/03/2021 73339 - 02/05/2021

57208364/1 Maria liNdalVa BaSToS PirES TEcNico dE
ENfErMaGEM

15/03/2021 a 
28/04/2021 73245 – 30/04/2021

54185757/2 PaTricia da cUNHa NaSciMENTo MEdico
VETEriNario

11/03/2021 a 
11/03/2021 73374 – 03/05/2021

54194033/1 diaNNa lHYS araUJo lEal aGENTE
adMiNiSTraTiVo

01/04/2021 a 
30/04/2021 73367 – 03/05/2021

5182794/1 MaGali VoGado aGUiar daTiloGrafo 16/11/2020 a 
29/12/2020 71759 – 02/05/2021

57197830/1 Maria EdilEUda dE SoUZa PErEira aGENTE
adMiNiSTraTiVo

18/01/2021 a 
31/01/2021 71698 – 31/03/2021

57205664/1 Maria roSEli dE SoUZa oliVEira TEcNico dE
ENfErMaGEM

15/01/2021 a 
28/01/2021 71697 – 31/03/2021

57190898/1 Zolia HUNGria dE aMoriM BorGES aGENTE
adMiNiSTraTiVo

02/01/2021 a 
11/01/2021 71696 – 31/03/2021

107905/1 iodilHa dE MElo fiGUEirEdo MEdico 15/01/2021 a 
15/03/2021 71760 – 04/04/2021

54189960/1 flaVia MorEira rocHa
coNSUlTor JU-

ridico
do ESTado

12/03/2021 a 
02/04/2021 73402 – 03/05/2021

6080235/2 Joao ViaNEi corrEa da SilVa TEcNico dE
laBoraTorio

11/03/2021 a 
23/04/2021 73483 – 04/05/2021

5136954/1 alBaNicE MaGalHaES coNcEicao daTiloGrafo 19/04/2021 a 
03/05/2021 72910 – 24/04/2021

54190012/1 claUrilENE lacErda loiola ENfErMEiro 12/04/2021 a 
26/04/2021 73199 – 29/04/2021

57208396/1 aMaNda SaMPaio dE MaToS TEcNica EM ENfEr-
MaGEM

14/03/2021 a 
21/03/2021

1573/2021 – 
30/03/2021

57205483/1 cliVia fErrEira diaS TEcNica EM ENfEr-
MaGEM

25/01/2021 a 
31/01/2021

09/2021 – 
19/02/2021
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5875986/2 dorcKaS JUricK dE PaUla aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

11/03/2021 a 
25/03/2021

1563/2021 – 
23/032021

5906434/1 EVaVilMa lEao da crUZ TEcNico EM PaTo-
loGia cliNica

06/03/2021 a 
12/03/2021

1566/2021 – 
23/03/2021

57234877/1 faBio riBEiro da cUNHa ENfErMEiro 06/03/2021 a 
19/03/2021

1568/2021 - 
23/03/2021

57207984/1 iVoNETE dE JESUS oliVEira aGENTE dE arTES 
PraTicaS

10/03/2021 a 
19/03/2021

1562/2021 – 
16/03/2021

54184252/2 iracEMa dE MaToS Vila SEca TEcNica EM ENfEr-
MaGEM

15/03/2021 a 
24/03/2021

1569/2021 - 
23/03/2021

5182743/1 Maria odilEia dE SoUZa BarroS 
ZaidaN ENfErMEiro 01/02/2021 a 

14/02/2021
1567/2021 – 
23/03/2021

57234164/1 MarcilENE MarTiNS da coSTa doS 
SaNToS

TEcNica EM ENfEr-
MaGEM

13/01/2021 a 
19/01/2021

14/2021 - 
19/02/2021

57207845/1 NELMA MOITAS WANZELER TEcNica EM ENfEr-
MaGEM

17/01/2021 a 
26/01/2021

12/2021 – 
19/02/2021

54184287/2 PEdro PaUlo SoUZa da SilVa TEcNica EM ENfEr-
MaGEM

15/03/2021 a 
19/03/2021

1577/2021 - 
30/03/2021

57213814/2 roBSoN lUiS caldaS da SilVa aGENTE dE Por-
Taria

23/02/2021 a 
01/03/2021

1557/2021 – 
09/03/2021

722138/1 roSEMairE dE SoUZa NUNES aGENTE dE SaUdE 18/03/2021 a 
27/03/2021 73416 – 03/05/2021

57174216/1 SaNdra HElENa loBo GaTiNHo TEcNico
PaToloGia cliNica

04/03/2021 a 
17/03/2021 72852 – 23042021

57190720/1 dENiSE NUNES do NaSciMENTo rEiS TEcNico
PaToloGia cliNica

17/03/2021 a 
21/03/2021 72851 – 23/04/2021

54193422/1 ElidiaNE NUNES PiNTo frEiTaS TEcNico
PaToloGia cliNica

01/03/2021 a 
14/03/2021 72894 – 24/042021

104388/1 aNa lUcia caSTro doS SaNToS 
alVES

aUXiliar dE 
iNfrToMaTica árEa 

SaÚdE

03/03/2021 a 
01/05/2021 73396 – 03/05/2021

57206568/1 JaciclENE dE SoUZa BraGa aGENTE dE arTES 
PraTicaS

18/02/2021 a 
03/04/2021 72514 - 17042021

57197084/1 ElaiNE criSTiNa da coNcEicao 
NUNES loPES foNoaUdioloGo 02/04/2021 a 

11/04/2021 73552 – 05/05/2021

54196039/1 SElMa HEdiNair doS SaNToS alVES aGENTE
adMiNiSTraTiVo

31/03/2021 a 
02/04/2021 73553 – 05/05/2021

5761964/1 SiMoNE Maria MarcElo MoraES TEcNico
PaToloGia cliNica

23/03/2021 a 
01/04/2021 73554 – 05/05/2021

54190002/1 aNa claUdia PalHETa SilVa TEraPEUTa
ocUPacioNal

04/02/2021 a 
10/02/2021 73549 – 05/05/2021

3240940/3 clEidE MoNTEiro oliVEira aSSiSTENTE Social 04/03/2021 a 
01/06/2021 73067 – 27/04/2021

6333842/2 Joao BaTiSTa loPES dE SoUZa EcoNoMiSTa 07/03/2021 a 
04/06/2021 73070 – 27/04/2021

5424666/1 Maria do cEU aZEVEdo SoUZa ENfErMEiro 22/02/2021 a 
22/05/2021 73065 – 27/04/2021

54184097/2 Marilda BENTES cHaGaS ENfErMEiro 28/02/2021 a 
12/06/2021 73122 – 28/04/2021

5150531/1 raiMUNdo ValdEliNo BraNdao 
PiNTo

aGENTE dE Por-
Taria

22/02/2021 a 
20/08/2021 73068 – 27/04/2021

57194346/1 MoNiQUE ElaiNE SaNToS BraSil aGENTE
adMiNiSTraTiVo

09/03/2021 a 
15/03/2021 73548 – 05/05/2021

57193879/1 Maria daS GracaS MElo fUrTado 
filHa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

12/04/2021 a 
10/06/2021 73559 – 05/05/2021

57195838/1 PriScila dE aGUiar ViEira aGENTE dE Por-
Taria

31/03/2021 a 
09/04/2021 73558 - 05/05/2021

5889079/1 HErliN PErEira GUiMaraES TEraPEUTa ocUPa-
cioNal

07/04/2021 a 
06/05/2021 73575 - 05/05/2021

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 14/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 656044

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 002/sesPa/2021
Processo: 2021/284734; 2021/351012
objeto: o presente instrumento tem por objeto adesão da Nota 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 
18/03/2021, ao contrato de gestão nº 002/SESPa/2021, determinam a 
mudança do perfil de atendimento do Hospital Regional Público Dr. Abelardo 
Santos, conforme disponibilização na central Estadual de regulação – 
cEr, para que o mesmo possa atender casos de coVid-19, durante 60 
das ,mantendo porta aberta pediátrica e cirurgia emergencial, conforme 
previsto contratualmente, sendo disponibilizado até:
• 95 Leitos UTI COVID-19
• 125 leitos Clínicos COVID-19

Para execução do objeto deste Termo aditivo, serão considerados os valo-
res a seguir indicados.
1. diária do leitos de UTi coVid: r$ 1.600,00
2. diária do leitos de clinico coVid: r$ 1. 166,66
Valor total do Termo aditivo será de r$ 15.100.000,00 (quinze milhões e 
cem mil reais)
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: 60 dias
dotação orçamentária: 7684 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301;
contratado: iNSTiTUTo dE SaÚdE Social E aMBiENTal da aMaZoNia - iSSaa
End.: rod. augusto Montenegro, s/n, KM 13 , icoaraci- Belém cEP66.811-000
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 656311

FÉrias
.

Portaria N.º 657 de 14 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora Maria dE 
JESUS SoarES dE SoUZa id. funcional nº 5304598/2, ocupante do cargo 
de Técnico de Enfermagem lotado no 11º crs de 14 de Junho de 2021 a 
13 de Julho de 2021, referente ao período aquisitivo de 22 de outubro de 
2015 a 21 de outubro de 2016, conforme Parecer Jurídico constante no 
processo nº 2021/364361.
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 14.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 656284
Portaria N° 656 de 14 de Maio de 2021 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
considerando o processo de nº 2021/515671
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 28 (vinte e oito) dias de férias regulamentares, 
ao servidor iTalo Baia da SilVa, matricula nº 5900861-2, lotado na 
Seção de Transportes, no período de 14.06.2021 a 11.07.2021, referente 
ao período aquisitivo de 8 de Janeiro de 2020 a 7 de Janeiro de 2021, 
interrompidas através da PorTaria Nº 167/18.01.2021, publicada no doE 
nº 34.464/19.01.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 656026

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 564 de 14 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 73114 de 28/04/2021;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o Tra-
BalHo o servidor HorlaNdo MoraES rodriGUES, id. funcional nº 
5077478 /1, ocupante do cargo de agente de carpintaria, lotado na UNi-
dadE ESPEcial - colÔNia do PraTa, a contar de 22/03/2021.
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 14/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 656063
LiceNÇa NoJo

Portaria Nº 649 de 13 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/486751.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora SHErlEY fErrEira dE alMEida, 
ocupante do cargo de Técnico Patologia clínica, id. funcional nº 5522471/2, 
lo tada no laboratório central, a contar de 27/04/2021, por um período de 
08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu cônjuge.
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 13/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 656187
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 325 de diária de 14/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar vistoria técnica referente a instalação do serviço de 
rX no município de Mag. Barata atendendo a solicitação do ofício nº 
085/2021/SMSMB/GaB.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Magalhães Barata – Pa, Brasil.
Período: 20/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: aNTÔNio oZEMir fialHo SilVa | cPf: 448.843.382-00 | Matrí-
cula: 57194899 cargo: Médico Veterinário
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655897
Portaria Nº 326 de diária de 14/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores ao município de Mag. Barata que irá realizar 
vistoria técnica referente a instalação de rX  no município citado atenden-
do a solicitação do ofício nº 085/2021/SMSMB/GaB.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Mag. Barata – Pa, Brasil.
Período: 20/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655901
Portaria Nº 327 de diária de 14/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto de Gestão admi-
nistrativa/Sespa, para tratar sobre o fornecimento de gêneros alimentícios 
para os pacientes hansenianos da Unidade Especial colônia do Prata.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Belém – Pa, Brasil.
Período: 18/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: NÉlio NaZarENo aMoriM da SilVa | cPf: 632.984.222-15 | 
Matrícula: 57191872-2 / cargo: diretor regional
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655938
Portaria Nº 328 de diária de 14/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o diretor regional que irá participar de reunião com o 
Secretário adjunto de Gestão administrativa/Sespa, para tratar sobre o 
fornecimento de gêneros alimentícios para os pacientes hansenianos da 
Unidade Especial colônia do Prata.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Belém – Pa, Brasil.
Período: 18/05/2021. 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: 655941

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº 118 de 12 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: apoio técnico deste centro regional de saúde para a descentrali-
zação e monitoramento de testes rápido (HiV,SÍfiliS,HEPaTiTES c e B), e 
ainda na oportunidade realizaremos a reativação do SicloN (PEP).
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: almerim/ Pa – Brasil
Período: 31/05/2021 a 05/06/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e 
meia)
Servidores:
Marlon Bruno chaves Marinho
cPf: 780.047.992-72
Matrícula: 57191639/2
cargo: Técnico de Enfermagem
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 655989

Portaria de diÁria Nº 119 de 12 de Maio de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: acompanhar a implantação do serviço de Hemodiálise no Hos-
pital regional do Tapajós – HrT.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: itaituba /Pa – Brasil.
Período: 13/05/2021 a 15/05/2021 N° de diárias: 2,5 (duas diária e meia)
Servidora:
aline Nair liberal cunha.
cPf: 775.375.052-68
Matrícula: 58972771.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 656010
diÁria.
Portaria Nº120 de 12 de Maio 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar apoio ao relatório anual de Gestão e, visita Técnica para 
fiscalizar as obras de reforma e ampliação do HMMA (Hospital Municipal de 
Monte alegre).
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 24/05/2021 a 28/05/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Jorge Eymar de Matos Silva
cPf: 109.606.192-91
Matrícula: 94579/1
cargo: ENG. SaNiTariSTa,
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 656033

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria n° 187/2021, de 14/05/2021
Portaria coletiva
Objetivo: Realizar apoio técnico vacinal no município, a fim de intensificar 
a campanha de Vacinação contra Sacs-coV-2
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio
Servidor: 57224794/1 / fraNciSca roSalia fariaS fErrEira (TEc. dE 
ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 21/05/2021
Servidor: 5426421 / GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
4,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 21/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 656237
Portaria n° 0188/2021, de 14/05/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar apoio téc-
nico vacinal no município, a fim de intensificar a Campanha de Vacinação 
contra Sacs-coV-2
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio
Servidor: 5155452-1/ JaNdUY SiMÃo (Motorista) / 4,5 diárias (completa) 
de 17/05/2021 a 21/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 656243
Portaria n° 186/2021, de 14/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: capacitar as regulações/Tfd’s dos referidos municípios quanto a 
operacionalização do Sistema SEr aMBUlaTorial
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e Porto de Moz
Servidor: 57225206/3 / PaUla KEllY SoUZa da coSTa (aSSiSTENTE So-
cial) / 5,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 22/05/2021
Servidor: 57224755 / dilMa fErNaNdES PErEira BEZErra (TEc. dE EN-
fErMaGEM) / 5,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 22/05/2021
Servidor: 5927849/1 / SUElEN MacHado doS SaNToS (diretora da 
doca) / 5,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 22/05/2021
Servidor: 5892360/1 / roNaldo coSTa da coNcEiÇÃo (agente adminis-
trativo) / 5,5 diárias (completa) de 17/05/2021 a 22/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 656257
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata
No eXtrato PUBLicado No doe Nº 34.583 de 14/05/2021, QUe 
trata da Portaria Nº 279/2021- daF/HoL, referente ao remane-
jamento por necessidade de serviço dos servidores pertencentes ao Qua-
dro de Pessoal ativo do Hol.
oNde se LÊ: rafaEl SaraiVa coSTa, MaTrÍcUla 5209676/1
Leia-se: rafaEl SaraiVa coSTa, MaTrÍcUla 5959424/1

Protocolo: 656303

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°053/2021 – HoL
objeto: aquisição dE PiSTolaS dE liMPEZa Para ar coMPriMido
data da abertura:27/05/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 14 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 656007
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°054/2021 – HoL
objeto aquisição de cartuchos de impressora de pulseira compatível com a 
impressora térmica Zebra HC 100 para identificação dos pacientes visando 
dar continuidade a implementação do Protocolo de Identificação do Paciente
data da abertura:28/05/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 14 de maaio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 656169

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 017/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 14/05/2021
Empresa contratada: SÍNTESE coMErcial HoSPiTalar lTda
Valor Total: r$ 10.950,00 (dez mil e novecentos e cinqüenta reais)
objeto: aquisição de oPMES para realizar procedimento cirúrgico em favor 
do paciente BrENo alVES SarMENTo, para um período de 180 (cento e 
oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
Processo nº 2021/369195
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 ElEMENTo dE dESPESa: 
3390.30 / foNTE: 0269/aÇÃo: 261425
ordenador responsável: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 656216

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 017/2021-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 017/2021, em 
favor da empresa, SÍNTESE coMErcial HoSPiTalar lTda, para aquisi-
ção de oPMES para realizar procedimento cirúrgico em favor do paciente 
BrENo alVES SarMENTo, em caráter emergencial, por dispensa de lici-
tação por um período de 180 (cento e oitenta) dias, no valor total de r$ 
10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais), com fundamento no art. 
24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/369195
Belém, 14 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 656219

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
inexigibilidade de licitação nº 03/2021 – Hol-PaE, que homologa a licita-
ção 03/2021, com a empresa r N V dE caSTro – ProdUÇÃo, coNcUr-
SoS E coNSUlToria.

resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 655296, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.582 de 13/05/2021, que trata na homologação 
da inexigibilidade de licitação 03/2021 – Hol, com a empresa r N V dE 
caSTro – ProdUÇÃo, coNcUrSoS E coNSUlToria, cujo objeto tem a 
realização do curso “NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS adMiNiS-
TraTiVoS – dESafioS E oPorTUNidadES” para os servidores do hospital 
ophir loyola, ministrado na modalidade online, no período de 17 a 21 de 
maio de 2021. carga horária de 20h.
Processo n° 2021/449309
orçamento: 10.128.1508.8887.3390.39 fonte: 0269
Belém, 14 de Maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 656133
torNar seM eFeito
Termo de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021 – HOL
resolve:
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 655296, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.582 de 13/05/2021, que trata da RATIFICAÇÃO DE 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo n° 03/2021 –Hol, em consonância com 
o disposto no art. 25, caput, da lei n° 8.666/93. Em favor da empresa 
r N V dE caSTro – ProdUÇÃo coNcUrSo E coNSUlToria, visando 
a prestação de serviços de realização de curso “NoVa lEi dE liciTaÇÃo 
E coNTraToS adMiNiSTraTiVoS – dESafioS E oPorTUNidadES” para 
servidores do Hospital ophir loyola, ministrado na modalidade online, no 
período de 17 a 21 de maio de 2021. com a carga horária de 20h. No valor 
total de 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Belém, 14 de Maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 656181

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 276/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a solicitação feita através do Processo nº 2021/358188 
de 06/04/2021.
coNSidEraNdo a necessidade de uma comissão de Técnicos para excluir, 
revisar e padronizar o material técnico hospitalar.
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores abaixo relacionados para comporem comissão 
Técnica para Padronização de Material Técnico Hospitalar.
Membro:

NoME carGo loTaÇÃo
alcioNE MErcES NaSciMENTo ENfErMEiro GErENcia dE riSco SaNiTario HoSPiTalar

BrUNa riBEiro dE araUJo lira ENfErMEiro diV. diaGNoSTico Por iMaGEM -ddi
carMEM dolorES carliNHoS ViaNNa 

MorEira ENfErMEiro rEViSÃo dE ProNTUario

daNiEla ViaNa SoarES ENfErMEiro diV. dE MaSToloGia
daNUZa MiraNda da SilVa ENfErMEiro cENTro dE SUPorTE dE ENfErMaGEM

EliETE PErEira MoraiS ENfErMEiro cENTro dE SUPorTE dE ENfErMaGEM
EliSaBEl laVarEda do NaSciMENTo ENfErMEiro cENTro dE SUPorTE dE ENfErMaGEM

GENiZE do Socorro TEiXEira da SilVa ENfErMEiro diV. aSSiST. ENfErMaGEM
GRACILENE WANZELER MOIA ENfErMEiro diV. dE Bloco cirUrGico
rodriGo da SilVa PiNTo ENfErMEiro c.T.i

Maria dE NaZarE GoMES BoTElHo ENfErMEiro diV. dE MaTErial E ESTEriliZaÇÃo – dME
ViViaNE criSTiNY BEZErra doS rEiS 

dE fariaS ENfErMEiro diV. dE Bloco cirUrGico

ii – rEVoGar os termos da PorTaria Nº 664/2015 – GaB/dG/Hol de 
13/07/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656214
Portaria Nº 274/2021 – 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 2021/262359 de 
08/03/2021.
rESolVE:
i – rEMaNEJar a partir de 01/02/2021, por necessidade de serviço, a ser-
vidora ariEllE liMa doS SaNToS, Enfermeiro, matrícula nº 5956150/1, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da clínica cirúrgica para 
o departamento de ambulatório 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, 11 de maio de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 656227
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Portaria Nº 275/2021 – daF/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/262359 de 
08/03/2021.
r E S o l V E:
i-dESiGNar a partir de 01/02/2021, a servidora ariEllE liMa doS SaN-
ToS, Enfermeiro, matrícula nº 5956150/1, pertencente ao Quadro de Pes-
soal ativo do Hol, para responder pela Gerência do Serviço de Enferma-
gem do departamento de ambulatório deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/02/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656231
Portaria Nº 278/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 22/04/2021 a 11/05/2021, 
do servidor dioNiSio dE oliVEira BENTES, Médico, matrícula nº 
57225320/2, chefe do centro de radioterapia.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/400820 de 
16/04/2021.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor PaUlo GUSTaVo caValcaNTi dE SoUZa, Médico 
,matrícula nº 57225322/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol 
para responder pela Chefia do Centro de Radioterapia, em razão da ausên-
cia do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656206
Portaria Nº 237/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MEc/MS nº 1.077, de 12 de 
novembro de 2009 que dispõe a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 
de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da 
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 379, de 24/12/2015 do Ministério da 
Saúde que homologou o resultado do processo de seleção dos Projetos 
que se candidataram ao Programa Nacional de Bolsas para residências em 
Área Profissional da Saúde.
coNSidEraNdo a aceitação do Projeto para implantação da residência 
Uniprofissional em Atenção ao Câncer, Área de Concentração: Enfermagem 
oncologica e Enfermagem clinica cirúrgica oncológica
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/219406 de 25/02/2021.
rESolVE:
I - CRIAR Coordenação do Programa de Residência Uniprofissional em 
atenção ao câncer, área de concentração: Enfermagem oncologica e En-
fermagem clinica cirúrgica oncológica do Hospital ophir loyola, a partir 
de 01/03/2016.
ii - os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/03/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656251
Portaria Nº 236/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MEc/MS nº 1.077, de 12 de 
novembro de 2009 que dispõe a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 
de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da 
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
coNSidEraNdo a aceitação do Projeto para implantação da residência Uni-
profissional em Saúde Bucal: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº PorTaria Nº 234/2021 - GaB/dG/Hol 
de criação da Coordenação Programa de Residência Uniprofissional em 
cirurgia e Traumatologia em Bucomaxilofacial do Hospital ophir loyola.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/219406 de 25/02/2021.
rESolVE:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 235/2021 – GaB/dG/Hol.
ii - dESiGNar como coordenador do referido Programa o servidor Mar-
CELO NEWTON CARNEIRO, CPF 734.938.722-91, Odontólogo, matricula nº 
5920398/2 a partir de 01/03/2020.
iii – os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656248

Portaria Nº 286/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021 publicado no doE n° 
34.461 de 15/01/2021 e;
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/243841 de 
03/03/2021.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/04/2021, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salá-
rio base, a servidora EliETE PErEira MoraiS, Enfermeiro, matrícula n° 
5612888/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da SESPa.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do(a) servidor(a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGi STrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hosp ital ophir loyola.
Em, 08 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESU S
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656232
Portaria Nº 235/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MEc/MS nº 1.077, de 12 de 
novembro de 2009 que dispõe a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 
de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da 
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
coNSidEraNdo a aceitação do Projeto para implantação da residência Uni-
profissional em Saúde Bucal: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 234/2021 - GaB/dG/Hol de criação da 
Coordenação do Programa de Residência Uniprofissional em Cirurgia e 
Traumatologia em Bucomaxilofacial do Hospital ophir loyola.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/219406 de 25/02/2021.
rESolVE:
i - dESiGNar como coordenador do referido Programa o servidor JoSE 
THiErS carNEiro JUNior, cPf 379.918.172-53, odontólogo, matricula 
nº 5280788/1 a partir de 01/04/2015.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/04/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656245
Portaria Nº 234/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MEc/MS nº 1.077, de 12 de 
novembro de 2009 que dispõe a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 
de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da 
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
coNSidEraNdo a Portaria conjunta nº 01 de 14/01/2015 do Ministério 
da Saúde que homologou o resultado do processo de seleção dos Projetos 
que se candidataram ao Programa Nacional de Bolsas para residências 
Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde.
coNSidEraNdo a aceitação do Projeto para implantação da residência Uni-
profissional em Saúde Bucal: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/219406 de 25/02/2021.
rESolVE:
I - CRIAR a Coordenação do Programa de Residência Uniprofissional em 
cirurgia e Traumatologia em Bucomaxilofacial do Hospital ophir loyola a 
partir de 01/04/2015.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/04/2015.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656240
Portaria Nº 238/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MEc/MS nº 1.077, de 12 de 
novembro de 2009 que dispõe a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 
de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da 
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
coNSidEraNdo a aceitação do Projeto para implantação da residência 
Uniprofissional em Atenção ao Câncer, Área de Concentração: Enfermagem 
oncologica e Enfermagem clinica cirúrgica oncológica.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº PorTaria Nº 237/2021 - GaB/dG/Hol 
de criação do referido Programa.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/219406 de 25/02/2021.
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rESolVE:
i – dESiGNar como coordenador do referido Programa o servidor aNdEr-
SoN liNEU SiQUEira doS SaNToS, cPf 728.562.382-20 , Bolsista de En-
fermagem (Enfermeiro), matricula nº 900000145, a partir de 01/03/2016.
ii - os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/03/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656255
Portaria Nº 239/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MEc/MS nº 1.077, de 12 de 
novembro de 2009 que dispõe a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 
de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da 
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
coNSidEraNdo a aceitação do Projeto para implantação da residência 
Uniprofissional em Atenção ao Câncer, Área de Concentração: Enfermagem 
oncologica e Enfermagem clinica cirúrgica oncológica
coNSidEraNdo a PorTaria Nº PorTaria Nº 237/2021 - GaB/dG/Hol 
de criação do referido Programa.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/219406 de 25/02/2021.
rESolVE:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 238/2021 – GaB/dG/Hol.
ii – dESiGNar como coordenadora do referido Programa a servidora cla-
riSSa Porfirio MENdES, cPf 804.236.122-04, Enfermeiro matricula nº 
54192817/2, a partir de 01/06/2018.
iii - os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/06/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656258
Portaria Nº 240/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MEc/MS nº 1.077, de 12 de 
novembro de 2009 que dispõe a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 
de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da 
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 379, de 24/12/2015 do Ministério da 
Saúde que homologou o resultado do processo de seleção dos Projetos 
que se candidataram ao Programa Nacional de Bolsas para residências em 
Área Profissional da Saúde.
coNSidEraNdo a aceitação do Projeto para implantação da residência 
Uniprofissional em Atenção ao Câncer, Área de Concentração: Enfermagem 
centro de Terapia intensiva - cTi.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/219406 de 25/02/2021.
rESolVE:
I - CRIAR a Coordenação do Programa de Residência Uniprofissional em 
atenção ao câncer, área de concentração: Enfermagem centro de Terapia 
intensiva - cTi do Hospital ophir loyola, a partir de 01/06/2018.
ii - os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/06/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656261
Portaria Nº 241/2021 - GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021;
coNSidEraNdo a Portaria interministerial MEc/MS nº 1.077, de 12 de 
novembro de 2009 que dispõe a Residência Multiprofissional em Saúde e a 
Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional 
de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da 
Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
coNSidEraNdo a aceitação do Projeto para implantação da residência 
Uniprofissional em Atenção ao Câncer, Área de Concentração: Enfermagem 
centro de Terapia intensiva - cTi.
coNSidEraNdo a PorTaria Nº PorTaria Nº 240/2021 - GaB/dG/Hol 
de criação do referido Programa.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/219406 de 25/02/2021.
rESolVE:
i – dESiGNar como coordenador do referido Programa o servidor alZiNEi 
SiMor, cPf 411.622.342-53, Enfermeiro, matricula nº 673, a partir de 
01/06/2018.
iii - os efeitos desta Portaria são retroativos a 01/06/2018.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656266

Portaria Nº 268/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/446987;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento do servidor rodriGo BorGES lEal, ocupante 
da função Técnico de Enfermagem, matricula nº 5951691/1, a contar de 
13/04/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de roBErTo BorGES da crUZ (irmão) sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 30 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656295
Portaria Nº 284/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/459823;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento do servidor Joao lUiZ BarroS da SilVa, 
ocupante da função auxiliar operacional, matricula 57230683/1, a contar 
de 28/03/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do faleci-
mento de dilMa rodriGUES BarroS da SilVa (Mãe) sem prejuízo de 
sua remuneração.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 28/03/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 07 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656299
Portaria Nº 283/2021 - GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o período de férias da servidora EliSSaNdra SoBrEi-
ra dE araUJo SoUZa que seriam gozados no período de 03/05/2021 a 
01/06/2021, referente ao aquisitivo de 01/04/2020 a 31/03/2021.
rESolVE:
rEMoVEr, o período de férias da servidora EliSSaNdra SoBrEira dE 
araUJo SoUZa, Técnico em administração e finanças (Estatística) ma-
trícula n° 57196106/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 06 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656288
Portaria Nº 273/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/378086;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento do servidor aBiaS oliVEira da SilVa, ocupan-
te da função psicólogo, matricula nº 5894608/2, a contar de 11/04/2021, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de Maria 
diaS oliVEira da SilVa (Mãe) sem prejuízo de sua remuneração.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 11/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 06 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656276
Portaria Nº 267/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/431023;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento da servidora alEXaNdra da SilVa corrEa, 
ocupante da função Técnico de Enfermagem, matricula nº 5951691/1, a 
contar de 07/04/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de HErNaNdES da SilVa corrEa (irmão) sem prejuízo de 
sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 04 de maio  de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 656280
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 349/2021 - si/cPad/Pres/FscMP
a Presidente da comissão de Sindicância investigativa 2019/633173, 
designada através da PorTaria Nº 310/2021 Si/cPad /PrES/fScMP, 
de 04 de maio de 2021, publicada no doE nº 34.578, de 10 de maio de 
2021, expedida pela Presidente da fundação Santa casa de Misericórdia do 
Pará, dr. Bruno Mendes carmona, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o disposto no § 1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.
rESolVE
dESiGNar a servidora, Sra. roSiaNE da SilVa GoNÇalVES, assistente 
administrativa, matricula 57194256, para, sob compromisso, desempe-
nhar as funções de secretário da comissão supramencionada.
aline Sônia da fonseca Soares
Presidente da Sindicância - Si 2019/633173

Protocolo: 656185
Portaria Nº 347/2021 – 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 os autos do processo nº 2021/509319;
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 .
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor coSME Ercilio da cUNHa, id. funcio-
nal nº 57196380/1, agente de artes Práticas , lotado no Serviço de Trans-
porte intra-Hospitalar, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período 
de 11/05/2021 a 20/05/2021, formalizada de acordo com a certidão nº 
065656 01 55 2020 1 01612 190 0735539 58.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 11/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 13 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 656132
Portaria Nº 348/2021 – 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 2021/508686.
r E S o l V E:
coNcEdEr licença Gala ao servidor caSSiUS clEY BarroS da Sil-
Va, id. funcional nº 57192769/1, assistente administrativo, lotado na co-
ordenação da central de abastecimento de Suprimentos, no período de 
04/05/2021 a 11/05/2021, conforme certidão de casamento nº 067595 
01 55 2021 2 00017 069 0004869 37.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 04/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 13 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 656129
Portaria Nº 337/2021 – 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 NaTaliNa da Sil-
Va carNEiro, 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 NaTaliNa da SilVa carNEiro, id funcional nº 5304326/2, 
Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de clínica Médica, no período 
de 30/03/2021 a 06/04/2021, conforme certidão de Óbito nº 066761 01 
55 2021 4 00032 217 0004051 51.
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, 11 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 656121

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): faBiola MoUra loBo
id. fUNcioNal:5951919/1
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 11/05/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: fiSioTEraPEUTa
PaE: 2021/508113
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 12 de maio de 2021.

Protocolo: 655960

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 346/2021-caPe/GP/FscM
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2021/.483127
r E S o l V E
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora Marilia liMa dE MaTToS, id. funcional nº 5943097/1, Servi-
dora em regime de contrato temporário, Médica, no período de 23/04/2021 
a 19/10/2021.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 23 de abril de 2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 13 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 656225

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 341/2021 – caPe/GP/FscMP, de 12 de Maio de 2021.
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 os termos da tramitação através do Processo nº 
2021/480780;
rESolVE:
dESiGNar o (a) servidor (a) roSa dE faTiMa aMador VEloSo id. fun-
cional nº 5146712/3, ocupante do cargo de assistente administrativo, lo-
tado (a) na Gerência de Execução orçamentária - GEor, para responder 
durante o impedimento do titular do cargo - SUElENE doS aNJoS Sil-
Va coElHo, id. funcional nº 57207902/2 - no período de 16/06/2021 a 
15/07/2021, em gozo de férias regulares.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 12 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 655957

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 651475, 
Diário Oficial nº 34.572 de 04/05/2021
Termo aditivo: 3
contrato nº 168/2018
data assinatura: 30/04/2021
No oBJETo:
oNde se LÊ: 01/05/2021 a 30/04/2021
Leia-se: 01/05/2021 a 30/04/2022
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 01/05/2021 a 30/04/2021, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
n.º 8.666/93, cujo objeto é a prestação de serviço de proteção radiológica 
e programa de garantia de qualidade de serviços de radiologia e serviços 
de dosimetria de radiação.
E-Protocolo nº 2018/61097
orçamento: funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288; fontes: 0103, 
0101, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269003264, 
0149006653, 0149001885 e seus respectivos superávits; Elementos de 
despesas: 339039;
contratado: rad SErViÇoS ESPEcialiZadoS E coMÉrcio lTda, cNPJ/
Mf n.º 20.203.886/0001-88
Endereço: rua Jeronymo lorena, 280, Jardim Eulália, Taubaté/SP, cEP: 
12.010-610
Telefone: (21) 97511-7501
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655928
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ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 651518, Diário Oficial nº 34.572 de 04/05/2021
coNTraTo: 057/2021
Exercício: 2021
objeto: compra de Material Técnico Hospitalar - diversos
Valor: r$ 583,00
data de assinatura: 29/04/2021
Vigência: 29/04/2021 a 29/04/2022
PE SrP 054/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/547455
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos 
superavit’s;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: P r N SilVa E coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda,
oNde se LÊ: cNPJ/Mf nº 03.156.192/0001-180;
Leia-se: cNPJ/Mf nº 03.156.192/0001-18.
Endereço: Nova olinda, caSTaNHal-Pa, cEP: 68742-239, Telefone: (91) 
3721-3776, E-mail: caslab.caslab@gmail.com,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656145

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
contrato nº 108/2019/fScMP
data assinatura: 09/04/2021
E-Protocolo nº 2018/346503
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual no período compreendido entre 11/04/2021 a 11/04/2022, 
com fulcro no artigo 57, §1°, iii, da lei federal nº 8.666/93, cujo objeto 
é a aquisição de materiais descartáveis, com equipamentos em comodato, 
para cirurgias videolaparoscópicas.
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes: 0103, 
0101, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269003264, 
0149006653 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: JoHNSoN & JoHNSoN do BraSil iNdÚSTria E coMÉrcio 
dE ProdUToS Para SaÚdE lTda, cNPJ/Mf n.º 54.516.661/0080-05
Endereço: av. Júlia Gaiolli, nº 740, T300 - Galpão 7 e 8, água chata, Gua-
rulhos-SP, cEP: 07.251-500, telefone: (11) 2788-1568 (12) 3932-2657
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656302

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 022/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 27/05/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por loTE E iTEM.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
TÉcNico HoSPiTalar- BolSaS, cUraTiVoS, cliP E PlacaS, conforme as 
especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência do presente Edital
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 14 de maio de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/fScMP

Protocolo: 656277

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2021
Às 09:46 horas do dia 14 de maio de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
428923/2018, Pregão nº 007/2021.
- Empresa vencedora: UNiT - iNdÚSTria, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EX-
PorTaÇÃo lTda
cNPJ 66.969.262/0001-77
iTEM 1
Valor Global: r$ 23.600,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 655987
resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021
Às 09:46 horas do dia 14 de maio de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
302405/2021, Pregão nº 011/2021.
- Empresa vencedora: i. S. coSTa cENTral TElEMEdiciNa EirEli 
- cNPJ 18.031.325/0001-05
iTENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
Valor Global: r$ 132.950,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 656017

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 12/2021
Às 09:48 horas do dia 14 de maio de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2020/898105, Pregão nº 00012/2021.
Empresa vencedora: : alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
lTda - cNPJ: 21.581.445/0001-82.
itens 01,08,09,13
Valor Global r$ 17.332,50
Empresa vencedora: : f cardoSo E cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-63.
itens 02,03,05,16
Valor Global r$ 18.201,00
Empresa vencedora: UNi HoSPiTalar cEara lTda - cNPJ: 
21.595.464/0001-68.
item 11
Valor Global r$ 3.108,00
Empresa vencedora: T c a farMa coMErcio lTda - cNPJ: 
73.679.623/0001-06.
item 15
Valor Global r$ 6.270,00
Empresa vencedora: M M loBaTo coMErcio E rEPrESENTacoES lTda - 
cNPJ: 05.109.384/0001-07.
item 17
Valor Global r$ 5.100,00
fracaSSadoS - itens 07 e 10
dESErToS - itens 04,06,12,14 e 18
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 656171
resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2021
Às 09:46 horas do dia 14 de maio de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
436703/2020, Pregão nº 001/2021.
- Empresa vencedora: NorTE ProTEÇÃo lTda-ME -cNPJ 17.946.404/0001-75
iTEM 1
Valor Global: r$ 560.000,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPl/fScMP

Protocolo: 656035

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 072/2021
Pae Nº 2021/417986
data: 14/05/2021
Valor: r$55.200,00
objeto: aquisição SEriNGa HiPodErMica, dEScarTaVEl, 20Ml E SEriN-
Ga HiP. dESc., 3Ml.
Data de Ratificação: 14/05/2021
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 seus respectivos 
superávits.
Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: E. r TriNdadE
cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco, nº 1104, Bairro Juazeiro, Belém-Pa , 
cEP:68.790-00,
TEl: (91) 3263.4563/3014.7418
coNTraTada: f. cardoSo & cia lTda
cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza, nº125, Bairro: aguas Brancas, Br 
316 km 08, cep:67.033-030, Belém-Pa
TElEfoNE: (91) 3182-0395/0250/3202-1344/3202-1310/3202-1311
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656272

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 072/2021
data: 14/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656273

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 340/2021 – caPe/GP/FscMP, 12 de Maio de 2021.
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 a solicitação de concessão de suprimento de fundos, através 
do Processo nº 2021/484636, Memorando nº 118/2021-GEff/fScMP de 
06/05/2021;
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rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor lUiS arMaNdo Maia rEiS, Matrícula nº 
57197637/1 cargo de Técnico em Eletrônica, cPf: 694.247.802-49, lotado 
na coordenação de Equipamentos - cEQP, no valor total de r$ 4.000,00 (qua-
tro mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

ProGraMa dE TraBalHo foNTE dE rEcUrSo ElEMENTo dE dESPESa Valor
10.122.1297.8338 0269 339030 r$ 4.000,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 45 
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, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 12 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 655948
Portaria Nº 338/2021 – caPe/GP/FscMP, 12 de Maio de 2021.
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 a solicitação de concessão de suprimento de fundos, através 
do Processo nº 2021/472467, Memorando nº 117/2021-GEff/fScMP de 
04/05/2021;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor carloS JoSE QUEiroZ JUNior, Matrícu-
la nº 5957140/1 cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, cPf: 
670.274.902-34, lotado na Gerência de Estrutura físico funcional e Pa-
trimônio, no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária abaixo:

ProGraMa dE TraBalHo foNTE dE rEcUrSo ElEMENTo dE dESPESa Valor
10.122.1297.8338 0269 339030 r$ 4.000,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 45 
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, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 12 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 655945

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 345/2021-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 conferidas pelo de-
creto do dia 30/04/2019, publicado 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 discriminado, refe-
rente ao mês de JUNHo/2021.

SErVidor MaTrÍcUla  carGo EXErc. PErÍodo
adriaNa SUElY MoNTEiro BEN-

JaMiM 5851220/6 ENfErMEiro 2020 16/06/2021 a 
15/07/2021

ariaNE MElo doS SaNToS 5955083/1 TÉc. dE ENfEr-
MaGEM 2020 03/06/2021 a 

02/07/2021
Marcia criSTiNa SoUZa ro-

driGUES 5903922/3 ENfErMEiro 2020 02/06/2021 a 
01/07/2021

 GlEfSoN fraNco carNEiro 57198410/1 aSS. dE iNfor-
MaTica 2019 16/06/2021 a 

15/07/2021

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 12 de Maio de 2021
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 656199

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 342/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e os autos do processo 2021/13242;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 301/2021-caPE/GP/fScMP, de 
28/04/2021, publicada no doE nº 34.569, de 30/04/2021, referente à 
licença Prêmio doservidor roNaldo doS SaNToS SilVa , id. funcional 
nº 5170966/1, agente de Serviços Gerais, lotada na coordenação 
de infraestrutura, para ser usufruída no período de 03/05/2021 a 
01/06/2021, referente ao triênio 07/03/1996 a 06/03/1999.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 12 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 656137

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00675
Valor: r$ 1.650,00
data: 12/05/2021
objeto: caTETEr UrETral, dEScarTa VEl, dUPlo JoTa, iNTErNo, 26cM 
X 6fr BioMEdical
PaE nº 2021/502887
dispensa de licitação nº 065/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10302150776840000; funcional: 
0149008950; Elemento de despesa: 33903000
contratada: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda
cNPJ : 01.399.246/0001-40
Endereço: Pass. Bom Sossego, 20 – centro – ananindeua (Pa), cEP 67030-
245 ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656263
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00422
Valor: r$ 7.224,60
data: 24/03/2021
objeto: aquisição NUTriENTE diETETico;cErEal Para criaNca a Par 
Tir do 6° MES; lEiTE P/ lacTENTE, S/ lacToSE; lEiTE P/ lacTENTE dE 
0-12 MESES, aNTirEGUrGiTaNTE
Processo nº 2020/603526, PE SrP: 024/2020
orçamento:
funcional Programática: 10302150782880000; fonte de recur-
so: 0269006962; Elemento de despesa: 33903000.
contratada: MEdcoM coMErcio dE MEdicaMENToS HoSPiT lTda
cNPJ/Mf: 25211499-0003/79.
Endereço: ade cj 21,lt 05, aguas claras, Brasilía/df, cEP: 71989600
 Telefone: (62)4009- 7634
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656250
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00677
Valor: r$ 17.100,00
data: 12/05/2021
objeto: aquisição em caráter emergencial de material de consumo: aGU-
lHa Para aSPiracao, dESc., PTa.roMBa, 18G(1,20MM)X25MM.
PaE nº 2021/378051
dispensa de licitação nº 064/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288;fonte de recurso: 
0269006841; Elemento de despesa: 339030;
contratada: E. r. TriNdadE
cNPJ : 04.252.742/0001-65
Endereço: av. da república N.º 1525, centro, Santa izabel do Pará/Pa
Telefone: (91) 3014- 7418
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656256
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00679
Valor: r$ 4.281,72
data: 12/05/2021
objeto: aquisição em caráter emergencial TEla SEParadora dE TEci-
doS SEMi- aBSorVÍVEl, TaMaNHo: 3” X 6”(7.6cMX15.2cM)
Processo n º 2021/363429, dispensa de licitação nº 063/2021
funcional Programática: 10302150782880000, fonte: 0269006842; Ele-
mento de despesa: 33903000;
contratada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda
cNPJ/Mf: 12.544.921/0001-02
Endereço: Barão do Triunfo, 3540, Marco, Belém/Pa, cEP: 66095055
 telefone: (91) 3257 - 5160
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656247
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00676
Valor: r$ 60.000,00
data: 12/05/2021
objeto: aquisição de TiraS rEaGENTES Para dETErMiNaÇÃo dE Glico-
SE No SaNGUE
Processo nº 2020/351519
orçamento:
funcional Programática: 10302150782880000 fonte de recurso: 
0269008054, Elemento de despesa: 33903000;
contratada: Prof - laB coMErcio E rEPrESENTacoES lTda, cNPJ : 
05.130.511/0001-41
Endereço: rua Basson, nº 243, apeadouro, São luis/Ma, cEP: 65.031-
620, Telefone: (98) 3275-2661 / 3243-1417
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656252
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editaL de coNcUrso PÚBLico Para coNtrataÇÃo de 
serVidor teMPorÁrio

Processo seLetiVo siMPLiFicado – Pss Nº 04/2021
eXtrato do editaL Nº 04/2021 – 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, torna pública a realização de 
Processo Seletivo Simplificado – PSS, para selecionar candidatos a fim de 
desempenharem funções temporárias.
Nível fundamental:
agente de artes Práticas(07 vagas).
remuneração: vencimento base de r$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) + 
gratificações e benefícios.
Nível Médio:
Técnico de Enfermagem(02 vagas), Técnico de Enfermagem-com experi-
ência em UTi Pediátrica (03 vagas) e Técnico de Enfermagem-com experi-
ência em Pediatria(01 vaga).
remuneração: vencimento base de r$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) + 
gratificações e benefícios.
Nível Superior:
Médico-Hematologia Pediátrica (01 vaga), Médico- reumatologia Pediátrica 
(01 vaga), Médico- cirurgia Pediátrica (03 vagas), Médico- clínica cirúrgica 
(05 vagas), Médico- Clínica Médica (02 vagas), Médico-Ultrassonografista 
(01 vaga), Médico-Terapia intensiva Pediátrica (10 vagas), Médico-com ex-
periência em Neonatologia (16 vagas) e Enfermeiro obstetra (03 vagas).
remuneração: vencimento base de r$ 1.858,41 (Um mil, oitocentos e cin-
quenta e oito reais e quarenta e um centavos), + gratificações e benefícios.
as contratações são de caráter temporário.
com fundamento na lei complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991, 
alterada pela lei complementar nº 077, de 28 de dezembro de 2011; no 
decreto nº 1.230, de 26 de fevereiro 2015; na lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, no que couber; no decreto nº 1.741, de 19 de abril de 
2017; e de acordo com as disposições deste Edital.
as inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no Site da Si-
ProS (www.sipros.pa.gov.br). Todas as informações referentes ao certa-
me constam no Edital que será divulgado, no referido endereço eletrônico, 
a partir do dia 17 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 14 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 656058
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00677
Valor: r$ 17.100,00
data: 12/05/2021
objeto: aquisição em caráter emergencial de material de consumo: aGU-
lHa Para aSPiracao, dESc., PTa.roMBa, 18G(1,20MM)X25MM.
PaE nº 2021/378051
dispensa de licitação nº 064/2021/fScMP
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288;fonte de recurso: 
0269006841; Elemento de despesa: 339030;
contratada: E. r. TriNdadE
cNPJ : 04.252.742/0001-65
Endereço: av. da república N.º 1525, centro, Santa izabel do Pará/Pa
Telefone: (91) 3014- 7418
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 656097

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 341/2021 –aJUr/GaPre/HeMoPa, de 13 de Maio de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2021/467612;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME
 carGo loTaÇÃo MaTrÍcUla a coNTar

fraNcENildo 
BarroS

TEcNico dE ENfEr-
MaGEM GEcod 5959308 12/03/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 13 de Maio de 2021
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 655880

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 026/2021 decorreNte de iNeXi-
GiBiLidade de LicitaÇÃo Processada soB o Nº 6/2021, coM 
FULcro No artiGo 25, iNciso i da Lei Nº 8.666/93, Processo 
adMiNistratiVo Nº 2021/233814.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BioSafE BraSil diSTriBUidora lTda, com sede na rua 
Luiz Gama, 971, Bairro Bonfim –Campinas –SP Cep: 13070-717, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 21.052.716/0001-02, neste ato representada por 
seu Gyvair dos reis Molinari, portador do rG nº 4.630.000-4 SSP/SP, cPf 
nº 089.890.538-97, doravante denominada coNTraTada,
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE KiT SEPaX 
Para ProcESSaMENTo E crioPrESErVaÇÃo dE SaNGUE dE cordÃo UM-
Bilical EPlacENTário, conforme especificações arroladas neste contrato, 
no termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, conta-
dos da data de sua assinatura.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000 E 10302150788790000
fonte de recurso: 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: r$ 69.054,48 (sessenta e nove mil e cinqüenta e quatro reais 
e quarenta e oito centavos)
do fiScal do coNTraTo: Será responsável fiscal do contrato a servidora 
lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxarifado e Pa-
trimônio, tendo como gestora do processo a servidora ana luísa langanke 
Pedroso Meireles, médica, responsável técnica pelo centro de Processa-
mento celular.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 13 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Gyvair dos reis Molinari=BioSafE BraSil diSTriBUidora lTda-contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 655898

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato 035/2020 (reF. Proc. 
2021/250647)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: daTaMEd lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o nº 38.658.399/0001- 75, localizada a rua José claudio San-
ches n° 200, Bairro: califórnia ii , Belo Horizonte - MG, cEP: 30855445, 
neste ato representada por seus representantes legais HErNÉlio rUaS 
TEiXEira, brasileiro, casado, administrador, portador da ci nº 11.370.079 
SSP/SP e cPf nº 107.221.575-68, e ValÉria dE araUJo caMPoS, bra-
sileira, casada, advogada, portadora da ci n° M- 2.242.139-SSP/MG e do 
cPf n° 383.932.716-49, ambos residentes e domiciliados a rua Engenhei-
ro caetano lopes, n° 270 apto 301, Bairro Sion, doravante denominada 
coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 035/2020 (SErViÇo dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa 
EM cENTrÍfUGaS rEfriGEradaS Marca THErMo fiSHEr SciENTific 
ModElo – Kr4i – rEGiSTroS PaTriMoNiaiS Nº 016460,016461,01652
6,016527,016794,004930,005233 localiZadoS Na fUNdaÇÃo HEMoPa 
BElÉM/Pa – GErENcia dE ProcESSaMENTo dE SaNGUE – GEPro E No 
cHr-caSTaNHal), nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorroga-
ção de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, 
de, 16/06/2021 a 16/06/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é r$ 51.891,73 
(cinqüenta e um mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e três cen-
tavos), com valo mensal estimativo de r$ 4.324,31 (quatro mil trezentos 
e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022



 diário oficial Nº 34.585  21 Segunda-feira, 17 DE MAIO DE 2021

Natureza de despesa: 339039
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 07 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS: ,
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Hernélio ruas Teixeira -  daTaMEd lTda - contratada
Valéria de araujo campos - daTaMEd lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 655891
1º terMo aditiVo ao coNtrato 040/2020 (reF. Proc. 
2021/249415)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: McPacK SErViÇoS E coMErcio dE EQUiPaMENToS iN-
dUSTriaiS EirEli, com sede na rua antonio José Borges, 470 – chácara 
Santo antonio – São Paulo/SP – cEP: 04715-030, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 07.849.471/0001-18, neste ato representado por seu sócio. Marcelo 
cozac de oliveira Neto, portador do rG nº 24.855.105-x SSP/SP, cPf nº 
165.813.588-19, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 040/2020 (PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa 
E/oU corrETiVa, NEcESSáriaS ao PErfEiTo fUNcioNaMENTo E coN-
SErVaÇÃo, do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE NiTroGÊNio lÍQUido 
da Marca – cHarT, iNSTalado Na fUNdaÇÃo HEMoPa – cENTro dE 
PROCESSAMENTO CELULAR – CPC), conforme especificações arroladas 
no contrato, no termo de referência e anexos), nos termos da lei federal 
8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 
12 (doze) meses, ou seja, de, 17/06/2021 a 16/06/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é r$ 26.600,00 
(vinte e seis mil e seiscentos reais).
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 339039
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 10 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Marcelo cozac de oliveira Neto - McPacK SErViÇoS E coMErcio dE 
EQUiPaMENToS iNdUSTriaiS EirEli - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 655893
1º terMo aditiVo ao coNtrato 034/2020 (reF. Proc. 
2021/249852).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: E. J. KriEGEr & cia. lTda, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ sob o nº02.074.242/0001-55, com sede na rua rodol-
pho Hatschbach, 1855 cic, cEP: 81460-030, curitiba- Paraná, neste ato 
representada por seu representante legal Karina Krieger, rG nº 3.231.055 
9 SSP e cPf nº 519.365779.68, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 
034/2020 (coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM rEGENEra-
ÇÃo dE colUNaS dEioNiZadoraS da Marca PErMUTioN- ModElo: cS 
3500, locadaS Na fUNdaÇÃo HEMoPa BElÉM/Pa- GErÊNcia dE laVa-
GEM E ESTEriliZaÇÃo E EM Toda a HEMorrEdE ESTadUal) nos termos 
da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo 
período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 10/06/2021 a 09/06/2022.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é r$ 2.481,00 (dois
mil quatrocentos e oitenta e um reais).
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 339039
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 10 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMo-
Pa - contratante
Karina Krieger - E. J. KriEGEr & cia. lTda – contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 655894
1º terMo aditiVo ao coNtrato n°. 041/2020 (Processo n°. 
2021/406226)
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: cEi coMErcio EXPorTacao E iMP dE MaT MEdi-
coS lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
40.175.705/0001-64, com sede na Estrada do Engenho d’ água n° 1248, 

anil, cidade e Estado do rio de Janeiro -  cEP nº 22.765-240, neste ato repre-
sentada por seu representante legal fabio Machado ferreira, rG nº 92.984- 
oaB/rJ e cPf nº 013830407-61, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to 041/2020 (forNEciMENTo dE circUiTo dEScarTáVEl dE KiTS Para 
oS ProcEdiMENToS dE afÉrESE, coM cESSÃo dE TrÊS EQUiPaMEN-
ToS EM rEGiME dE coModaTo SEM ÔNUS Para a fUNdaÇÃo HEMoPa), 
nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo 
de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de, 25/06/2021 a 
24/06/2022.
Valor: o valor global do/ contrato para este Termo aditivo é de 
r$548.880,00 (Quinhentos e quarenta e oito mil oitocentos e oitenta reais)
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada
Programa de Trabalho: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 10 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS: ,
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
fabio Machado ferreira-cEi coMErcio EXPorTacao E iMP dE MaT MEdi-
coS lTda-contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 655896

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 346/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2000,00
observação:  Nº do Processo: 2021/495225  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 655962
Nº da portaria: 347/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339033 800,00
10122129783830000  269  339036 1200,00
observação:  Nº do Processo: 2021/495271  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 655963
Nº da portaria: 348/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
iBElio aZEVEdo SErra Gerente/HENrE 54183788
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
10122129783380000  269  339033  200,00
observação: Nº do Processo: 2021/495463 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 655964

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 340 de 14 de Maio  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 487796/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar MaNUTENÇÃo EM EQUiPaMENToS  do HEMocENTro 
dE caSTaNHal/Pa E HEMoNÚclEo dE caPaNEMa/Pa/coNdUZir SErVi-
dorES no período de 19 a 24/05/2021.
daNiEl aUGUSTo fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.
operacional /GEMaN, MaT.: 3255212, 9,0 diarias, caloS fariaS PacHE-
co, cPf: 243266232-68, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 577146671, 9,0 dia-
rias e e EdSoN dE MoraES NaSciMENTo, cPf: 101120812-15, Motorista/
GETra, MaT.: 54189238, 9,0 diarias .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 656068
Portaria Nº 349 de 14 de Maio  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 494451/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de TraNSPorTar coMPoNENTES do SaNGUE(PlaQUETaS)  Para o 
MUNiciPio dE TUcUrUi/Pa no periodo de 06 a  07/05/2021.
carloS alEXaNdrE oliVEira doS SaNToS, cPf: 690142212-15, Moto-
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rista/GETra, MaT.: 54189144, 1,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 656072

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 270 de 14 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 MariNa NÍdia fErrEira doS SaNToS (MaT. 
80845454/1), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 218/2021 – CIRUBEL - Comércio e Representações de 
Produtos Médicos e Hospitalar - EirEli
• CONTRATO Nº 219/2021 – LANCO LTDA
oBJETo: aquisição emergencial de Mobiliário para implantação dos Servi-
ços de farmácia no setor de clínica Médica para atender a necessidade de 
assistência aos pacientes internados na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 14/05/2021 e término em 12/05/2021.
 ProcESSo: 2021/309555
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 70/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 656212

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 188/2021
objeto: fornecimento de Gás liquefeito de Petróleo (GlP) a granel para 
atender às necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV) por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
Valor Total Estimado: r$ 57.120,00 (ciNQUENTa E SETE Mil, cENTo E 
ViNTE rEaiS)
data de assinatura: 13/05/2021
Vigência: início em 13/05/2021 e término em 09/11/2021.
Modalidade: dispensa de licitação nº 55/2020
orçamento: 2021
Programa de Trabalho: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 0269,0103,0261
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: BaHiaNa diSTriBUidora dE GaS lTda
Endereço: rua Salgado filho, S/N – Val de cans
Belém- Pa - cEP: 66.119-010
Telefone:(91) 3249.4692 e (91) 98412-8031
E-mail: antonio.ralencar@ultragaz.com.br
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 655952
coNtrato Nº 187/2021
objeto: comodato de 04 (Quatro) cilindros Verticais de 190 Kg cada, para 
armazenamento de GLP a fim de atender às necessidades da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) por um 
período de 180 (cento e oitenta) dias.
data de assinatura: 13/05/2021
Vigência: início em 13/05/2021 e término em 09/11/2021.
contratado:
NoME: BaHiaNa diSTriBUidora dE GáS lTda
Endereço: rUa SalGado filHo S/N – Val dE caNS
BElÉM – Pa
cEP´: 66.119-010
Telefone: (91) 3249 -4692 – 98412-8031
E-mail:  antonio.relencar@ultragaz.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 655953
contrato Nº 219/2021
objeto: aquisição emergencial de Mobiliário para implantação do Serviço 
de farmácia no setor de clínica Médica para atender a necessidade de as-
sistência aos pacientes internados na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor: r$34.387,78 (Trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e 
setenta e oito centavos)
data de assinatura: 14/05/2021

Vigência: início em 14/05/2021 e término em 12/05/2021.
Modalidade: dispensa 70/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte de recursos: 0349008587,0149008587, 0269
Plano interno – Pi: Pi 104008289E
origem do recurso: Estadual
Nome: laNco lTda
Endereço: rod ESTadUal SP115/280 acES JoSE SarTorElli S/N KM 3,3 
PrEdio a / PQ daS arVorES / BoiTUVa / SP /
cEP 18550-000
Telefone: (15) 3363.9234 | cel: (15) 9 9751.7986 ou (15) 9 9824.0921
E-mail: vendas@lanco.ind.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 656209
contrato Nº 218/2021
objeto: aquisição emergencial de Mobiliário para implantação do Serviço 
de farmácia no setor de clínica Médica para atender a necessidade de as-
sistência aos pacientes internados na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor: r$26.833,00 (Vinte e seis mil e oitocentos e trinta e três reais)
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: início em 14/05/2021 e término em 12/05/2021.
Modalidade: dispensa 70/2021
orçamento: 2021

itens 01 – 05 (iNVESTiMENTo) 07 – 09 (cUSTEio)
Valor: r$ 21.963,00 r$ 4.870,00

funcional Programática: 10.302.1507.8289 10.302.1507.7684
Natureza da despesa: 449052 339030

fonte de recursos 0349008587,0149008587, 0269 0349008587,0149008587, 0269
Plano interno - Pi Pi 104008289E 7684coVidPa

origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: cirUBEl - comércio e representações de Produtos Médicos e Hos-
pitalar - EirEli
Endereço: rua dos mundurucus, 3616, Guamá - cEP 66063-495 - Belém - Pa.
Telefone: (91) 3355-1366 / 3355-1399 / 98802-4361
E-mail: cirubel@cirubel.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 656205
coNtrato Nº 223/2021
objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de ampliação e reforma do Bloco cirúrgico e nova área da Hemodinâmica, 
ambiente assistencial de saúde situado no imóvel sede da fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Valor: r$ 324.964,87 (TrEZENToS E ViNTE E QUaTro Mil, NoVEcENToS 
E oiTENTa E SETE rEaiS)
data de assinatura: 29/04/2021
Vigência. início em 29/04/2021 e término em 29/07/2021.
Modalidade: convite n º 01/2021
orçamento: 2021
Programa 10.302.1507.8289
fonte: 0103, 0269
Natureza de despesa: 449051
origem do recurso: Estadual
contratado
Nome: acVG coNSTrUÇÕES EirEli - EPP.
Endereço: rUa aNaMBÉ, Nº 5 – coNJUNTo rESidENcial BENJaMiN So-
drÉ – QUadra 06 – Bairro: ParQUE VErdE – cEP: 66.635-190
BElÉM/Pa
Telefone: (91) 98236-9403
E-mail: acgvconstrucoes@hotmail.com
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 656203

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 111/2020
a presente licitação tem por objeto a contratação de de empresa especiali-
zada para execução de serviços de engenharia, constituídos por manuten-
ção preventiva, corretiva e preditiva das infraestruturas, estruturas, siste-
mas e instalações prediais em geral, no imóvel sede da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) e no centro de 
Hemodiálise Monteiro leite, compreendendo assistências técnicas na área 
de engenharia, modalidades civil, elétrica e mecânica, prestadas de forma 
contínua, com cessão de mão de obra qualificada e com dedicação exclusi-
va para execuções de manutenções preventivas, diárias e específicas, e de 
manutenções corretivas, emergenciais e programadas, incluindo, de modo 
geral, insumos materiais e serviços técnicos especiais, conforme especifi-
cações do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edi-
tal para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Maria do Socorro Siqueira de oliveira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 28/05/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 656274
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 38/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Patch de Pericárdio inorgânico, cancelados no Pregão 
Eletrônico nº 93/2020, 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).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1. 

Patch inorgânico estéril de tereftalato de polietile-
no OU politetrafluoroetileno (PTFE), cujo tamanho 

pode variar entre 7,5x7,5cm oU 15x15cm oU 
5x7,5cm oU 3X6cm; cuja superfície deva ser de 
face lisa oU aveludada, de forma a não produzir 
formação de trombos ou êmbolos. Material para 

correção de defeitos intracardíacos congênitos em 
cirurgia cardíaca pediátrica e neonatal. com carac-
terísticas adequadas de resistência, flexibilidade e 

ausência de antigenicidade.

200 caNcElado No JUlGaMENTo

2. 

Patch inorgânico estéril de Tereftalato de Polieti-
leno oU dacron, para uso em cirurgias cardíacas 
de aneurismas de aorta ou reforço de suturas no 
músculo do coração e de grau médico. Tamanho 

aproximado de 15cm x15cm oU 15x30cm.

150 r$ 348,00 GUilBEr farMacÊUTica 
coMErcio lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 38/fHcGV/2021:
r$ 52.200,00(cinquenta e dois mil e duzentos reais).
Belém/Pa, 14 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 656305
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 113/FHcGV/2020
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de produtos de uso comum, para atender a necessidade 
de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulató-
rio, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor
 loTE i    

1 coletor de urina infantil, descartável, em plástico 
transparente: feminino 5.000 caNcElado No JUlGaMENTo

2 coletor de urina infantil, descartável, em plástico 
transparente: Masculino 4.000 caNcElado No JUlGaMENTo

3
coletor de urina, sistema aberto, descartável, 

adulto, em plástico transparente, com capacidade 
para 2000ml

32.000 caNcElado No JUlGaMENTo

4

coletor de urina, sistema de drenagem fechado, 
estéril, com válvula anti-refluxo, filtro graduado em 

mililitro, injetor lateral com membrana especial, 
dispositivo e pinça para coleta de amostra de urina, 

alça para fixação no leito, com capacidade para: 
adulto, 2000ml

4.000 caNcElado No JUlGaMENTo

 loTE ii    

5

luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, 
lubrificada com pó bio-absorvível, hipoalergênico, 

com bainha no punho, com inscrição do nº de 
Certificado de Aprovação (CA) – caixa com 100 

unidades. Tamanho P

100 r$ 90,00 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

6

luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, 
lubrificada com pó bio-absorvível, hipoalergênico, 

com bainha no punho, com inscrição do nº de certi-
ficado de Aprovação (CA) – caixa com 100 unidades. 

Tamanho M

50.000 r$ 90,00 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

7

luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, 
lubrificada com pó bio-absorvível, hipoalergênico, 

com bainha no punho, com inscrição do nº de certi-
ficado de Aprovação (CA) – caixa com 100 unidades. 

Tamanho G

150 r$ 90,00 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

8

luvas de procedimento em vinil, ambidestra, sem 
talco, hipoalergênico, com bainha no punho, com ins-
crição do nº de Certificado de Aprovação (CA) -caixa 

com 100 unidades. Tamanho M

2.000 r$ 85,00 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

 loTE iii    

9

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 
anatômica, lubrificada com pó bio-absorvível e 

não alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, 
com cano e bordas do punho reforçada e acabada, 
de alta sensibilidade, com 26cm de comprimento, 
com inscrição do nº de Certificado de Aprovação 

(ca). Tamanho 7,0 NBr 13.391:1995 ou 6,5 - iSo 
1028:2005

80.000 r$ 2,00 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

10

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 
anatômica, lubrificada com pó bio-absorvível e 

não alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, 
com cano e bordas do punho reforçada e acabada, 
de alta sensibilidade, com 26cm de comprimento, 
com inscrição do nº de Certificado de Aprovação 

(ca). Tamanho 7,5 NBr 13.391:1995 ou 7,0 - iSo 
1028:2005

110.000 r$ 2,00 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

  11

luvas cirúrgicas em látex natural e atóxico, estéril, 
anatômica, lubrificada com pó bio-absorvível e 

não alergênico, embalada em papel grau cirúrgico, 
com cano e bordas do punho reforçada e acabada, 
de alta sensibilidade, com 26cm de comprimento, 
com inscrição do nº de Certificado de Aprovação 

(ca). Tamanho 8,0 NBr 13.391:1995 ou 7,5 - iSo 
1028:2005

75.000 r$ 2,00 i f S NaSciMENTo & 
cia lTda

 loTE iV    

12

Equipamento coletor para ostomia intestinal, sistema 
uma peça, drenável, plástico antiodor, transparente, 
sem filtro de carvão ativado, resina sintética recortá-
vel, sem adesivo microporoso, clamp de fechamento 

individual. Nos tamanhos: infantil, de 10-35mm 
ou 8-50mm

400 r$ 36,00

BriUTE coMErcio 
dE ProdUToS E 
EQUiPaMENToS
HoSPiTalarES

  13

Equipamento coletor para ostomia intestinal, sistema 
uma peça, drenável, plástico antiodor, transparente, 
sem filtro de carvão ativado, resina sintética recortá-
vel, sem adesivo microporoso, clamp de fechamento 
individual. Nos tamanhos: adulto, de 10-70mm ou 

13-64mm ou 19-64mm

600 r$ 36,00

BriUTE coMErcio 
dE ProdUToS E 
EQUiPaMENToS
HoSPiTalarES

 loTE V    

  14

Equipo para solução parenteral com regulador de 
fluxo, ponta perfurante, com protetores terminais, 

conector com configuração cônica tipo macho, 
dispositivo para entrada de ar, tubo transparente, 

flexível, mínimo de 1500mm de comprimento, 
incluindo injetor lateral. câmara de gotejamento 

transparente flexível, filtro de fluído. Apirogênico, em 
embalagem individual em papel grau cirúrgico. do 

tipo: Macrogotas fotossensível

5.000 caNcElado No JUlGaMENTo

  15

Equipo para solução parenteral de pequeno volume. 
Tubo flexível que liga a ponta perfurante a camara 

graduada (bureta), contem uma pinça clamp “corta-
fluxo” que possibilita a interrupção do preenchimento 

da bureta a qualquer momento. camara graduada 
(bureta) com capacidade para 100ml ou 150ml, 

escala de 1ml em 1ml, com regulador de fluxo, com 
protetores terminais, conector com configuração 
cônica tipo macho, dispositivo para entrada de ar, 
tubo transparente, flexível, mínimo de 1500mm de 
comprimento. Alça de sustentação em PVC flexível. 

injetor auto cicatrizante localizado na tampa superior 
da bureta, camara de gotejamento transparente 

flexível, com gotejador microgotas, filtro de fluído. 
Embalagem estéril em papel grau cirúrgico.

200 caNcElado No JUlGaMENTo

 loTE Vi    

  16

Espaçador para aerossolterapia composto por câmara 
plástica com bocal valvulado unidirecional com 

encaixe universal para as embalagens de aerossol 
spray com máscara facial ultra flexível, transparente 
e adaptador, reservatório rígido translúcido, em ma-
terial atóxico e resistente a lavagem e desinfecção, 
máscara em tamanho infantil em PVc, tamanho de 

0 -2 anos.

50 r$ 42,20
Sc coMErcio dE 

ProdUToS HoSPiTa-
larES EirEli

  17

Espaçador para aerossolterapia composto por câmara 
plástica com bocal valvulado unidirecional com 

encaixe universal para as embalagens de aerossol 
spray com máscara facial ultra-flexível, transparente 
e adaptador, reservatório rígido translúcido, em ma-
terial atóxico e resistente a lavagem e desinfecção, 

máscara em tamanho infantil em PVc, tamanho 
adUlTo.

300 r$ 41,64
Sc coMErcio dE 

ProdUToS HoSPiTa-
larES EirEli

 iTENS    

  18
Bolsa de colostomia, sistema fechado, em plástico 
transparente, descartável, adesivo hipoalergênico, 

diâmetro aproximado de 30mm
3.000 caNcElado No JUlGaMENTo

  19 cal sodada em pílulas 4,500kg 100 r$ 169,69

aTiVidadE coMErcio 
dE MEdicaMENToS 
E ProdUToS HoSPi-

TalarES

 20 capa asséptica descartável para videolaparoscopia 
12,5x250cm 2.000 r$ 2,49 GUilBEr farMacÊU-

Tica coMErcio lTda
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21

coletor de urina, sistema de drenagem fechado, 
estéril, com válvula anti-refluxo, filtro graduado em 

mililitro, injetor lateral com membrana especial, 
dispositivo e pinça para coleta de amostra de urina, 

alça para fixação no leito, com capacidade para: 
infantil, 100ml

500 caNcElado No JUlGaMENTo

  22
dispositivo para incontinência urinária masculina, em 
látex, hipoalergênico, com extensão em PVc, estéril, 

embalagem individual, tamanho M – nº 6.
3.500 caNcElado No JUlGaMENTo

23

frasco coletor de secreção para broncoscopia e en-
doscopia, tampa de oclusão hermética com duas vias 
e alça, frasco atóxico, rígido e graduado, embalagem 

estéril. capacidade aproximada de 50ml

1.500 r$ 4,06 crEMEr S.a.

  24

Gel condutor para exames ultrassonográficos de 
alta condutividade sônica, atóxico, hidrossolúvel, 

hipoalergênico em pH neutro, em embalagem 
plástica de 1 litro.

400 r$ 13,37

aTiVidadE coMErcio 
dE MEdicaMENToS 
E ProdUToS HoSPi-

TalarES

25 Pasta condutora p/ Eletroencefalógrafo, compatível 
com aparelho marca Neurotec 80 caNcElado No JUlGaMENTo

26 Preservativo masculino não lubrificado, atóxico, 
embalado individualmente, estéril. 150 caNcElado No JUlGaMENTo

27 Termômetro digital 2.000 r$ 17,68 aMaZoN MEdical 
carE EirEli

28 Teste rápido para diagnóstico qualitativo para detec-
ção de anticorpos para HiV-1/2 – Bio-Manguinhos 8 caNcElado No JUlGaMENTo

29 Tubo em silicone nº 204, pacote com 15m. 300 r$ 87,45
MEdicoNE ProJEToS 
E SolUÇÕES Para a 

iNdUSTria E a SaÚdE

30
Tubo para coleta de sangue com anticoagulante EdTa 
de 4ml, em plástico, com tampa vedante (em Siste-

ma a Vácuo) em embalagem com 100 unidades.
40 r$ 54,95 aMaZoN MEdical 

carE EirEli

31

conexão para infusão parenteral, em duas vias, 
estéril, em embalagem de papel grau cirúrgico, 

com protetor de cone sobresselente com clamp, no 
tamanho: adulto

12.500 r$ 1,26 PolYMEdH EirEli

32

Seringa com agulha (escala de 0,1 em 0,1 Ui) con-
feccionada em polipropileno, constituída de plástico 

transparente, sem espaço residual, com sistema luer 
lock (rosca), descartável, sem agulha, possuindo 
êmbolo com borracha de três pontos de contato, 
trava e base antiderrapante, graduada, atóxico, 

apirogênico, embalada em papel grau cirúrgico, no 
tamanho: 50Ui

150.000 caNcElado No JUlGaMENTo

33 Seringa descartável epidural 10ml 600 caNcElado No JUlGaMENTo

34

cateter radiopaco, estéril, de acesso venoso periféri-
co de média duração, confeccionado em poliuretano 
ou biomaterial similar, flexível, embalado em papel 
grau cirúrgico. com sistema de segurança contra 
acidentes perfurocortantes acionado pelo usuário. 

calibre 24G x 0,56”

8.000 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 113/fHcGV/2020:
r$ 5.386.032,00 (cinco milhões trezentos e oitenta e seis mil e trinta e 
dois reais).
Belém/Pa, 14 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 656188

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 75/2021
Valor: r$ 3.500,00
objeto: contratação de empresa especializada para ministrar capacitação 
sobre ferramentas da qualidade e análises de incidentes/eventos adversos 
para os Gestores/líderes assistenciais e de apoio da fundação Pública Es-
tadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Data de Ratificação: 10/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
Programa: 10.128.1507.8924
fonte: 0103
Natureza de despesa: 339039
Plano interno: 1040008924c
origem do recurso Estadual
coNTraTado 
contratado: QUaliGESTao coNSUlToria lTda
Endereço: Passagem Gaspar dutra, a, 167, curió-Utinga – Belém/Pa
cEP: 66610-250
E-Mail: vanessabremer@gmail.com
Telefone: (91) 99277-0606.
ordenador: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 656291

disPeNsa: 74/2021
Valor: r$ 34.128,00
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos para sedoanalgesia 
para atender à necessidade por um período de 180 (cento e oitenta) dias 
nas unidades de terapia intensiva da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV) .
Data de Ratificação: 07/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0349008587
Plano interno - Pi 7684coVidPa
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: c J a ParENTE
 Endereço: TV. Pirajá, 578, Pedreira
Telefone: (91) 3277-0093
e-mail: arquimede02@terra.com.br
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 656260
disPeNsa: 74/2021
Valor: r$ 24.048,00
objeto: aquisição EMErGENcial de Medicamentos para sedoanalgesia 
para atender à necessidade por um período de 180 (cento e oitenta) dias 
nas unidades de terapia intensiva da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fHcGV) .
Data de Ratificação: 07/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.7684
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos 0349008587
Plano interno - Pi 7684coVidPa
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: alfaMEd coMErcial EirEli
 Endereço: aV. MarQUES dE HErVal - PEdrEira. N°2106
Telefone: (91) 3277-2744
e-mail: licitacao@alfamedcomercial.com / sena@alfamedcomercial.com
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 656267

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
Processo N° 2020/1053463
Acolho a fundamentação da manifestação jurídica, às fls. 47-49, após au-
sência de interposição de recurso administrativo pela empresa criSTal-
farMa coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda 
contra aplicação de penalidade de adVErTÊNcia, através da Portaria n° 
239 de 12 de março de 2021, publicada no doE/Pa n° 34.550 de 13 de 
abril de 2021, e decido:
 1 – MaNTEr a penalidade de advertência, com fulcro no art. 87, inciso i 
da lei n° 8.666/93; e,
 2 – ENCAMINHAR os autos ao SECONC para notificação da empresa acerca 
da decisão e posterior registro da penalidade junto ao Sicaf.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 656315

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 039/2021-GaB/rH/Hrs de 14 de Maio de 2021.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 1.850/2020 de 01 
de setembro de 2020, publicada no doE nº 34.332 de 02/09/2020.
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e67 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 Processos PaE n° 2020/1031096;
rESolVE dESiGNar o servidor MarcoS aNdrEi alMEida alENcar, Ma-
trícula no 54189962-1, cargo: Nutricionista, lotado no Setor de SNd/HrS, 
para acompanhar e fiscalizar o Contrato Administrativo nº 012/2021/HRS a 
contar de 16.05.2021, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
Publique-se, registre-se e cumpra-se
Salinópolis, 14 de maio de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa



 diário oficial Nº 34.585  25 Segunda-feira, 17 DE MAIO DE 2021

Portaria Nº 040/2021-GaB/rH/Hrs de 14 de Maio de 2021.
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 1.850/2020 de 01 
de setembro de 2020, publicada no doE nº 34.332 de 02/09/2020.
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 Processos PaE n° 2020/1031096;
rESolVE designar a servidora claUdilENE da rocHa GUiMarÃES, Ma-
trícula Nº 5955380-1, cargo: TÉcNico dE radioloGia, lotado no setor 
de raio X /HrS, para exercer o cargo de fiscal do contrato nº 010/2021/
HrS a contar de 16.05.21,  bem como pelo atesto dos documentos de des-
pesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, 
para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedi-
mentos necessários e previstos em lei.
Publique-se, registre-se e cumpra-se
Salinópolis, 14 de maio de 2021.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa

Protocolo: 655995

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 057/2021-GP, de 12 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 
art. 19 do Estatuto Social da cPH;coNSidEraNdo os princípios adminis-
trativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – frP coMÉrcio 
E SErViÇoS dE iNforMáTica lTda.
coNTraTo: 015/2021-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamentos de informática.
fiScal TiTUlar: osias furtado Barros Junior, Matrícula: 5903600;
fiScal SUBSTiTUTo: andré filipe Silva ferreira, Matrícula: 5945620.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
12 de maio de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 656207

.

.

coNtrato
.

coNtrato 015/2021-cPH
Valor do contrato: o valor estimado global deste contrato para o período 
de sua vigência é r$ 28.399,00 (vinte e oito mil trezentos e noventa e nove 
reais), sendo o loTE i o valor de r$ 17.399,00 (dezessete mil trezentos 
e noventa e nove reais) e o loTE ii, o valor de r$ 11.000,00 (onze mil 
reais), conforme descrição abaixo:

loTE 01
iTEM dEScriÇÃo UNid QTd Vlr. UNiT Vlr.ToTal
01 Microcomputador Tipo desktop UNd 03 r$ 5.580,00 r$ 16.740,00
02 Mouse UNd 20 r$ 32,95 r$ 659,00

Valor GloBal do loTE 01 - r$17.399,00 (dezessete mil trezentos e noventa e nove reais)
loTE 02

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd Vlr. UNiT Vlr.ToTal
01 Notebook – 14” UNd 02 r$ 5.500,00 r$ 11.000,00

Valor ToTal do loTE 02 - r$11.000,00 (onze mil reais)

oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamentos de informática.

data de assinatura: 13/05/2021.
Vigência: 13/05/2021 a 12/05/2022
funcional Programática: 26.122.1297.8338 e 26.784.1486.8496
fonte/Natureza: 0261/449052
cNPJ: 38.504.819/0001-69 - frP coMÉrcio E SErViÇoS dE iNforMá-
Tica lTda.
Endereço: rua Bertolina Magalhães alcooba, nº 90, Jardim dionísio - cEP: 
04.935-020, município de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n.º 38.504.819/0001-69, e-mail: governo@frptech.com.br 
e telefones para contato: (11) 5834-3069 e (11) 96410-1411
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 655993

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo aUtoriZaÇÃo
Nº da autorização: 013/2021. Partes: agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – JaMJoY ViaÇÃo lTda. objeto: a 
empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Título Precário 
o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal BElÉM – ParaUaPEBaS (SErra doS 
caraJáS) (Via alÇa Viária), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 019090, do 
Serviço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passagei-
ros. Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. funda-
mento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 1999, a lei 
de criação da arcoN-Pa e o artigo 71, inciso i, da resolução arcoN/Pa nº 
001/2000, de 12 de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço 
convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do 
Estado do Pará. Valor da tarifa máxima: r$ 226,46 (duzentos e vinte e 
seis reais e quarenta e seis centavos) com base no coeficiente tarifário em 
vigor, nos termos da legislação pertinente. foro: Belém-Pa data da assina-
tura: 19/04/2021. Eurípedes reis da cruz filho diretor Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 656008

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 141 de 14 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 2020/1000480;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, os servidores SÉrGio ViTor caValcaNTE caMPoS, 
matrícula n° 18740/ 2, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para 
atuar como fiscal Titular, e fErNaNdo aUGUSTo BraGa dUTra, matrí-
cula nº 16659/ 1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para atuar 
como fiscal Suplente no convênio nº 02/2021 – SEdaP, celebrado com 
o Município de Novo Progresso, cNPJ/Mf sob o nº. 10.221.786/0001-20.
Art. 2º São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fis-
calizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
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: 656268
Portaria Nº 131 de 05 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, publicado no 
doE nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de 
Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárquica 
e fundacional;
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coNSidEraNdo o art. 3º § 2º a cessão de servidor no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedade de 
economia mista, observará o prazo de até 04 (quatro) anos, conforme 
previsto no instrumento respectivo de cessão, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou entidades envolvidos 
e com a anuência do servidor cedido.
considerando o processo nº 2021/472046;
r E S o l V E:
cEdEr o servidor JoSÉ SaNToS dE MoraES, matrícula nº 3280616/ 1, 
ocupante do cargo de Vigilante, para o departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará-dETraN, pelo período de 18.02.2021 a 16.02.2025, com ônus 
para o órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 656038

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: 003
TÉrMiNo VÍNcUlo: 17.05.2021
TiPo: TÉrMiNo VÍNcUlo dE SErVidor
MoTiVo: diSTraTo dE coNTraTo, a PEdido
ÓrGÃo: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca
SErVidor: TEMPorário/ MarcoS aNToNio corrEa MaToS do aMaral 
(TÉcNico EM GESTÃo dE aGroPEcUária-ENGENHEiro aGrÔNoMo)
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 655998

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8° terMo aditiVo ao coNtrato N° 02/2017 - sedaP
oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo Por MaiS 02 
(doiS) MESES E rEaJUSTE dE Valor coNTraTUal.
PraZo dE ViGÊNcia: 03.05.2021 À 02.07.2021.
daTa dE aSSiNaTUra: 30.04.2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: ProJETo aTiVidadE: 8338/foNTE dE rE-
cUrSo: 0101/NaTUrEZa dE dESPESa: 3390-33/fUNÇÃo ProGraMáTi-
ca: 20.122.1297.8338
coNTraTado: iGor rUSEf roSa EirEli
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: TraVESSa JoSÉ Pio N° 709, Bairro: TElÉGrafo, cEP 
66.050-240, iNScriTa No cNPJ/Mf 12.040.805/0001-48 – BElÉM/Pa.
ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 656040

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 015/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
 PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: Para ocorrer com despesas de pronto pagamento no atendi-
mento as atividades administrativas da SEdaP de Paragominas,
BENEficiário: layene Everton de oliveira
carGo/ fUNÇÃo: coordenador regional Paragominas
MaTrÍcUla: 5945909-1
Valor: r$  2.000,00 (dois mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30,339039
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 656286

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 153/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: Transportar produtos de vários territórios, no interior para en-
tregar em Belém.
dESTiNo: Tomé açu, Mãe do rio e capitão Poço/Pa
daTa iNÍcio: 19/05/2021
daTa fiNal: 22/05/2021
 Nº dE diáriaS: 3  e ½ (três e meia)
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hosn
carGo: (Motorista)
MaTrÍcUla: 5893618
oriGEM: Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 154/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar visita técnica em área destinada à instalação de centro 
de reprodução e alevinagem de peixes no município.
dESTiNo: Breves/Pa
daTa iNÍcio: 19/05/2021

daTa fiNal: 20/05/2021
 Nº dE diáriaS:  1½ (uma e meia)
BENEficiário: Jailton Barros Serejo
 carGo: Técnico de Gestão em Pesca e aquicultura
MaTricUla: 57175425/2
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 155/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar visita técnica em área destinada à instalação de centro 
de reprodução e alevinagem de peixes no município.
dESTiNo: Breves/Pa
daTa iNÍcio: 19/05/2021
daTa fiNal: 20/05/2021
 Nº dE diáriaS:  1½ (uma e meia)
BENEficiário: Tiago Neves cruz
carGo: Técnico de Gestão de Pesca
MaTrÍcUla: 57216522/1
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 156/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: dar apoio na manutenção de máquinas e equipamentos
dESTiNo: Salinópolis e Terra alta/Pa
daTa iNÍcio: 24/05/2021
daTa fiNal: 25/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
BENEficiário: felipe da Silva rodrigues Monteiro
carGo/fUNÇÃo: Supervisor
MaTricUla: 5953592-1
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 160/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: Participar da Programação do Território Sustentável e realizar 
acompanhamento Técnico nos municípios.
dESTiNo: São félix do Xingu e Tucumã/Pa
daTa iNÍcio: 23/05/2021
daTa fiNal: 29/05/2021
Nº dE diáriaS: 6½ (seis e meia)
BENEficiário: ronnald Ewertn de Barros Tavares
carGo: coordenador
MaT. fUNcioNal: 5947306
oriGEM: Belém/Pa
ordENador: Timara Miranda
Portaria Nº 161/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: Participar da Programação do Território Sustentável e realizar 
acompanhamento Técnico nos municípios.
dESTiNo: São félix do Xingu e Tucumã/Pa
daTa iNÍcio: 23/05/2021
daTa fiNal: 29/05/2021
Nº dE diáriaS: 6½ (seis e meia)
BENEficiário: Brenda Geize caldas do carmo
carGo: diretora
MaT. fUNcioNal: 5946951
oriGEM: Belém/Pa
ordENador: Timara Miranda
Portaria Nº 162/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: conduzir a diretora agropecuária Brenda caldas que irá reali-
zar visita técnica.
dESTiNo: Santo antonio do Tauá/Pa
daTa iNÍcio: 19/05/2021
daTa fiNal: 20/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
BENEficiário: arlindo lima Paiva
carGo/fUNÇÃo: Motorista
MaTricUla: 12130
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 163/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar alinhamento e implantação (tratativa) do Programa e 
conhecimento do local para implantação.
dESTiNo: Santo antonio do Tauá/Pa
daTa iNÍcio: 19/05/2021
daTa fiNal: 20/05/2021
Nº dE diáriaS: 1½ (uma e meia)
BENEficiário: João de Jesus da Silva cordeiro
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carGo/fUNÇÃo: agente de atividades agropecuárias
MaTricUla: 14125/1
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 167/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar visita técnica á UaGro para levantamneto de mate-
rias..
dESTiNo: Mãe do rio/Pa
daTa iNÍcio: 21/05/2021
daTa fiNal: 21/05/2021
Nº dE diáriaS:½ (meia)
 BENEficiário: layene Everton de oliveira carGo: coordenadora
 MaTricUla: 59549091
 oriGEM: Paragominas/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 168/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: realizar alinhamento e implantação (tratativa) do Programa e 
conhecimento do local para implantação.
dESTiNo: Santo antonio do Tauá/Pa
daTa iNÍcio: 19/05/2021
daTa fiNal: 20/05/2021
Nº dE diáriaS: 1½ (uma e meia)
BENEficiário: Brenda Geize caldas do carmo
carGo: diretora
MaT. fUNcioNal: 5946951
oriGEM: Belém/Pa
ordENador: Timara Miranda
Portaria Nº 169/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
oBJETiVo: conduzir os servidores que irão realizar curso de capacitação 
em aquicultura.
dESTiNo: abaetetuba/Pa
daTa iNÍcio: 17/05/2021
daTa fiNal: 17/05/2021
 Nº dE diáriaS: ½ (meia)
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hosn
carGo: (Motorista)
MaTrÍcUla: 5893618
oriGEM: Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda

Protocolo: 656259

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 34/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 003/2021
Processo nº. 2020/97239– sedaP
forNEcEdor: MaQSolo locaÇÃo E TErraPlENaGEM EirEli
cNPJ: 33.558.138/0001-60
representante legal: carloS rEiNaldo daNTaS do NaSciMENTo
End.: rua Jardim Esmeralda, n° 730, Bairro Guanabara, ananindeua-Pará
data de assinatura: 14/05/2021
ViGÊNcia: 171/05/2021 a 16/05/2022
oBJETo: registrar os preços destinados a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada Para fUTUra E EVENTUal locaÇÃo dE HoTaS MáQUiNaS 
de uso comum, para os Órgãos da administração direta e Entidades da 
administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, de acordo 
com as condições e especificações do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº 03/2021 – SEdaP, conforme abaixo:

iTEM codiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid. QTd Vlr. UNT. Vlr. ToTal

01 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTUra, 

atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
do BaiXo aMaZoNaS.

H/M 1.430 310,00 443.300,00

02 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTUra, 

atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
dE MaraJÓ.

H/M 1.240 290,00 359.600,00

03 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTUra, 

atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
METroPoliTaNa dE BElÉM.

H/M 1.050 260,00 273.000,00

04 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTUra, 

atendendo os municípios da MESorrEGiÃo 
do NordESTE ParaENSE.

H/M 2.950 340,00 1.003.000,00

05 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTUra, 

atendendo os municípios MESorrEGiÃo do 
SUdESTE ParaENSE.

H/M 4.090 410,00 1.676.900,00

06 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTUra, 

atendendo os municípios MESorrEGiÃo do 
SUdoESTE ParaENSE.

H/M 1.240 370,00 458.800,00

Valor ToTal do GrUPo 4.214.600,00

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 656279

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 36/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 003/2021
Processo nº. 2020/97239– sedaP
forNEcEdor: ViEira TraNSPorTE E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 17.958.567/0001-78
representante legal: iVaNilSoN ViEira dE SoUZa
End.: Travessa Guadalupe, n° 615, Bairro Novo Horizonte, oriximiná-Pa
data de assinatura: 14/05/2021
ViGÊNcia: 171/05/2021 a 16/05/2022
oBJETo: registrar os preços destinados a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada Para fUTUra E EVENTUal locaÇÃo dE HoTaS MáQUiNaS 
de uso comum, para os Órgãos da administração direta e Entidades da 
administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, de acordo 
com as condições e especificações do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 
Nº 03/2021 – SEdaP, conforme abaixo:

iTEM codiGo dEScriÇÃo do oBJETo UNid. QTd Vlr. UNT. Vlr. ToTal

13 21647-0

locação de hora/maquina, trator de 
esteira para aQUicUlTUra, atendendo 
os municípios da MESorrEGiÃo do 

BaiXo aMaZoNaS.

H/M 765 220,00 168.300,00

14 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUl-
TUra, atendendo os municípios da 

MESorrEGiÃo dE MaraJÓ.

H/M 485 198,00 96.030,00

15 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTU-

ra, atendendo os municípios da MESor-
rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM.

H/M 520 190,00 98.800,00

16 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTU-

ra, atendendo os municípios da MESor-
rEGiÃo do NordESTE ParaENSE.

H/M 1.760 210,00 369.600,00

17 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTU-

ra, atendendo os municípios MESorrE-
GiÃo do SUdESTE ParaENSE.

H/M 3.100 200,00 620.000,00

18 21647-0

locação de hora/maquina, escavadeira 
hidráulica giratórias, para aQUicUlTU-

ra, atendendo os municípios MESorrE-
GiÃo do SUdoESTE ParaENSE.

H/M 880 230,00 202.400,00

Valor ToTal do GrUPo 1.555.130,00

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 656283

terMo de cessÃo de Uso Nº 104/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia
oBJETo da cESSÃo: 01 (UM) TraTor aGrÍcola PlaTaforMado, dE 
rodaS, 3 cil, 75 cV, 4X4, diESEl, 8 VElocidadES. 01 (UMa) carrE-
Ta aGrÍcola, EM MadEira. 01 (UMa) GradE aradora dE arraSTo, 
14X26”X6000MM, coM coNTrolE rEMoTo E 01 (UMa) roÇadEira Hi-
dráUlica, cENTral/laTEral, larGUra dE  corTE 1700MM.
ViGÊNcia: 14/05/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 656172

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 560 de 14 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;
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coNSidEraNdo que o iTErPa, através da PorTaria Nº 031, de 16 de 
janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.810, de 19 
de janeiro de 2015, arrecadou a área de terras denominada GlEBa SaNTa 
BárBara i, localizada no Município de Santa Bárbara do Pará, com área de 
166,593 ha, a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis da 
comarca de Benevides sob o nº 6.973, livro: 2-X, ficha: 01f;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da Gleba Santa 
Bárbara I, afim de que os limites definidores da área sejam acidentes geo-
gráficos identificados em campo, bem como para viabilizar a regularização 
fundiária de áreas limítrofes à referida gleba;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado pelo iTErPa sob o nº 2014/187212.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba Santa Bárbara i, localiza-
da no Município de Santa Bárbara, com área equivalente a 457,1497 ha 
(quatrocentos e cinquenta e sete hectares, quatorze ares e noventa e sete 
centiares) com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes 
termos: Partindo do marco P-001, de coordenada N =  9.864.244,97m e E 
= 797.550,95m;  deste, segue pela Margem Esquerda do rio Santa Barba-
ra, com a seguinte distância  4276,78 m e azimute plano 176°47’41” até o 
marco P-918, de coordenada N = 9.861.709,74m e E = 799.144,02m; des-
te, segue pela Margem direita do rio Paricatuba, com a seguinte distância 
2838,91 m e azimute plano 8°50’31” até o marco P-1499, de coordenada 
N = 9.861.590,53m e E = 796.858,50m; deste, segue pela Margem direita 
do furo da Marinha, com seguinte distância 2973,43 m e azimute plano 
17°30’26” m até o marco P-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 U T M, 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 U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 6.973, Livro: 2-X, Ficha: 01F, junto ao Car-
tório de registro de imóveis da comarca de Benevides.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 655974
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

2016/226966 QUiNTiNo doS SaNToS 
BriTo SEM dENoMiNaÇÃo 18h 56a 71c

 BraGaNÇa 561/2021

2018/337928 raiMUNdo daS GraÇaS 
SilVa dE frEiTaS SÍTio raiMUNdo 18h 74a 66c

 BraGaNÇa 562/2021

2006/420196 raiMUNdo fErrEira 
TorrES 

SÍTio loTE aGri-
cola 

48h 26a 81c
 BraGaNÇa 563/2021

2018/337541 raiMUNdo PriMo dE SoUSa SÍTio do Boa fÉ 34h 56a 21c
 BraGaNÇa 564/2021

2018/337543 SErGio EXPEdiTo doS 
SaNToS foNSEca

SÍTio rio da 
MadEira

60h 32a 50c
 BraGaNÇa 565/2021

2018/337558 aNToNio Maria da foNSEca SÍTio SaNTa riTa 60h 94a 33c
 BraGaNÇa 566/2021

2018/338314 Maria oNEliTa da SilVa SÍTio MiraNdiNHa 17h 13a 31c
 BraGaNÇa 567/2021

2015/466538 MiGUEl MarTiNS SilVa da 
SilVEira

SÍTio SEM dENoMi-
NaÇÃo 

00h 91a 57c
 BraGaNÇa 568/2021

2016/218961 NaTaNaEl doS SaNToS 
PiNHEiro

SÍTio NoVa ESPE-
raNÇa

21h 37a 72c
 BraGaNÇa 569/2021

2007/106843 PEdro fErrEira da SilVa SÍTio SÃo BENEdiTo 39h 71a 98c
 BraGaNÇa 570/2021

2018/466497 JoSÉ da coNcEiÇÃo 
fErrEira

SÍTio SÃo rai-
MUNdo

11h 86a 57c
 BraGaNÇa 571/2021

2016/224828 JoSÉ forTUNaTo doS 
SaNToS SÍTio SÃo JoSE 27h 45a 64c

 BraGaNÇa 572/2021

2018/478640 JoSÉ JUSTiNo dE SoUSa SÍTio SEM dENoMi-
NaÇÃo 

03h 40a 73c
 BraGaNÇa 573/2021

2018/478527 JoSÉ Maria SoUSa coSTa SÍTio SEM dENoMi-
NaÇÃo

09h 77a 95c
 BraGaNÇa 574/2021

2016/213646 MaNoEl PEdro doS SaNToS SÍTio BoM JESUS 20h 14a 59c
 BraGaNÇa 575/2021

2018/467089 aNToNio adEMar dE MElo SÍTio NoSSa SE-
NHora dE NaZarE

03h 42a 42c
 BraGaNÇa 576/2021

2018/337581 aNToNio carloS SaNToS 
doS SaNToS 

SÍTio SEM dENoMi-
NaÇÃo

8h 9a 71c
 BraGaNÇa 577/2021

2003/335336 aNToNio foNSEca doS 
SaNToS SÍTio BorBolETa 61h 59a 54c

 BraGaNÇa 578/2021

2018/467443 aNToNio GilSoN da SilVa 
rEiS SÍTio doS rEiS 03h 62a 20c

 BraGaNÇa 579/2021

2018/468412 aNToNio MarcoS roSa 
dE MElo 

SÍTio SÃo fraN-
ciSco

03h 54a 11c
 BraGaNÇa 580/2021

2015/466600 daNiEl MarTiNS da SilVa SÍTio SaNTo 
aNToNio 

06h 15a 58c
 BraGaNÇa 581/2021

2003/335340 doMiNGoS foNSEca filHo SÍTio SaNTa riTa 55h 83a 82c
 BraGaNÇa 582/2021

2016/227007 doriValdo PaUlo SaNToS 
doS SaNToS SÍTio SÃo BENEdiTo 18h 61a 66c

 BraGaNÇa 583/2021

2018/467177 EdiValdo da coNcEiÇÃo 
fErrEira doS rEiS 

SÍTio SaNTo aNTo-
Nio ii

12h 00a 50c
 BraGaNÇa 584/2021

2018/473251 fraNciSco MaGalHÃES dE 
oliVEira 

SÍTio SEM dENoMi-
NaÇÃo 

15h 86a 39c
 BraGaNÇa 585/2021

2018/473225 JÉSSica criSTiNa raMoS 
TaVarES SiTio TaVarES 00h 56a 96c

 BraGaNÇa 586/2021

2015/466484 JoaNa MElo da coSTa SÍTio cUTiTiNGa 16h 78a 17c
 BraGaNÇa 587/2021

2007/98863 BENEdiTo SilVa NaSci-
MENTo 

SiTio SaNTo 
aNToNio 

53h 08a 80c
 BraGaNÇa 588/2021

2018/337647 GilVaNa dE NaZarE MoN-
TEiro da SilVa SiTio 02 fM – KM 15 13h 31a 75c

 BraGaNÇa 589/2021

2018/337565 lUiZ GoNZaGa riBEiro 
fErrEira SiTio ESPEraNÇa 18h 02a 78c

 BraGaNÇa 590/2021

2018/338241 GraciNEia GoMES do 
NaSciMENTo SiTio dUaS MariaS 12h 36a 03c

 BraGaNÇa 591/2021

2004/334221 Maria foNSEca doS rEiS SÍTio MErErÉ 62h 74a 61c
 BraGaNÇa 592/2021

Belém (Pa), 14 05 21
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 656134

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0501/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o Memº 010/21, de 06.05.2021 – GcG
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 60(ses-
senta)dias de  licença  Prêmio ao servidor, alirio dE carValHo BEZEr-
ra JUNior , matrícula nº 57203123/2, Técnico em Gestão de desenvolvi-
mento agrário e fundiário, no período de 17.05.2021 a 15.07.2021, cor-
respondente ao período aquisitivo de 30.01.2012 a 29.01.2015, deferido 
através do processo nº 2016/179457
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará– iTErPa, em 11 de 
maio de 2021.

Protocolo: 656069

diÁria
.

Portaria Nº0536 de 13/05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:ananindeua
Periodo: 17 a 31.05.2021(7,5)diárias
Servidores:
5956-623/1-flavio fernando raiol Gomes-assist.Tec/dEaf
5956-159/1-Elton luis Silva da Silva-Tecnico/dEaf
3167-631/1-luiz Paulo franco fiock dos Santos-Topógrafo
5954-670/1-Thamyres Marques da Silva-Tecnico/dEaf
5956-163/1-carlos alberto Borges Guimarães Junior- Tecnico/dEaf
5948-692/2-daniella de oliveira alves- Tecnico/dEaf
5956-075/1-Wedlas Junior Pereira Brito- Tecnico/DEAF
5721-1738/1-Brenna Thaise Rufino Monteiro- Assist.Tec/DEAF
5723-3340/2-Susany de Sena Nery- Tecnico/dEaf
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 656060

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da portaria 2147/2021, publicada dia 10/05/2021
onde se lê: 3,5 diáriaS/ 25/05/2021 a 28/05/2021
Leia-se: 4,5 diáriaS /25/05/2021 a 29/05/2021

Protocolo: 655910
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diÁria
.

Portaria 2275/2021 
objetivo Solicitação de diárias para atendimento, vacinação assistida, reca-
dastramento no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino:  NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 5861748/ 
JaKScEliNa GoMES MarTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 
diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 655930
Portaria 2274/2021 
objetivo realizar cumprimento de metas estipuladas pelo MaPa e pela 
adEPara referente a todos aos programas sanitários da defesa animal no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino:  SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 54185857/ 
NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655924
Portaria 2271/2021 
Objetivo Realizar ações de fiscalização no comércio de agrotóxicos e afins 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: al-
MEiriM/Pa destino:  PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 54185731/ EVEral-
do lUiS MarTiNS cHaVES (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 18/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 655915
Portaria 2273/2021 
objetivo realizar vacinação assistida em 16 propriedades rurais, na região 
do anta i, anta ii e água Vermelha, região essa localizada na fronteira do 
município de Monte Alegre e Prainha. Justifica-se o destino ser o mesmo 
da lotação devido as propriedades ficarem distantes aproximadamente 160 
km da sede.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE 
alEGrE/Pa destino:  MoNTE alEGrE,PraiNHa/Pa Servidor: 54195804/ 
iVoNilSoN fErrEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 655921
Portaria 2272/2021 
objetivo realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola) no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: oUrÉM/Pa destino:  MoNTE doUrado/
Pa Servidor: 57192010/ aNToNio diMaS HolaNda liMa (aUXiliar dE 
caMPo) / 28,5 diáriaS / 24/05/2021 a 21/06/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 655919
Portaria: 2270/2021 
objetivo: dar apoio em carater emergencial nas atividades referentes 
ao atendimento ao público nas comprovações de vacinas na 1ª etapa 
de vacinação contra febre aftosa no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: JUrUTi/Pa destino: cUrUá/Pa Servi-
dor: 55589873/alailToN GoMES BarroS (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 
diáriaS / 10/05/2021 a 13/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 655892
Portaria: 2265/2021 
objetivo: dar apoio e orientar sobre arquivamento e padronização docu-
mentos das revendas agropecuárias e distribuidores no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
rEdENÇÃo/Pa Servidor: 55588418/ dioNE claYSE falcUNiEr Mar-
TiNS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 23/06/2021 a 
26/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655883
Portaria 2266/2021 
objetivo realizar vacinação assistida em 10 propriedades rurais de risco, 
com inspeção de patas e boca, nas propriedades de risco e propriedades 
aleatórias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo/Pa Servidor: 54196745/ clEoME-
NES dEMErVal PiMENTEl coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 5,5 diáriaS / 17/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 655885
Portaria 2267/2021 
objetivo realizar vacinação assistida em 10 propriedades rurais de risco, 
com inspeção de patas e boca, nas propriedades de risco e propriedades 
aleatórias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo/Pa Servidor: 57201611/ GEr-
laN MaToS dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 
17/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 655886
Portaria: 2268/2021 
Objetivo: Ralizar vigilância e vacinações assistida e/ou fiscalizada con-
tra febre aftosa em propriedades no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa destino: 
roNdoN do Pará/Pa Servidor: 6403317/JoYcilENE TEiXEira do NaS-
ciMENTo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 
a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655888
Portaria 2269/2021 
Objetivo Realizar atividades de captura de morcegos hematófagos afim de 
cumprir as ações voltadas para atendimento de foco positivo para raiva, 
alvo do Programa Estadual de Controle da Raiva e Encefalopatias. Justifi-
ca-se diárias no mesmo local de origem devido à distância de 100km da 
UlSa de ourilândia do Norte em relação a propriedade objeto da ação; 

e realização da atividade noturna.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Padestino: oUrilÂNdia do 
NorTE/Pa Servidor: 54187183/ cicEro raMalHo doS SaNToS (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diáriaS / 13/05/2021 a 14/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655890
Portaria 2259/2021 
Objetivo Realizar vacinação assistida, fiscalizada, atualização cadastral, 
georreferenciamento da propriedade e educação sanitária.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTUPiraNGa/Pa destino: Ma-
raBá/Pa Servidor: 57173803/ JoElSoN dE SoUZa rEZENdE (MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diária / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 655872
Portaria: 2260/2021 
Objetivo: Realizar fiscalizações em revendas agropecuárias. Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa destino: 
NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57223331/irENilSoN aNTÔNio da 
SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 17/05/2021 a 21/05/2021 / 4,5 
diáriaS ordenador JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655873
Portaria: 2261/2021 
objetivo: realizar vacinação assistida de febre aftosa em doze proprieda-
des de maior risco sanitário para febre aftosa, assim como atualizar ca-
dastro de outras espécies. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SaNTarÉM NoVo/Pa Servidor: 
54185790/Maria daS NEVES rodriGUES NEYra (MÉdico VETEriNá-
rio) / 3,5 diáriaS / 26/05/2021 a 29/05/2021. ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655874
Portaria: 2262/2021 
Objetivo: Realizar supervisão técnica em Unidades da ADEPARÁ, a fim de 
apurar os procedimentos operacionais e os registros oficiais de atividades 
junto ao sistema da defesa Vegetal nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElEM/Pa destino: caPaNEMa, coNcEi-
ÇÃo do araGUaia, ParaGoMiNaS, ParaUaPEBaS, rEdENÇÃo, TUcU-
rUÍ/Pa Servidor: 57224177/rafaEl aNToNio HaBEr (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 17/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 655876
Portaria: 2263/2021 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactroce-
ra carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa 
Servidor: 5882842/ PEdro diNaEl MoTa GoMES (TÉcNico aGrÍcola) 
/28,5 diáriaS / 24/05/2021 a 21/06/2021.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 655877
Portaria: 2264/2021 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BaiÃo/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 
55586101/ ElYXarlES cÂMara da crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 28,5 diáriaS / 24/05/2021 a 21/06/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 655879
Portaria: 2256/2021 
Objetivo: Realizar vacinação de agulha oficial de aftosa em duas proprie-
dades de maior risco para febre aftosa, assim como atualizar cadastro de 
outras espécies. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SaliNÓPoliS/Pa Servidor: 54185790/
Maria daS NEVES rodriGUES NEYra (MÉdico VETEriNário) / 1,5 
diáriaS / 24/05/2021 a 25/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 655867
Portaria: 2257/2021 
objetivo: realizar atendimento itinerante aos produtores da região do Pa 
TUErÊ ii, Vila Pista ciex, para comprovações de vacinas durante a cam-
panha de Vacinação Contra Febre Aftosa da etapa maio/2021. Justifica-se 
as diárias para o mesmo município de origem, devido as regiões a se-
rem atendidas, ficarem cerca de 130 km distantes da sede do município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: NoVo rEPar-
TiMENTo/Padestino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 57225353/Ja-
QUEliNE SoUSa PEdro (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655869
Portaria 2258/2021 
objetivo realizar em conjunto com equipe local, ações de saneamento 
de foco de raiva dos Herbívoros, com vigilância epidemiológica, controle 
populacional de morcegos hematófagos e vacinação da área focal e perifo-
cal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iNHaNGaPi/Pa 
destino: SaNTa Maria do Pará, SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 
54186767/ aNa flaVia doS SaNToS aBraNTES (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655870
Portaria 2284/2021 
objetivo realizar supervisão, orientação e capacitação nas UlSaS e reu-
nir com revendedores e distribuidores nos municípios de capanema, Pei-
xe Boi, Nova Timboteua, Santa luzia, Vila Nazare.fundamento legal: lei 
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5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  caPaNEMa,NoVa 
TiMBoTEUa,PEiXE-Boi,SaNTa lUZia do Pará,Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 
54185775/ adriaNo MarcoS dE carValHo Vilar (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655981
Portaria 2283/2021 
Objetivo Realizar atividades de captura de morcegos hematófagos afim de 
cumprir as ações voltadas para atendimento de foco positivo para raiva, 
alvo do Programa Estadual de Controle da Raiva e Encefalopatias. Justifi-
ca-se diárias no mesmo local de origem devido a distancia de 100 km da 
UlSa de ourilândia do Norte em relação a propriedade objeto da ação; 
e realização da atividade noturna.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: TUcUMÃ/Pa destino:  oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servi-
dor: 572220066/ JoElMa MariaNo da PaiXÃo (MÉdico VETEriNário) 
/ 1,5 diária / 13/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 655972
Portaria 2285/2021 
objetivo realizar vacinação assistida em propriedades rurais no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/
Pa destino:  MoJU/Pa Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoNTEiro MaGa-
lHÃES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655986
Portaria 2281/2021 
Objetivo Realizar fiscalização volante.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino:  SÃo fraNciSco do Pará/
Pa Servidor: 57173463/ SidNEY rodriGUES loBo (TÉcNico aGrÍcola) 
/ 0,5 diária / 27/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 655959
Portaria 2282/2021 
Objetivo Realizar fiscalização volante.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino:  ViGia/Pa Ser-
vidor: 57216618/ draUcia darlEN SilVa GoUVEa (MÉdico VETEriNá-
rio) / 0,5 diária / 31/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655966
Portaria 2280/2021 
objetivo realizar atualização cadastral em propriedades rurais, bem como, 
vigilância ativa nas referidas propriedades que será no município de al-
meirim.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE 
alEGrE/Pa destino:  alMEiriM/Pa Servidor: 54195804/ iVoNilSoN fEr-
rEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655942
Portaria 2279/2021 
objetivo realizar vacinação assistida da campanha de vacinação contra fe-
bre aftosa etapa Maio - 2021 busca de inadimplentes e atualização cadas-
tral. Justifico o pedido devido as propriedades serem de longas distâncias, 
necessitando pernoites nos locais evitando o desperdício de combustível.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE doUrado/
Pa destino:  MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5948600/ SUliNEidE ro-
cHa dE SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655940
Portaria 2278/2021 
objetivo realizar vacinação assistida durante a 1° etapa de campanha de 
vacinação contra febre aftosa maio/2021.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino:  aUGUSTo corrÊa/Pa 
Servidor: 54197917/ GErSoN PiEdadE MoNTEiro (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655937
Portaria 2276/2021 
objetivo realizar cumprimento de metas estipuladas pelo MaPa e pela 
adEPara referente a todos aos programas sanitários da defesa animal no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino:  SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 54187010/ 
iZoMar dE JESUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS 
/ 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 655932
Portaria 2277/2021 
Objetivo Realizar atividades de captura de morcegos hematófagos a fim de 
cumprir as ações voltadas para atendimento de foco positivo para raiva, 
alvo do Programa Estadual de Controle da Raiva e Encefalopatias. Justifi-
ca-se diárias no mesmo local de origem devido à distancia de 100km da 
UlSa de ourilândia do Norte em relação a propriedade objeto da ação; 
e realização da atividade noturna.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino:  oUrilÂNdia do 
NorTE/Pa Servidor: 5783658/ ZacariaS liMa Eloi (TÉcNico aGrÍco-
la) / 1,5 diária / 13/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiN-
To dE oliVEira.

Protocolo: 655935

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de  HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021
Processo nº 2021/162351– eMater/Pa
a Presidente da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Esta-
do do Pará-EMaTEr/Pa usando das atribuições que lhe são conferidas, em 
obediência aos mandos normativos das leis nº 13.303/16, nº 10.520/2002 
e decreto n° 5.450/2005, e ainda, o objetivo do processo e o Pregão Ele-
trônico n°002/2021, tipo “MENor PrEÇo”, cujo objeto é a contratação 
de Empresa Especializada para realizar a reestruturação da rede lógica 
Cabeada e Wireless, bem como fornecer os Insumos e Equipamentos ne-
cessários. Conforme especificações relacionadas nos Itens 14 e 15 des-
te Termo de referência e do item 05 do Edital. referente ao convênio 
903754/2020, para atender as necessidades desta empresa no Escritório 
central desta EMaTEr/Pa, de acordo com as normas e diretrizes estabele-
cidas neste Edital de licitação.
Pregão Eletrônico nº 002/2021:
Realizar a Reestruturação da Rede Lógica Cabeada e Wireless,
bem como fornecer os insumos e Equipamentos necessários.
Empresa Vencedora: GTEc coMÉrcio E SErViÇoS EirEli-ME
c.N.P.J: 12.197.100/0001-39
End. rua Generalíssimo deodoro 320 / cEP: 66055240, TEl: (91) 3236-
2429 / 98804-3121 Wattsapp
E-mail: venda@gtecinformatica.com / gteccompras@gmail.com
No Valor Estimado de r$ 45.522,79 (Quarenta e cinco Mil, Quinhentos e 
Vinte e dois reais, e Setenta e Nove centavos), sendo Homologado no Va-
lor de r$ 42.000,00 (Quarenta e dois Mil reais), tendo este certame, uma 
economicidade de r$ 3.522,79 (Três Mil, Quinhentos e Vinte e dois reais e 
Setenta e Nove Centavos), nos Itens e quantitativos especificados abaixo:
item 01 - restruturação de rede lógica, Quantidade: 01, Valor Unitário: 
r$ 9.027,21 e Valor Total: r$ 9.027,21;
item 02 – fornecimento e instalações dos Equipamentos Necessários 
para a reestruturação de rede lógica, Quantidade: 01, Valor Unitário: r$ 
10.000,00 e Valor Total: r$ 10.000,00;
Item 2.1 – Roteadores Wireless 450MBPSE Action RG1200, Marca: Intelbras, 
Quantidades: 07, Valor Unitário: r$ 450,00 e Valor Total: r$ 3.150,00;
item 2.2 – Switchs 24 portas 10/100/1000MBPS SG 2400Qr, Marca: intelbras, 
Quantidades: 10, Valor Unitário: r$ 1.250,00 e Valor Total: r$ 12.500,00;
item 2.3 – Sswitchs 8 portas 10/100/1000MBPS SG 800QT, Marca: intelbras, 
Quantidades: 10, Valor Unitário: r$ 350,00 e Valor Total: r$ 3.500,00;
item 03 – fornecimento de insumos Necessários para a reestruturação da 
rede lógica, Quantidade: 01, Valor Unitário: r$ 3.822,79 e Valor Total: 
r$ 3.822,79.
contudo, autorizo a contratação.
Marituba, Pa, 14 de Maio de 2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
PrESidENTE da EMaTEr/Pa

Protocolo: 656287
terMo de  HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2021
Processo nº 2021/163906– eMater/Pa
a Presidente da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Esta-
do do Pará-EMaTEr/Pa usando das atribuições que lhe são conferidas, em 
obediência aos mandos normativos das leis nº 13.303/16, nº 10.520/2002 
e decreto n° 5.450/2005, e ainda, o objetivo do processo e o Pregão Ele-
trônico n°005/2021, tipo “MENor PrEÇo”, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada para desenvolver um aplicativo local e um Sistema 
de Gestão de informações do aplicativo (área para administrar informações 
do aplicativo e relatórios de gestão), capacitação, Hospedagem e Suporte 
Técnico ilimitado do aplicativo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 
conforme especificações relacionadas no item 14 e 15 deste Termo de Re-
ferência e no item 05 do Edital. referente ao coNVÊNio PlaTaforMa + 
BraSil nº 903754/2020, para atender as necessidades desta empresa no 
Escritório cENTral dessa EMaTEr/Pa, de acordo com as normas e diretri-
zes estabelecidas neste Edital de licitação.
Pregão Eletrônico nº 005/2021:
iTEM 01 – dESENVolViMENTo dE UM aPlicaTiVo local E dE UM SiS-
TEMa dE GESTÃo dE iNforMaÇÕES do aPlicaTiVo, E caPaciTaÇÃo, 
PErÍodo: 60 diaS, Valor UNiTário: r$ 31.870,00 E Valor GloBal: 
r$ 31.870,00;
iTEM 02 – HoSPEdaGEM, PErÍodo: 24 MESES, Valor UNiTário: r$ 
500,00 E Valor GloBal: r$ 12.000,00;
iTEM 03 – SUPorTE, PErÍodo: 24 MESES, Valor UNiTário: r$300,00 E 
Valor GloBal: r$ 7.200,00;
Valor GloBal da ProPoSTa VENcEdora: r$ 51.070,00 (ciNQUENTa E 
UM Mil E SETENTa rEaiS)
EMPrESa VENcEdora: Makromedia Tecnologia – c.N.P.J: 25.245.918/0001-
21 – rua Sapeaçu, 26 – Nova candeias – candeias –Ba. fone: (71) 3512-
6638 / (71) 99608-9021 / Whatsapp: (75) 99271-0014 Website: www.
makromedia.com.br / E-mail: comercial@makromedia.com.br
contudo, autorizo a contratação.
Marituba, Pa, 14 de Maio de 2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
PrESidENTE da EMaTEr/Pa

Protocolo: 656304
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terMo de  HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021
Processo nº 2021/163829– eMater/Pa
a Presidente da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Esta-
do do Pará-EMaTEr/Pa usando das atribuições que lhe são conferidas, em 
obediência aos mandos normativos das leis nº 13.303/16, nº 10.520/2002 
e decreto n° 5.450/2005, e ainda, o objetivo do processo e o Pregão Ele-
trônico n°003/2021, tipo MENor PrEÇo, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de Serviços Técnicos e Soluções 
Tecnológicas de Educação à distância, de uma Plataforma de ambiente 
Virtual de aprendizagem Moodle para viabilizar e gerenciar o ensino-apren-
dizagem online, envolvendo a implantação e customização, hospedagem e 
suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Conforme especifica-
ções relacionadas nos itens 14 e 15 deste Termo de referência e no item 
05 do Edital, para atender as necessidades desta EMaTEr/Pa, de acordo 
com as normas e diretrizes abaixo estabelecidas. conforme o convênio 
MaPa – PlaTaforMa +BraSil nº 903754/2020.
do Pregão Eletrônico nº 003/2021:
Grupo: Serviços Técnicos e Soluções Tecnológicas de Educação à distân-
cia, de uma Plataforma de ambiente Virtual de aprendizagem Moodle para 
viabilizar e gerenciar o ensino-aprendizagem online, envolvendo a implan-
tação e customização, hospedagem e suporte pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses.
Empresa: MaraNGoN & oliVEira lTda, sobre o cNPJ 11.524.313/0001-
65, End. rua carlos Gomes, 336, Sala 1001, cEP: 99.070-060 – Vila ro-
drigues – Passo fundo – rS. Telefone: (51) 3500 0553 / (54) 99609-
3639, E-mail: paulo@partnersti.com
No Valor Estimado de r$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo homologa-
do no valor de r$ 10.960,00 (dez mil e novecentos e sessenta reais), para 
o fornecimento de Serviços Técnicos e Soluções Tecnológicas de Educação 
à distância, de uma Plataforma de ambiente Virtual de aprendizagem Moo-
dle para viabilizar e gerenciar o ensino-aprendizagem online, envolvendo 
a implantação e customização, hospedagem e suporte pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses.  Marituba (Pa), 14 de maio de 2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
PrESidENTE – EMaTEr/Pa

Protocolo: 656300

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 061/2021;BENEficiário:aNToNio claU-
dio GoNÇalVES do roSario JUNior ;MaTrÍcUla:5959641/1;fUN-
ÇÃo:dirETor adMiNiSTraTiVo;oBJETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE 
MaraPaNiM E iGaraPÉ-aÇU, coM o oBJETiVo dE ProMoVEr rEUNiÕES 
adMiNiSTraTiVaS NoS rEfEridoS EScriTÓrioS locaiS, BEM coMo, 
VErificar oBraS coM PoSSiBilidadE dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo: 
25.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia) ; dESTiNo : MaraPaNiM E iGa-
raPÉ-aÇU ;ordENador dE dESPESa:laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 656002
Portaria de diaria Nº 060/2021;BENEficiário:NaZarENo NaTi-
VidadE PErEira dE oliVEira ;MaTrÍcUla:57235183;fUNÇÃo:MoTo-
riSTa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM a PrESidENTE da EMPrESa E 
TÉcNicoS aoS MUNicÍPioS dE MaraPaNiM E iGaraPÉ-aÇU, QUE ParTi-
ciParÃo dE rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS NoS rEfEridoS ESciTÓrioS 
locaiS, ViSiTa  EM oBraS coM PoSSiBilidadE dE iNaUGUraÇÃo; PE-
rÍodo: 25.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia) ; dESTiNo : MaraPaNiM 
E iGaraPÉ-aÇU ;ordENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇal-
VES do r. JUNior.

Protocolo: 655923
Portaria de diaria Nº 062/2021;BENEficiário:aNToNio claU-
dio GoNÇalVES do roSario JUNior ;MaTrÍcUla:5959641/1;fUN-
ÇÃo:dirETor adMiNiSTraTiVo;oBJETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE 
SaNTo aNTÔNio do TaUa E SÃo caETaNo dE odiVElaS, coM o oBJE-
TiVo dE ProMoVEr rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS NoS rEfEridoS ES-
criTÓrioS locaiS, BEM coMo, VErificar oBraS coM PoSSiBilidadE 
dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo: 26.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia) ; 
dESTiNo : SaNTo aNTÔNio do TaUá E SÃo caETaNo dE odiVElaS;or-
dENador dE dESPESa:laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 656006
Portaria de diaria Nº 064/2021;BENEficiário:NaZarENo NaTi-
VidadE PErEira dE oliVEira; MaTrÍcUla: 57235183;fUNÇÃo: MoTo-
riSTa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM a PrESidENTE da EMPrESa 
E TÉcNicoS aoS MUNicÍPioS dE cacHoEira do arari, SalVaTErra E 
SoUrE, QUE ParTiciParÃo dE rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS NoS rEfE-
ridoS ESciTÓrioS locaiS, ViSiTa EM oBraS coM PoSSiBilidadE dE 
iNaUGUraÇÃo; PErÍodo: 27 E 28.05.2021;Nº dE diáriaS:1,5(UMa E 
MEia); dESTiNo:cacHoEira do arari, SalVaTErra E SoUrE;ordENa-
dor dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 656052
Portaria de diaria Nº 063/2021;BENEficiário:NaZarENo NaTi-
VidadE PErEira dE oliVEira; MaTrÍcUla: 57235183;fUNÇÃo: MoTo-
riSTa;oBJETiVo:coNdUZir VEicUlo coM a PrESidENTE da EMPrESa E 
TÉcNicoS aoS MUNicÍPioS dE SÃo caETaNo dE odiVElaS E SaNTo 
aNToNio do TaUá, QUE ParTiciParÃo dE rEUNiÕES adMiNiSTraTiVaS 
NoS rEfEridoS ESciTÓrioS locaiS, ViSiTa EM oBraS coM PoSSiBili-
dadE dE iNaUGUraÇÃo; PErÍodo: 26.05.2021;Nº dE diáriaS:0,5(MEia); 
dESTiNo : SaNTo aNTÔNio do TaUá E SÃo caETaNo dE odiVElaS ;or-
dENador dE dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior

Protocolo: 656043
Portaria de diaria Nº 065/2021;BENEficiária:THiaGo aUGUS-
To dE carValHo lEÃo; MaTrÍcUla: 55585956/1;fUNÇÃo: EXT. rUral 
i;oBJETiVo:ParTiciPar do SEMiNário E oficiNa do PNcf, No MUNicÍ-
Pio dE alTaMira. E da rEUNiÃo coM o rEGioNal dE alTaMira E BaN-
co da aMaZÔNia; PErÍodo: 23 a 27.05.2021;Nº dE diáriaS:4,5(QUa-
Tro E MEia); dESTiNo : alTaMira ;ordENador dE dESPESa:aNToNio 
claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 656127

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 613, de 13 Maio de 2021
institui o “Banco Biocurricular” no âmbito da Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade e dá outras providências.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará E PrESidENTE do coMiTÊ GESTor do ProGraMa MUNicÍPioS 
VErdES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, parágrafo úni-
co, inciso ii, da constituição do Estado do Pará, e tendo em vista o decreto 
nº 54, de 29 de março de 2011,
rESolVE:
objeto e âmbito de aplicação
Art.1ºInstituir o banco de currículo profissional denominado Banco Biocur-
ricular, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade - SEMaS.
Definição
§1ºo Banco Biocurricular é uma plataforma digital de consulta pública, 
ampla e transparente, que estará disponível no sítio oficial da SEMAS para 
acesso a currículos de profissionais que possuem qualificação(ões) obtida 
por meio de projetos da Secretaria de Estado e Meio ambiente e Susten-
tabilidade – SEMaS com atuações na gestão ambiental da administração 
Pública Municipal do Estado do Pará.
objetivo
§2ºo Banco Biocurricular tem por objetivo subsidiar os gestores municipais 
nos processos de contratação de pessoas para o exercício de cargos comis-
sionados ou de funções temporárias na administração Pública Municipal.
Gerência
§3ºo Banco Biocurricular será gerenciado pela SEMaS, através do setor 
responsável pela municipalização da gestão ambiental.
critérios
Art.2º Para obter o cadastro no Banco Biocurricular, o profissional deverá 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
i-exercer ou ter exercido cargo comissionado ou função temporária na ad-
ministração pública municipal;
ii–possuir curso de capacitação realizado pela SEMaS; e
iii–possuir currículo na rede mundial de computadores de acesso gratuito.
cadastro
art.3º a solicitação de cadastro no Banco Biocurricular poderá ser reali-
zada a qualquer tempo e deverá ser enviada, pelo profissional, ao correio 
eletrônico do setor da SEMaS responsável pela municipalização da gestão 
ambiental, acompanhada de:
i–cópia da declaração do órgão municipal quanto ao cargo(s) ou fun-
ção(ões) exercido(s) (as);
II–cópia do(s) certificado(s) de capacitação em projetos(s) da SEMAS; e
iii–indicação do endereço eletrônico de acesso gratuito ao currículo.
art.4ºo pedido de cadastro no Banco Biocurricular deverá ser analisado 
em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da solicitação, e 
efetivado em até 5(cinco) dias após a sua aprovação.
art.5ºa exclusão do cadastro poderá ser realizada a qualquer tempo, a pe-
dido do profissional ou, de ofício, pela SEMAS, caso seja constatada fraude 
ou falsidade nas informações apresentadas, adotando-se as providências 
legais cabíveis.
Parágrafo único.a exclusão do cadastro efetuada, de ofício, pela SEMaS, 
será comunicada ao profissional, por meio de correio eletrônico, no mesmo 
dia em que esta ocorrer.
responsabilidade
Art.6ºO profissional cadastrado será responsável, exclusivamente, pelas 
informações em seu currículo, e pela atualização destas.
art.7ºo Banco Biocurricular não gera obrigações de contratação dos pro-
fissionais cadastrados.
Vigência
art.8ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará
Presidente do comitê Gestor do Programa Municípios Verdes

Protocolo: 656230
Portaria Nº 612, de 13 Maio de 2021
dispõe sobre a denominação da nova sede da Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 138, inciso ii da 
constituição do Estado do Pará, e considerando as informações constantes 
no processo nº 2021/510752,
rESolVE:
art.1ºa nova sede da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade do Pará, localizada na avenida Magalhães Barata nº 138, no bairro 
Nazaré, nesta cidade, terá a denominação de “Edifício Vicente de Paula 
Sousa”, em homenagem à dedicação, eficiência, defesa e respeito ao inte-
resse público e às relevantes contribuições do ex- servidor no desempenho 
de suas funções institucionais.
art.2ºEsta Portaria entra em vigor na data da inauguração da nova sede.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 656218
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS
SErVidor: JEffErSoN aNdrÉ riBEiro caMPoS
MaTrÍcUla: 5955048
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia agrônoma
a coNTar dE 14/05/2021

Protocolo: 655913

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 609/2021 - GaB/seMas 13 de Maio de 2021.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/cargo do Servidor:
- THiEGo GEorGE da cUNHa Nacif - 57174061/2 – assistente de infor-
mática/coordenador
UNidadE: 27102 GESTÃo: 00001
PTrES: 278338 – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVaS
foNTE: 0116 - fEMa
ElEMENTo: 339030 – MaTErial dE coNSUMo
PlaNo iNTErNo: 4120008338c
ação: 183714
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 655464

diÁria
.

Portaria Nº 610/2021 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 251006/2020 e Memorandos nº 
45/2021 e 46/2021 - GEProf-SEMaS;
rESolVE-SE:
i – alterar o período de viagem, referente à PorTaria Nº 359/2021 - GaB/
SEMaS de 19/03/2021, publicado no doE nº 34.527 do dia 22/03/2021, 
que seria no período de 22/03 a 27/03/2021 – 05 e ½ diárias, para o 
período de 22/03 a 24/03/2021 – 02 e ½ diárias.
Belém, 13 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 655504
Portaria Nº 611/2021 - GaB/seMas 13 de Maio de 2021.
objetivo: realizar visita técnica para conhecer os espaços onde estão sen-
do construídas as usinas do Programa Territórios pela paz – TerPaz, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa e canaã dos carajás/Pa
Período: 24/05 a 29/05/2021 – 05 e ½
Servidores:
- 57173608/2 - aNdrEia rodriGUES MoNTEiro - (Técnico em Gestão 
Pública / coordenador)
- 54180297/2 - alESSaNdra dE aZEVEdo rodriGUES da SilVa - (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
- 57188913/2 - lUciValdo Maia PoNTES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57218879/5 - faBio riBEiro fiEl – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 655586
Portaria Nº 599/2021 - GaB/seMas 12 de Maio de 2021.
objetivo: realizar procedimento de vistoria técnica em processos de Plano 
de Manejo florestal Sustentável, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: aveiro/Pa
Período: 24/05 a 29/05/2021 - 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5949632/1 - GiSElli caSTilHo MoraES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente);
- 80846411/2 - rodriGo doS SaNToS liMa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 654969
Portaria Nº 614/2021 - GaB/seMas 13 de Maio de 2021.
Objetivo: Atuar no apoio às ações de fiscalização ambiental no município 
de Moju.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Moju/Pa
Período: 06/05 a 08/05/2021 - 02 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5700221 - lUiZ alBErTo da SilVa MElo - (Policial Militar)
- 57232955 - SidNEY TaVarES MoTEiro - (Policial Militar)
- 541931210 - JoSiEl SilVa doS SaNToS - (Policial Militar)
- 64010621 - EdUardo dE alMEida E SilVa - (Policial Militar)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 655637

Portaria Nº 598/2021 - GaB/seMas 12 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em áreas de empreendimentos, localiza-
dos nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, oriximiná/Pa, Óbidos/Pa, Monte alegre/Pa, Juruti/
Pa e Terra Santa/Pa
Período: 22/05 a 31/05/2021– 09 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5953128/1 - aNdrESSa HilaNa PErEira MErcES da SilVa - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5927617/2 - BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 655438
Portaria Nº 620/2021 - GaB/seMas 14 de Maio de 2021.
objetivo: Visita técnica ao distrito industrial de Barcarena para reunião de 
alinhamento entre SEMaS, SEMadE E codEc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 12/05/2021 – ½ diária
Servidores:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES - (diretor)
- 5936371/3 - roSa Maria da lUZ MENdES - (coordenador)
- 5938582/2 - lEoNaN dE SoUZa BraGa - (assessor)
- 5931432/3 - WAGNER LUIS MOREIRA CARDOSO - (Coordenador)
- 5620430/1 - fErNaNdo MESQUiTa riBEiro – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656254

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

Notificação GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
alESSaNdro MarQUES dE alMEida
ENd: coloNia BEira rio, rodoVia Paa-256, EM dirEÇÃo á ToMÉ-aÇÚ, 
KM 45, ESTrada ESQUErda Na ESTrada f.
cEP: 00000-000 - ParaGoMiNaS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor ALESSANDRO MARQUES DE AL-
MEIDA, CPF: 017.416.317-77, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 33539/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-11-00505/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 87,88 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utilizá-la com infrigência das normas de proteção em área de reserva 
legal, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente 
ou com ela em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Es-
tadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
EdSoN diaS
ENd: rodoVia Pa-256, KM 40, raMal ESTrada da ViNTE KM 08- ES-
TÂNcia ParaÍSo.
cEP: 0000-000 - ParaGoMiNaS - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor EDSON DIAS, CPF: 240.456.409-
91, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 33537/2020, 
no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-11-00501/GEflor, lavrado 
na sede desta Secretaria, por desmatar 53,30 hectares de florestas ou 
demais formas de vegetação natural ou utilizá-la com infrigência das nor-
mas de proteção em área de reserva legal, sem autorização ou licença da 
autoridade ambiental competente ou com ela em desacordo. contrariando 
o art. 50, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com 
art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do constituição fe-
deral de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 655968
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 189 de 13 de maio de 2021
rESolVE:
art.1º. designar o servidor ricardo amaro de lima, matrícula nº. 5958189, 
ocupante do cargo de Gerente, como ordenador de despesas do fundo de 
compensação ambiental - fca.
art.2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 656051

diÁria
.

Portaria nº. 188 de 13 de maio de 2021
fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/489104 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Conduzir veículo oficial do IDEFLOR-Bio, que transportará equipe 
técnica da dGBio para realizarem estudos na criação de Unidadede con-
servação Estaduais na Gleba São Benedito
origem: Belém-Pa
destino: alta floresta-MT, Jacareacanga e Novo Progresso-Pa
Período:  28/05 a 12/06/2021 - 15,5 (quinze e meia) diárias
Servidor: Weliton Carlos Ramalho - 5923530 - Motorista
Marcel Silva de oliveira - 5914586 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº 190 de 14 de maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/485537 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: apoiar as ações e levantamentos de infraestrutura no Parque Es-
tadual da Serra dos Martírios/andorinhas - PESaM que serão executadas 
pela ValE S.a,
origem: Belém-Pa
destino: Marabá e São Geraldo do araguaia-Pa
Período: 12 a 15/05/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor:  Karla lessa Bengtson - 5560918 - Presidente
ridiVaN clairEfoNT dE SoUZa MEllo NETo
diretor de Gestão administrativo e financeiro

Protocolo: 656057

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 633/2021-crH/saGa  Belém, 13 de maio de 2021 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: o atestado médico
rESolVE: conceder 30(trinta) dias de licença Saúde ao servidor laU-
rÉcio SilViNo coUTo da rocHa, assistente administrativo, Matrícula 
58980/1, no período de 23/04/2021 a 22/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 656000

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 624/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPE Miri/Pa
PErÍodo: 11 à 15.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): fraNciSca alVES dE BarroS, Mf: 5859204-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 625/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa iZaBEl do Pará/Pa

PErÍodo: 27.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SERVIDOR(ES): WANDO DIAS MIRANDA, MF: 8014251-2
EdU roSa oliVEira SilVa, Mf: 57175314
aldENir NoNaTo da SilVa fraNco, Mf: 5834961
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 627/2021–saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “SEGUP 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: 17 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (meia)
SERVIDOR(ES): WANDO DIAS MIRANDA, MF: 8014251-2
aldENir NoNaTo da SilVa fraNco, Mf: 5834961
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidor(ES): MaJ PM JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Mf: 50209561
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 628/2021–saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “SEGUP Por Todo Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caSTaNHal/Pa
PErÍodo: 29 à 30.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (meia)
SERVIDOR(ES): WANDO DIAS MIRANDA, MF: 8014251-2
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): MaJ PM JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Mf: 50209561
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 629/2021–saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “SEGUP 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 pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM MiGUEl ÃNGElo SoUSa corrÊa, Mf: 
5808073-1
TEN cEl PM MarcUS ViNiciUS dE caSTro alVES, Mf: 5808103-1
SGT BM ricHardS SoUSa MarQUES, Mf: 5826993-1
cB PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 630/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViGia/Pa
PErÍodo: 10 à 12.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): Sd PM diEGo criSTHiaN SaNTa roSa riBEiro, Mf: 
6039155-2
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 631/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViGia/Pa
PErÍodo: 06 à 08.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM MarcElo JorGE dE araÚJo, Mf: 5796229
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 656294
Portaria Nº 626/2021 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 626/2021-SaGa de 
12.05.2021, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no Município PorTElPa,” B”, para diligência Policial
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PorTEl/Pa
PErÍodo: 05 à 06.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (uma)
SErVidor (ES): arTHUr do roSário BraGa, Mf: 57221105
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 656182

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo Nº 001/2021
objeto: Este acordo de cooperação tem por objeto o aprimoramento e 
aperfeiçoamento do quadro de gestores do curso Superior de Polícia e 
Bombeiro Militar (CSPBM) oportunizando a qualificação, na área e Segu-
rança Pública, do quadro docente do instituto de Ensino Segurança do Pará 
(iESP), por meio do oferecimento da Pós-graduação em nível de mestrado 
do curso de Tecnologia, recursos Naturais e Sustentabilidade na amazônia 
(PPGTEc) da Universidade do Estado do Pará, na modalidade regular/mo-
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dular, bem como o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão.
data de assinatura: 13/05/2021
Vigência: 13/05/2021 a 12/05/2026
Valor: r$ 0,00
Partes: Universidade do Estado do Pará - UEPa e a Secretaria de Segurança 
Publica e defesa Social.
assinaram:
rubens cardoso da Silva - reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa
Ualame fialho Machado - Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP

Protocolo: 656047

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 123/2021 – GaBiNete do coMaNdo
dispõe sobre a delegação de competência para ordenação de despesas do 
convênio Plataforma +Brasil n° 898327/2020, celebrado entre o instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais anísio Teixeira/iNEP e a PMPa.
o coMaNdaNTE-GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei complementar nº 053, 
de 07 de fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º § 2º 
e incisos i e Viii;
considerando a necessidade de delegar competência para a expedição de 
atos administrativos, visando à agilização da gestão da corporação, nos 
termos do § 2º do art. 8º da lei complementar nº 053, de 07 de fevereiro 
de 2006;
considerando a necessidade do chefe do departamento Geral de adminis-
tração e do diretor de finanças serem os ordenadores de despesas do con-
vênio Plataforma +Brasil n° 898327/2020, celebrado entre o instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais anísio Teixeira/iNEP e a PMPa 
com a finalidade de promover agilidade dos atos de gestão intrínsecos aos 
pagamentos por ordem Bancária de Transferências Voluntárias - oBTV;
rESolVE:
art. 1º fica delegada ao chefe do departamento Geral de administração 
e ao diretor de finanças a competência para expedição dos atos admi-
nistrativos referentes à ordenação de despesas, cujos pagamentos são 
realizados por oBTV, do convênio Plataforma +Brasil n° 898327/2020, 
celebrado entre o instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
anísio Teixeira/iNEP e a PMPa, cujo objeto constitui apoiar o iNEP, através 
do emprego dos operadores do Sistema de Segurança Pública do Estado do 
Pará, garantindo o sigilo e segurança na distribuição e aplicação de instru-
mentos avaliativos no âmbito de todas as edições do ENEM compreendidas 
no triênio de 2020, 2021 e 2022.
Parágrafo único. a competência delegada nesta Portaria poderá ser avoca-
da específica ou genericamente pelo Comandante-Geral da PMPA.
art. 2º Nos afastamentos legais do chefe do departamento Geral de admi-
nistração e do diretor de finanças, responderão pela ordenação da despesa 
o Subdiretor de finanças e o chefe da Seção de administração financeira.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 06 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18.044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 655875

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo coNtrato adMiNistratiVo Nº 
056/2021 – PMPa.
PUBlicaÇÃo No doE Nº 34.573, do dia 05/05/2021, ProT. Nº 652230.
oNde se LÊ: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 008/2020-ccc/PMPa.
Leia-se: coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 015/2020-ccc/PMPa.
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 656136

.

.

coNtrato
.

7º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 038/2014-
PMPa; EXErcÍcio: 2021; oBJETo: o presente Termo aditivo tem como 
objeto a prorrogação de prazo de vigência do contrato administrativo nº 
038/2014 – dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de r$ 
55.485,32 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e 
trinta e dois). data da assinatura: 05/05/2021. Vigência: 17/07/2021 a 
16/07/2022. a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: 
Programa: 1502 – Segurança Pública; Projeto/atividade: 26/8259 – re-
alização de Policiamento ostensivo; Elemento de despesa: 3.3.90.36.15 
– locação de imóvel; Plano interno: 1050008259c; fonte: 0101 (recurso 
ordinário). locador: rENaTo frEiTaS fUrTado NETo;cPf: 696.926.532-
34; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 656189

aViso de LicitaÇÃo
.

terMo de aJUste de coNtas Nº 007/2021
aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se 
no comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, – a PolÍcia Mili-
Tar do Pará – PMPa, alNiZa da coSTa oliVEira, o presente TErMo dE 
aJUSTE tem por objeto a liquidação do valor devido à locadora Srª alNiZa 
DA COSTA OLIVEIRA; sendo apurado o valor final R$ 19.518,30 (dezenove 
mil, e quinhentos e dezoito reais e trinta centavos), presente termo de 
ajuste de contas importa em ToTal QUiTaÇÃo dos valores devido, SENdo 
VEdado ao crEdor pleitear juros e demais encargos referentes a des-
pesa em comento.

Protocolo: 655985

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 012/2021/cPL/PMPa
Pae Nº 2021/397486
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e o contratado Marcus Vinícius costa da Silveira 
/ cPf 847.484.862-87.
do oBJETo: contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas 
no Curso de Formação de Oficiais da PMPA/2019-2021”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25, 
da lei 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços que serão 
prestados.
Valor ESTiMado: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; 
ação 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Na-
tureza da despesa: 3.3.90.36.28 – Serviço de Seleção e Treinamento, 
3.3.90.47.27 – contribuição Patronal – Serviços de Terceiros; Plano inter-
no: 1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 13 de maio de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 655988

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 012/2021/cPl/PMPa, PaE Nº 2021/397486, visando a 
contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no curso de 
Formação de Oficiais da PMPA/2019-2021.
Valor: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Belém - Pa, 13 de maio de 2021
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 655992

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 317/2021-sF/dF; Suprido, rENaTo dUMoNT ViÉGaS 
lEal, cEl PM, Mf 54203851, do efetivo do(a) cPr iV; Prazo p/ aplicação: 
60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de contas: 10 (dez) dias; Valor: 
r$ 2.000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 (SErViÇoS dE TErcEiroS 
– PESSoa JUrÍdica); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 318/2021-sF/dF; Suprido, JoSÉ GaldiNo riBEiro fi-
lHo, TEN cEl PM, Mf 5420598, do efetivo do(a) fiScal adMiNiSTraTiVo/
QcG; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta dias); Prazo p/ Prestação de con-
tas: 10 (dez) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 
(MaTErial dE coNSUMo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 656271

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 476/20/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 22 a 23/09/2020; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Maria de Nazaré Medeiros 
da rocha; cPf: 576.096.242-68; Valor: r$ 263,76. ordenador: MarcElo 
roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Protocolo: 656253
Portaria Nº 191/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: capanema-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 12 a 
17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidores: cEl PM Ulisses Marques lobo; cPf:452.845.472-68; Va-
lor: r$ 1.582,60. SGT PM claudecir Nascimento Silva; cPf:375.742.212-
00; Valor: r$1.318,80. SGT PM antonia daniele Martins da costa; cPf: 
577.916.192-53; Valor: r$ 1.318,80. cB PM danielle Siqueira da Silva 
Margalho; cPf:747.092.402-72; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Bruno oigres 
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domingos oliveira; cPf:966.173.302-34; Valor: r$ 1.266,00.cB PM Eliane 
do Socorro da Silva rodrigues; cPf: 738.504.462-04; Valor: r$ 1.266,00. 
Sd altemar amorim Martins; cPf:026.916.403-02; Valor :r$ 1.266,00. 
ordenador: MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 656201
Portaria Nº 774/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá/Pa; destino: 
rondon do Pará/Pa; Período: 21 a 31/05/2021; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM antonio Vanderlam 
coutinho da Silva; cPf: 969.612.012-53; Valor: r$ 2.532,00. Sd PM Gla-
deylson ricard rego Barros; cPf: 011.176.482-30; Valor: r$ 2.532,00. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 775/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá/Pa; destino: 
rondon do Pará/Pa; Período: 28 a 30/05/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Gabrielle cristina 
domingos cordeiro; cPf: 020.344.422-10; Valor: r$ 564,44. cB PM fla-
viano Emilio costa conde; cPf: 949.712.692-15; Valor: r$ 506,40. cB PM 
átila ronaldo lima Vilhena; cPf: 004.018.012-33; Valor: r$ 506,40. cB 
PM deibith Barbosa diniz; cPf: 705.948.482-53; Valor: r$ 506,40. orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 776/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá/Pa; destino: 
rondon do Pará/Pa; Período: 07 a 09/05/2021; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Edilson dos Santos 
Barroso; cPf: 505.078.263-53; Valor: r$ 564,44.cB PM Jonata Barbosa 
de Sousa; cPf: 857.896.582-53; Valor: r$ 506,40. cB PM João Batista de 
Souza reis; cPf: 752.976.472-15; Valor: r$ 506,40. Sd PM Jessivan lima 
campos; cPf: 009.059.272-73; Valor: r$ 506,40. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 777/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas/Pa; 
destino: Belém/Pa; Período: 12 a 14/05/2021; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM israel de Souza dan-
tas; cPf: 898.303.692-34; Valor: r$ 705,55. cB PM alexandre Pio furtado 
Santos; cPf: 983.389.272-87; Valor: r$ 633,00. cB PM Erick Madson da 
costa Matoso; cPf: 855.833.672-53; Valor: r$ 633,00. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 778/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal/Pa; des-
tino: São domingos do capim/Pa; Período: 02 a 03/05/2021; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Jonas da Silva Torres; 
cPf: 754.090.382-15; Valor: r$ 131,88. cB PM Edilberto ferreira Borges; 
cPf: 008.466.172-00; Valor: r$ 126,60. cB PM franklin ferreira de Quei-
roz; cPf: 682.857.362-53; Valor: r$ 126,60. Sd PM luan de Jesus Silva; 
cPf: 059.975.045-65; Valor: r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 779/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Marabá/Pa; Período: 12 a 18/05/2021; Quantidade de diárias: 06 de ali-
mentação e 06 de pousada; Servidores: caP PM carlos alberto da Silva; 
cPf: 569.472.322-87; Valor: r$ 1.740,84. cB PM Herbson fernando San-
tos Silva; cPf: 858.836.972-91; Valor: r$ 1.519,20. cB PM Elivaldo Perei-
ra ribeiro; cPf: 773.753.272-20; Valor: r$ 1.519,20. ordenador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 780/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; des-
tino: afuá/Pa; Período: 11 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM fabio Vieira freitas; 
cPf: 005.639.262-10; Valor: r$ 1.012,80. Sd PM Jadson Jeyson da Silva 
côrtes; cPf: 016.094.842-82; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 656120

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio oFi-
ciaL Nº 34.523 de 18/03/2021, rEfErENTE a diaria, PorTaria Nº 
191/21 di-df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 637304.

Protocolo: 656158

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 003/2021. oBJETo: 
“Colaboração mútua visando a efetivação de destaque orçamentário e fi-
nanceiro para pagamento de empresa contratada. Valor: r$ 39.472,65. 
dotação orçamentária: Nome do Programa: 1502 – Segurança Pública. 
ação (Projeto/atividade): 26/7559 – adequação de Unidades Policiais. Na-
tureza de despesa: 44.90.39.99 – investimento/outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa jurídica. Plano interno: 105cocfaPBE. fonte do recurso: 
0101 (recursos ordinários). assinatura: 10/05/2021. ParTES: PolÍcia 
MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – comandante Geral; SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolVi-
MENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP – BENEdiTo rUY SaNToS 
caBral – Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pú-
blicas.

Protocolo: 656310
acordo de cooPeraÇÃo Nº 008/2021- PMPa-PreF. de taiLÂNdia
oBJETo: Execução do Projeto de Supervisão Militar Educacional – Polo Tai-
lândia, a ser realizado junto aos alunos da Escola Municipal de Ensino fun-
damental José Edvar coelho frota. ViGÊNcia: 10/05/2021 a 09/05/2023. 
ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JUNior – comandante Geral da PMPa; PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
TailÂNdia/Pa – PaUlo liBErTE JaSPEr – Prefeito de Tailândia.

Protocolo: 656167

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo Nº 004/2021 – cPL/FasPMPa
o diretor do fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará - faS-
PM, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando 
os termos do Processo licitatório nº 013/2021 – faSPMPa, realizado na 
modalidade Pregão Eletrônico N° 003/2021 – cPl/faSPM, cujo objeto des-
tina-se à “aquisição de 01 (um) MacBooK para atender as necessidades 
do setor de tecnologia do fundo de assistência Social da Policia Militar do 
Pará – faSPM”, e considerando o Parecer Jurídico nº 054/2021 e o Parecer 
do controle interno, exarado por meio do Mem nº 012/2021 – ci/faSPM, 
bem como o disposto no art. 5º, inciso iV da lei Estadual nº 6.474/2002, 
rESolVE:
1 – HoMoloGar a adjudicação referente ao supramencionado Processo li-
citatório, em favor da empresa “frP coMÉrcio E SErViÇoS dE iNforMa-
Tica lTda – cNPJ Nº 38.504.819/0001-69”, vencedora do certame, apre-
sentando proposta no valor global de r$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta 
constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o 
fornecimento do objeto.
Belém/Pa, 14 de maio de 2021.
MÓiSES coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM rG 18338
dirETor do faSPMPa

Protocolo: 656123

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 007/2021 – FUNsaU/coNtratos
o diretor do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002, e art. 67 da lei 8.666/93
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o Militar 2º TEN QoaPM rG 28307 EdEr dE JESUS 
PErEira, como fiscal Titular do contrato de credenciamento nº 009/2018 
– fUNSaU, celebrado com o M. ParrEira dE MElo – ME (cENTro da 
ViSÃo) – SaNTarÉM/Pa;
art. 2º NoMEar o Militar 2º TEN QoPM rG 40406 MElQUiSEdEQUE doS 
SaNToS MorEira, como fiscal Titular do contrato de credenciamento nº 
009/2018 – fUNSaU, celebrado com o M. ParrEira dE MElo – ME (cEN-
Tro da ViSÃo) – SaNTarÉM/Pa;
art. 3º MaNTEr o Militar 1º TEN QoPM rG 39220 Mario JorGE NaSci-
MENTo MarQUES, como fiscal interino do contrato de credenciamento 
nº 009/2018 – fUNSaU, celebrado com o M. ParrEira dE MElo – ME 
(cENTro da ViSÃo) – SaNTarÉM/Pa;
art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 14 de maio de 2021.
lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoPM rG 27235 – diretor do 
fUNSaU

Protocolo: 656191
Portaria Nº 008/2021 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o militar caP QoaPM rG 19277 JoSÉ rEiNaldo liNo 
dE SoUSa, do 16º BPM, como fiscal Titular do contrato de credenciamen-
to nº 021/2018 - fUNSaU & K N GoMES E cia lTda –ME
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art. 2º NoMEar o Militar 2º TEN QoPM rG 39229 EliaS MoNTEiro da 
SilVa JÚNior, do 16º BPM, como fiscal Titular do contrato de credencia-
mento nº 021/2018 - fUNSaU & K N GoMES E cia lTda –ME
art. 3º MaNTEr o Militar 2º TEN QoaPM rG 27669 fraNciNaldo Barro-
So QUarESMa, do 16º BPM, como fiscal interino do contrato de creden-
ciamento nº 021/2018 - fUNSaU & K N GoMES E cia lTda –ME
art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 14 de maio de 2021.
liSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235 - diretor do 
fUNSaU
 

Protocolo: 656194
Portaria Nº 010/2021 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUN-
SaU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o Militar caP QoaPM rG 19277 JoSÉ rEiNaldo liNo 
dE SoUSa, do 16º BPM, como fiscal Titular do contrato de credenciamen-
to nº 019/2018 - fUNSaU & daNToNa BloSfEld lTda – alTaMira/Pa
art. 2º NoMEar o Militar 2º TEN QoPM rG 40406 MElQUiSEdEQUE doS 
SaNToS MorEira, do 16º BPM como fiscal Titular do contrato de cre-
denciamento nº 019/2018 - fUNSaU & daNToNa BloSfEld lTda – al-
TaMira/Pa
art. 3º MaNTEr o Militar 1º TEN QoPM rG 39220 Mário JorGE NaS-
ciMENTo MarQUES, do 16º BPM, como fiscal interino do contrato de 
credenciamento nº 019/2018 - fUNSaU & daNToNa BloSfEld lTda – 
alTaMira/Pa
art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 14 de maio de 2021.
liSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM rG 27235 - diretor do 
fUNSaU
 

Protocolo: 656195

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
contrato: 086/2020
data da assinatura: 14/05/2021
objeto: aditivo de 25% sobre o contrato 086/2020, referente ao forNEci-
MENTo dE oXiGÊNio MEdiciNal, passando o valor global de r$ 33.750,00 
(trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais) para r$ 42.187,50 (qua-
renta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) devendo 
ser utilizada a fonte de recurso Tesouro, conforme disponibilidade orça-
mentária e oriundo do Pregão Eletrônico 00017/2020 – cBMPa.
Valor: r$ 42.187,50 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e 
cinquenta centavos
c.funcional: 06.182.1502.8825
Elemento de despesa: 339039
fontes de recursos:0101000000
Unidade Gestora: 310101
contratada: MaiS GaS iNdUSTria dE GaSES lTda, cNPJ: 
25.089.951/0001-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 656152

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto 001 - coNtrato 042/20201
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
e coordenador Estadual de defesa civil, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas conforme a lei, considerando os autos do Processo n° 
2021/179684 e com fundamentação no § 8o do art. 65 da lei no 8.666/93 
e suas alterações, em virtude da alteração de elemento de dotação orça-
mentária, no contrato n° 042/2021 – CBMPA, firmado com a empresa TAM 
coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo lTda - EPP passará 
a conter a seguinte classificação na dotação orçamentária:
UNidadE GESTora: 310101
foNTES dE rEcUrSoS: 0101000000 – Tesouro.
c. fUNcioNal: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações admi-
nistrativas.
ElEMENTo dE dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra
Registrando-se a presente APOSTILA para fins de direito.
Belém, 14 de fevereiro de 2021.
Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 656149
aPostiLaMeNto 001 - coNtrato 043/20201
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 
e coordenador Estadual de defesa civil, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas conforme a lei, considerando os autos do Processo n° 
2021/179684 e com fundamentação no § 8o do art. 65 da lei no 8.666/93 

e suas alterações, em virtude da alteração de elemento de dotação or-
çamentária, no contrato n°043/2021 – CBMPA, firmado com a empresa 
ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMErcio E SErViÇoS lTda EPP passará a 
conter a seguinte classificação na dotação orçamentária:
UNidadE GESTora: 310101
foNTES dE rEcUrSoS: 0101000000 – Tesouro.
c. fUNcioNal: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações admi-
nistrativas.
ElEMENTo dE dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra
Registrando-se a presente APOSTILA para fins de direito.
Belém, 14 de Maio de 2021
Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 656144

diÁria
.

Portaria Nº. 071/diÁria/cedec, de 14 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 ao militar: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES 
dE SoUZa, 02 (duas) diárias de alimentação e 01 (uma) diária de Pousa-
da, perfazendo um valor total de r$ 474,78 (QUaTrocENToS E SETENTa E 
QUaTro rEaiS E SETENTa E oiTo cENTaVoS), por ter seguido viagem de 
Belém-Pa para o município de Santarém-Pa, na região de integração do 
Baixo amazonas e com diárias do grupo B, no período de 07 a 08 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: 656042

oUtras MatÉrias
.

aViso
aQUisiÇÕes de LiVros de coNteÚdo JUrÍdico

o corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que pretende adquirir o 
material abaixo relacionado:

item Especificação dos Livros Qtd.
01 curso de direito Processual civil – Volume 1 – autor: fredie didier Jr. Ed: Juspodivm 01

02 licitações, contratos e convênios – incluindo a modalidade de pregão, o registro de preços e a 
contratação de publicidade – autor: Benedicto de Tolosa filho. Ed: Juruá 01

03
comentários ao código Penal Militar – Parte Geral: artigos 1° a 135° - Parte Especial: artigos 136 

a 410: comentários, doutrina, Jurisprudência – Juruá docs: texto on-line + banco de dados – 
autor: Jorge césar de assis. Ed: Juruá

01

04 Estatuto dos Militares comentado: lei 6.880, de 09 de dezembro de 1980 – autor: Jorge césar de 
assis. Ed: Juruá 01

05 curso de direito constitucional contemporâneo – 9° Ed. 2020: os conceitos fundamentais e a 
construção do Novo Modelo – autor: luís roberto Barroso. Ed: Saraiva 01

06 Súmulas do STf e STJ: anotadas e organizadas por assunto – autor: Márcio andré lopes caval-
cante. Ed: Juspodivm 01

07 licitações e contratos administrativos – Teoria e Prática –
autor: rafael carvalho rezende oliveira. Ed: forense 01

08 licitações internacionais: participação de Estrangeiros e licitações realizadas com financiamento  
Externo - autor: Rafael Wallbach Schwind. Ed: Fórum 01

09
Nulidades no Processo administrativo disciplinar: À luz das Teorias Gerais do Processo e do ato 

administrativo – de acordo com o Novo cPc – autor: Sandro lucio dezan. Ed: Juruá 01

10 direito administrativo Militar. Teoria e Prática –
autor: Paulo Tadeu rodrigues rosa. Ed: líder 01

11 deserção: Um Estudo Minucioso Sobre o crime Militar Por Excelência – autor: Jorge cesar de 
assis. Ed: Juruá 01

12 código de Processo Penal Militar comentado – autor: Guilherme de Souza Nucci. Ed: forense 01
13 Parcerias na administração Pública – autor: Maria Sylvia Zanella di Pietro. Ed: forense 01

14 comentários À lei de licitações e contratos administrativos lei 8.666/1993 - autor: Jorge césar 
de assis. Ed:  Juruá 01

15 curso de direito disciplinar Militar: da Simples Transgressão ao Processo administrativo – autor: 
Jorge césar de assis. Ed: Juruá 01

16 Manual de direito administrativo – autor: José dos Santos carvalho filho. Ed: atlas 01
17 Manual de direito civil – Volume Único – autor: Pablo Stolze Gagliano. Ed: Saraiva 01

18 comentários à lei de improbidade administrativas 4° edição - autor: fernando da fonseca Gajar-
doni. Ed:revista dos Tribunais 01

19 Pregão Presencial e Eletrônico - autor: Joel de Menezes Niebuhr. Ed. fórum 01

as empresas interessadas em formalizar contrato deverão enviar suas pro-
postas orçamentárias no prazo de 07 (sete ) dias para o email: subdalcbm-
pa@gmail.com. informo ainda que as referidas propostas deverão conter 
as seguintes informações: 1. Ser endereçada ao cBMPa, no seguinte ende-
reço: av. Júlio césar, 3000 – Val-de-cans – Belém-Pa, cEP: 66.615-055; 
2. conter nome e cNPJ de Empresa; 3. conter data de Emissão; 4. conter 
data de Validade (ideal que seja 60 dias); 5. conter assinatura do repre-
sentante responsável pela empresa.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
coMaNdaNTE GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil

Protocolo: 656244
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 14/2021. inexigibilidade de licitação nº 009/2021. Partes: Po-
lícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. afoNSo al-
VES RODRIGUES. CPF nº 401.885.902-34. Classificação do Objeto: Con-
tratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, para 
atender ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Ju-
dices – concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 
SEad PcPa, como docente das disciplinas investigação Policial e atividade 
de inteligência, totalizando a carga horária de 70 horas-aulas, no valor 
unitário de r$ 70 reais. data da assinatura: 13/05/2021. ViGÊNcia: a 
contar da sua assinatura até 30/09/2021. Valor: r$ 4.900,00. orçamen-
to: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem 
do recurso. 06.128.1502.8833. 339036.339037.0101. Estadual. Proc. nº 
2021/198838. contratado: afoNSo alVES rodriGUES. Endereço: Passa-
gem aliados, Bairro: Souza, cep: 66.613-160, Belém/Pa. ordenador: ana 
Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral 
da Polícia civil/Pa. republicado por ter saído com incorreção no doE nº 
34.583 de 14 de maio de 2021.

Protocolo: 656126

oUtras MatÉrias
.

adMissÃo de serVidor teMPorÁrio
Órgão: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
data de admissão: 10/05/2021
coNTraTaÇÃo aUToriZada PElo GTaf EM 15/02/2021, aTraVÉS do 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico Nº 2021/35902.
carGo : aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
TÉrMiNo do VÍNcUlo: 09/05/2021
oBSErVaÇÃo: ProcESSo Nº:2021/35905
adMitidos
adriaNo cESar fraNco cardoSo
alEX aUGUSTo MoraES liNS
aNa PaUla doS SaNToS SoUZa
aNdrEa dE caSSia oliVEira da SilVa
aNNa BEaTriZ caValcaNTE NÓBrEGa SilVa
aTila SaNToS rocHa
BrUNa SiQUEira fErrEira
carla MEiB EliaS da foNSEca
carla MoNiQUE da SilVa fEliX SoarES
daNiEl JoSE SilVa dE carValHo
daNiElE da coNcEiÇÃo GaMa PETridES
daNiEllE SENa dE araUJo
EdiclEUZa da SilVa SoUZa
EdUardo dE aNdradE MacHado
ElaNE liMa dE BriTo aTHaYdE
ElcilENE doS SaNToS MoNTEiro
EMaNUEllE láZaro dE araÚJo SilVa
ESTEr Maia dE liMa SilVa
ETiaNNE flaVia ciriNo
GaBriEla criSTiNa PaZ dE oliVEira
GaBriElla SaNdrES dE SoUZa
iSaac PaiVa do aMaral
JARDEL KEYWERSON FONSECA DE ARAUJO MOURA
JordiNE oliVEira BarBoSa
KarEN rodriGUES TEiXEira
laYZa aMaNda SilVa da coSTa
lUciaNa SENa araUJo
MaNUElla riBEiro ViaNa SilVa
Marcia criSTiNa ValE dE JESUS
MarciNETE BarradaS alMEida
MarcoS lUcidio MarTiNS BaTiSTa
Maria dE fáTiMa rodriGUES da SilVa
MaTEUS da coSTa rodriGUES
MUrilo SaNTiaGo ValE rodriGUES
NaZarE GoMES
NilcilENE MaciEl SoUSa
PaUlo MaTHEUS dE oliVEira rodriGUES
PEdro MESSiaS MENdES SENa
rafaEl da SilVa coSTa
rafaEla SilVa oliVEira
raNGEl riBEiro da SilVa
rUi aUGUSTo corrEa JUNior
THiaGo da crUZ MoraES
THiaGo loPES coSTa
VaNESSa ElaiNE fariaS dE SoUSa PiMENTa
VicTor BrUNo SoUZa TaVarES
VicTor THiaGo SilVa dE liMa
Órgão: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
data de admissão: 10/05/2021
coNTraTaÇÃo aUToriZada PElo GTaf EM 15/02/2021, aTraVÉS do 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico Nº 2021/35902.
carGo : TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica-SErViÇo Social
TÉrMiNo do VÍNcUlo: 09/05/2021

oBSErVaÇÃo: ProcESSo Nº :2021/35905
adMiTidoS
Marcia SaNT aNa BElEZa dE SoUZa
aNdrEliNa MarTa da SilVa
aNToNia lUcia da coSTa JUcá
ValdilaNE do Socorro dE SoUZa riBEiro

Protocolo: 655950
Portaria Nº 053/2021/Pa – GaB/dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, quarta-feira, 28 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo:  o requerimento registrado sob o protocolo nº 
2021/356768, na diretoria de recursos Humanos, pela interessada Sil-
VaNia caBral PErEira, solicitando pensão especial pelo falecimento do 
servidor loUriVal lUiZ MaUÉS PErEira – Motorista Policial, matrícula nº 
5600642, ocorrido em 23/03/2021;
coNSidEraNdo:  a necessidade de apuração, objetivando a verdade 
quanto a possível morte por coVid 19 do supracitado servidor, com esco-
po de pagamento de auxilio morte e outros direitos que porventura forem 
garantidos por lei;
coNSidEraNdo:  o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e 
o decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo para apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor loUriVal lUiZ MaUÉS PErEira 
– Motorista Policial, matrícula nº 5600642, ocorrido em 23/03/2021, pos-
sivelmente por coVid 19, objetivando o direito de recebimento de Pensão 
Especial por sua esposa SilVaNia caBral PErEira;
II – DESIGNAR como Autoridade Apuradora o servidor CHRISTIAN WAN-
ZEllEr coUTo da rocHa – delegado de Polícia civil, lotado na corre-
gedoria-Geral, para no prazo de 30 (trinta) dias, concluir o processo ora 
instaurado, podendo ser prorrogado por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil para que 
adote as providências de alçada para o pleno cumprimento deste ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Delegado WALTER RESENDE DE ALMEIDA
delegado Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 055/2021/Pa – GaB/dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, quarta-feira, 05 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo:  o requerimento registrado sob o protocolo nº 
2021/168107, na diretoria de recursos Humanos, pela interessada aNa 
PaUla ESPiNdola aGUiar, solicitando pensão especial pelo falecimento 
do servidor JorGE alBErTo MorEira aGUiar – investigador de Polícia 
civil, matrícula nº 5411963, ocorrido em 14/01/2021;
coNSidEraNdo:  a necessidade de apuração, objetivando a verdade 
quanto a possível morte por coVid 19 do supracitado servidor, com esco-
po de pagamento de auxilio morte e outros direitos que porventura forem 
garantidos por lei;
coNSidEraNdo:  o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e 
o decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo para apurar as circuns-
tâncias em que ocorreu a morte do servidor JorGE alBErTo MorEira 
aGUiar – investigador de Polícia civil, matrícula nº 5411963, ocorrido em 
14/01/2021, possivelmente por coVid 19, objetivando o direito de recebi-
mento de Pensão Especial por sua esposa aNa PaUla ESPiNdola aGUiar;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora a servidora lENa JaNNE BoTE-
lHo dE alMEida – delegada de Polícia civil, lotada na corregedoria-Geral, 
para no prazo de 30 (trinta) dias, concluir o processo ora instaurado, po-
dendo ser prorrogado por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil para que 
adote as providências de alçada para o pleno cumprimento deste ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Delegado WALTER RESENDE DE ALMEIDA
delegado Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 056/2021/Pa – GaB/dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, quinta-feira, 06 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo:  o requerimento registrado sob o protocolo nº 
2020/614150, na diretoria de recursos Humanos, pela interessada rai-
MUNda GoNÇalVES GErÔNiMo, solicitando pensão especial pelo fale-
cimento do servidor arNaldo alVES PErEira – investigador de Polícia 
civil, matrícula nº 5725763, ocorrido em 27/07/2020;
coNSidEraNdo:  a necessidade de apuração, objetivando a verdade 
quanto a possível morte por coVid 19 do supracitado servidor, com esco-
po de pagamento de auxilio morte e outros direitos que porventura forem 
garantidos por lei;
coNSidEraNdo:  o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e 
o decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo para apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor arNaldo alVES PErEira – in-
vestigador de Polícia civil, matrícula nº 5725763, ocorrido em 27/07/2020, 
possivelmente por coVid 19, objetivando o direito de recebimento de Pen-
são Especial por sua companheira raiMUNda GoNÇalVES GErÔNiMo;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora a servidora lEoMar NarZila 
MaUÉS PErEira – delegada de Polícia civil, lotada na corregedoria-Geral, 
para no prazo de 30 (trinta) dias, concluir o processo ora instaurado, po-
dendo ser prorrogado por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil para que 
adote as providências de alçada para o pleno cumprimento deste ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Delegado WALTER RESENDE DE ALMEIDA
delegado Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
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Portaria Nº 057/2021/Pa – GaB/dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, sexta-feira, 07 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo:  o requerimento registrado sob o protocolo nº 
2021/348923, na diretoria de recursos Humanos, pela interessada Ta-
TiaNa criSTiNa MoUra dE SoUZa, solicitando pensão especial pelo fa-
lecimento do servidor JoÃo carloS MENdES da SilVa – investigador de 
Polícia civil, matrícula nº 5411998, ocorrido em 20/03/2021;
coNSidEraNdo:  a necessidade de apuração, objetivando a verdade 
quanto a possível morte por coVid 19 do supracitado servidor, com esco-
po de pagamento de auxilio morte e outros direitos que porventura forem 
garantidos por lei;
coNSidEraNdo:  o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e 
o decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo para apurar as circunstâncias 
em que ocorreu a morte do servidor JoÃo carloS MENdES da SilVa – in-
vestigador de Polícia civil, matrícula nº 5411998, ocorrido em 20/03/2021, 
possivelmente por coVid 19, objetivando o direito de recebimento de Pen-
são Especial por sua companheira TaTiaNa criSTiNa MoUra dE SoUZa;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora a servidora lEoMar NarZila 
MaUÉS PErEira – delegada de Polícia civil, lotada na corregedoria-Geral, 
para no prazo de 30 (trinta) dias, concluir o processo ora instaurado, po-
dendo ser prorrogado por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil para que 
adote as providências de alçada para o pleno cumprimento deste ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Delegado WALTER RESENDE DE ALMEIDA
delegado Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 655931
Portaria Nº 172/2021-GaB/cGPc/diVersos de 29/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 339/18-GaB/cGPc de 12/12/18, 
que apurou as circunstâncias do baleamento e óbito de d.T.B. e c.r.S., 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 339/18-
GaB/cGPc de 12/12/18, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei com-
plementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 173/2021-GaB/cGPc/diVersos de 29/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 25/19-GaB/cGPc de 01/02/19, 
que apurou as circunstâncias do óbito de c.r. e i.c.N., em tese, por oposi-
ção a intervenção policial conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a ausência de configuração de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 25/19-GaB/
cGPc de 01/02/19, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei comple-
mentar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 174/2021-GaB/cGPc/diVersos de 29/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 375/2020-GaB/cGPc de 
21/10/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar procedimento policial 
no prazo legal, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 375/2020-
GaB/cGPc de 21/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 175/2021-GaB/cGPc/diVersos de 29/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 365/2020-GaB/cGPc de 
20/10/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar procedimento policial 
no prazo legal, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 365/2020-
GaB/cGPc de 20/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 176/2021-GaB/cGPc/diVersos de 29/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 387/2020-GaB/cGPc de 
26/10/2020, instaurada para apurar responsabilidades, na apreensão dos 
objetos apreendidos no iPl nº 184/2015.000753-6, conforme portaria ins-
tauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 387/2020-
GaB/cGPc de 26/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.

À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
Portaria Nº 177/2021-GaB/cGPc/diVersos de 29/04/2021
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 7/2021-GaB/cGPc de 05/01/2021, 
que apurou as circunstâncias da fuga dos presos de justiça a.S.S. e B.
G.S.M., da carceragem da dP de chaves/Pa, conforme portaria instaura-
dora;
coNSidEraNdo: a inexistência de indícios de negligência, conivência, 
participação ou envolvimentos dos policiais civis;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 7/2021-
GaB/cGPc de 05/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 656130

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

Portaria
.

Portaria Nº 140 de 10/05/2021-daF
SErVidor: aNa PaUla foNSEca TaVarES dE frEiTaS PiNTo GUiMarÃES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5890014/1
PErÍodo: 03.04.2021 à 10.04.2021

Protocolo: 656325

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 141 de 10/05/2021-daF
SErVidor: BrENo ViEGaS daNTaS MarTiNS
carGo: auxiliar Técnico de Pericias, MaTrÍcUla: 57217750/2
PErÍodo: 20.02.2021 à 26.02.2021
Portaria Nº 142 de 10/05/2021-daF
SErVidor: JoilSoN roBErTo GUiMarÃES SilVa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 57194226/3
PErÍodo: 22.02.2021 à 28.02.2021.
Portaria Nº 151 de 12/05/2021-daF
SErVidor: aNa PaUla foNSEca TaVarES dE frEiTaS PiNTo GUiMarÃES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5890014/1
PErÍodo: 08.03.2021 à 21.03.2021.

Protocolo: 656329

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 130/2021 de 12 de Maio de 2021 – GaB/dG – cPcrc
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 o servidor ERIC DA SILVA NASCIMENTO, Coordenador 
de laboratório, matrícula nº 54188321/1, e como suplente a servidora 
laUricÉlia da crUZ GoUVEia, Gerente de almoxarifado, matrícula nº 
5888117/3, do contrato nº 009/2021 – cPcrc, celebrado com a empresa 
diMalaB ElETroNicS do BraSil EirEli, que tem por objeto a “aquisi-
ção de Material Médico Hospitalar” a fim de atender as necessidades deste 
Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” (sede), Unidades Regionais 
e Núcleos avançados, no período de 07 de abril de 2021 a 06 de abril de 
2022, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 12 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 655929

diÁria
.

Portaria n°. 488/ 2021
JoÃo EliaS NoGUEira da SilVa cic: 571.476.122-72
MaTrÍcUla: 54188042/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 21/04/2021 a 23/04/2021
oBJETiVo: realizar pericias
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 482/ 2021
JoENdEl NEVES NUNES cic: 643.283.332-91
MaTrÍcUla: 57195316/1
carGo: Motorista
SilVio criSTiaNo aBrÃo lUcEiro cic: 705.103.260-72
MaTrÍcUla: 54197857
carGo: Perito criminal
VailSoN TEiXEira da SilVa cic: 595.921.092-49
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: MoNTE alEGrE - Pa
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diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 09/04/2021 a 12/04/2021
oBJETiVo: realizar pericias
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 483/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES cic: 657.028.592-00
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/04/2021 a 01/05/2021
oBJETiVo: conduzir viatura
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 455/ 2021
dJair Garcia loPES cic: 288.374.872-15
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/04/2021 a 01/05/2021
oBJETiVo: conduzir viatura
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656196
Portaria n°. 418/ 2021
ANDREYSSA SAYURI WATANABE DAMOUS CIC: 016.299.182-70
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
aNToNio ErcilEi dE aNdradE cic: 393.662.272-87
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
EdilBErTo GoMES da cUNHa cic: 297.243.092-15
MaTrÍcUla: 8400734
carGo: auxiliar operacional
HEiTor caPEla SaNJad cic: 013.751.662-20
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
iVaNil GoNÇalVES cic: 619.318.612-34
MaTrÍcUla: 5912934/2
carGo: Motorista
JaMES dE oliVEira fErrEira cic: 376.898.942-91
MaTrÍcUla: 5958385
carGo: Perito criminal
JoSÉ orlaNdo MElo do NaSciMENTo cic: 786.411.282-04
MaTrÍcUla: 5951805/2
carGo: auxiliar operacional
MIGUEL WANZELLER RODRIGUES CIC: 247.262.492-15
MaTrÍcUla: 5361109/3
carGo: Perito criminal
rafaEl GoMES PErEira cic: 081.577.214-90
MaTrÍcUla: 5958379/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 19/04/2021 a 20/04/2021
oBJETiVo: realizar reprodução simulada
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 395/ 2021
MaiK NEVES da crUZ cic: 376.453.902-04
MaTrÍcUla: 5892890
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 21/04/2021 a 23/04/2021
oBJETiVo: conduzir veículo
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 396/ 2021
doUGlaS HENriQUE dUQUE SilVa cic: 123.345.827-27
MaTrÍcUla: 5958502/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 21/04/2021 a 30/04/2021
oBJETiVo: ficar a diposição
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 217/ 2021
adEMiSoN rodriGUES liSBoa filHo cic: 668.955.532-15
MaTrÍcUla: 57234597
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN cic: 051.891.919-66
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
MarcEl lUiZ rodriGUES fErrEira cic: 731.800.762-91
MaTrÍcUla: 57192864
carGo: Perito criminal
ROBSON WENDEL DOS PRAZERES CUNHA CIC: 009.642.252-12
MaTrÍcUla: 5958542/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: PorTo dE MoZ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 03/03/2021 a 05/03/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656197
Portaria n°. 460/ 2021
lENNoN VallE araUJo cic: 952.765.302-97
MaTrÍcUla: 5958486/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 30/04/2021 a 10/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656198
Portaria n°. 501/ 2021
raiMUNda do Socorro raiol BarroS cic: 247.820.842-34
MaTrÍcUla: 5476470/1
carGo: Perito criminal

rodriGo coSTa fErrEira cic: 744.372.082-34
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
ViTor lEoNardo dE lUcENa SoUZa cic: 965.359.112-68
MaTrÍcUla: 5897542
carGo: Motorista
cidadE: SalVaTErra - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 22/04/2021 a 24/04/2021
oBJETiVo: realizar pericia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 494/ 2021
GiUSEPPE aNToNio HolaNda TaNcrEdi cic: 791.781.702-49
MaTrÍcUla: 57229384/1
carGo: Perito criminal
JoENdEl NEVES NUNES cic: 643.283.332-91
MaTrÍcUla: 57195316/1
carGo: Motorista
roMUlo roSSiNE doS SaNToS BriTo cic: 026.720.612-70
MaTrÍcUla: 5952549
carGo: Perito criminal
VailSoN TEiXEira da SilVa cic: 595.921.092-49
MaTrÍcUla: 5895912/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: JUrUTÍ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 27/04/2021 a 29/04/2021
oBJETiVo: realizar pericias
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 493/ 2021
MarcElo iaGHi SalaME cic: 028.089.887-88
MaTrÍcUla: 5832209/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/03/2021 a 31/03/2021
oBJETiVo: realizar visita tecnica
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 492/ 2021
iSiS MorEira cardoSo lUSToSa cic: 072.130.584-95
MaTrÍcUla: 5958229
carGo: Perito criminal
laiS PErEira dE SoUSa cic: 039.710.303-43
MaTrÍcUla: 5958471/1
carGo: Perito criminal
YUrE dE SoUSa liMa cic: 990.044.612-72
MaTrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: roNdoN do Pará - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/04/2021 a 21/04/2021
oBJETiVo: realizar pericia de local de crime
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 656193

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°131/2021 de 12 de Maio de 2021 – GaB/dGcPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais, e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Memo. n° 096/2021 
– daf/cPc “rc”.
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, por superior interesse público, o gozo de férias da servi-
dora Márcia criSTiaNE coSTa fErrEira, Gerente do Núcleo de contro-
le interno, matrícula n°5947345/2, concedidas inicialmente pela Portaria 
N°082/2021-GaB/cPcrc de 30.03.2021, publicada no doE nº 34.539 de 
31.03.2021, para posterior gozo.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 12 de Maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 656056

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 011/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo do 
MUNicÍPio dE UliaNÓPoliS/Pa, inscrito no cNPJ n° 83.334.672/0001-60
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 10/05/2021 Término: 09/05/2022
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foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 10/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 655969
eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 029/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o município de SalVaTErra, inscrito no cNPJ n° 
04.888.517/0001-10
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021 Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 656153
eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 030/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o município de PaU d’arco, inscrito no cNPJ n° 
34.671.016/0001-48
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021 Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 656156
eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 22/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a SEcrETaria MUNiciPal dE TrÂNSiTo E 
TraNSPorTES dE SaliNÓPoliS, inscrito no cNPJ n° 05.149.166/0001-98.
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical, nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021 Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 656157
eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 017/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e dEParTaMENTo MUNiciPal dE TraNSPorTE E 
TrÂNSiTo dE coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa, doravante órgão, inscrito no 
cNPJ n° 05.070404.0001-75 .
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021 Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 656161
eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 35/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dEParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo dE 
aBaETETUBa - dEMUTraN, inscrito no cNPJ n° 05.105.127/0001-38.
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical, nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021 Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 656173
eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 038/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, 
cNPJ n° 04.822.060/0001-40 e a dirEToria MUNiciPal dE TrÂN-
SiTo E TraNSPorTE dE SÃo MiGUEl do GUaMá, inscrito no cNPJ n° 
05.193.073/0001-60.
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 

e vertical, nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021 Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 656170
eXtrato do coNVÊNio
NÚMEro do coNVÊNio: Nº 26/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia, inscri-
to no cNPJ nº 01.617.317/0001-34.
oBJETo do coNVÊNio: o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trânsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal 
e vertical, nas vias do Município.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021 Término: 13/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 656175

Portaria Nº 1412/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo o estabelecido na Portaria 3102/2020-dG/cGP, de 
16/11/2020, publicada no doE 34.405, de 13/11/2020, designando o 
servidor Marcelo anderson luz da Silva, matrícula 57190694/1, como in-
tegrante da Comissão de Examinadores de Trânsito, a fim de desenvol-
ver atividades junto às bancas itinerantes, no período de 16/11/2020 a 
01/11/2021,
r E S o l V E:
artº. 1ª dESiGNar o servidor MarcElo aNdErSoN lUZ da SilVa, as-
sistente de Trânsito, matrícula 57190694/1, para, no período de 17/05 a 
31/05/2021, desenvolver atividades de Examinador de Trânsito na cirE-
TraN “a” de altamira.
art. 2º. após o término do período estabelecido no artigo anterior, o ser-
vidor retornará à lotação em sua Unidade de origem, onde desenvolve as 
atividades de Examinador de Trânsito.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 1411/2021-dG/cGP, de 14/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo o estabelecido na Portaria 1073/2021-dG/cGP, 
20/04/2021, publicada no doE 34.560, de 22/04/2021, designando a 
servidora Mariana albuquerque Silveira, matrícula 57202642/1, para de-
senvolver as atividades de Examinadora de Trânsito na cirETraN “a” de 
castanhal, no período de 22/04/2021 a 01/11/2021,
r E S o l V E:
artº. 1ª dESiGNar a servidora MariaNa alBUQUErQUE SilVEira, Visto-
riadora, matrícula 57202642/1, para, no período de 17/05 a 31/05/2021, 
desenvolver atividades de Examinadora de Trânsito na cirETraN “a” de 
altamira.
art. 2º. após o término do período estabelecido no artigo anterior, a ser-
vidora retornará à lotação em sua Unidade de origem, onde desenvolve as 
atividades de Examinadora de Trânsito.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 17/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 656367

Portaria Nº 1213/2021 – cceP/dG/detraN.
o dirETor GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – dETraN/
Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro – cTB; 
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 780 - coNTraN, de 26 de junho 
de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da Portaria nº 053/2020-dG/dETraN, de 
20 de julho de 2020, que estabelece o credenciamento de Empresas Es-
tampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa l.B.V. fraNco – EMPla-
caMENoS, iNd. dE PlacaS E SErV. coMBiNadoS EirEli, cNPJ nº 
22.668.830/0002-05, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa l.B.V. fraNco – EMPlacaMENoS, iNd. 
dE PlacaS E SErV. coMBiNadoS EirEli, cNPJ nº 22.668.830/0002-05, 
Nome fantasia GUaMá PlacaS, situada na Passagem Paes de Souza, nº 
524 - Bairro: GUaMá, cEP: 66075-020, no município de BElÉM/Pa, para 
exercer a atividade de Empresa Estampadora de Placas de Identificação 
Veicular - EPiV.
art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 (cinco) 
anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 04 de maio de 2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 656371
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FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

.

.

errata
.

errata
referência: Portaria Nº 024/2020 publicada no doe nº 34583 de 
14.05.21, protocolo nº 655437.
oNde se LÊ: PorTaria Nº 024/2020
LÊia-se: PorTaria Nº 024/2021

Protocolo: 656012

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria 
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas No carGo 

de aGeNte PeNiteNciÁrio – NÍVeL MÉdio
resoLUÇÃo Nº 06/2021 – GaB/seaP Belém - Pa, 14 de maio de 2021
Dispõe sobre as normas reguladoras do Curso de Formação Profissional, 
de caráter eliminatório e classificatório, para o Concurso Público de provi-
mento de vagas efetivas no cargo de agente Penitenciário, com nível médio 
de escolaridade, na Secretaria de Estado de administração Penitenciária 
do Pará.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no exercício de suas atribuições legais, e coNSidEraNdo o disposto no 
inciso ii do art. 24 c/c art. 30, ambos da lei Estadual nº 8.937, de 02 de 
dezembro de 2019, que dispõe sobre a transformação da Superintendência 
do Sistema Penitenciário do Estado do Pará em Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária. coNSidEraNdo necessidade de estabelecer 
os critérios, regular a realização do Curso de Formação Profissional, 2ª fase 
de caráter eliminatório e classificatório do Concurso Público para provimen-
to de vagas no cargo de agente Penitenciário da Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária do Estado do Pará. rESolVE: art. 1º. criar as 
Normas Reguladoras do Curso de Formação Profissional para o cargo de 
agente Penitenciário da Secretaria de Estado de administração Penitenci-
ária do Estado do Pará.
Art. 2º. As normas reguladoras do Curso de Formação Profissional para o 
cargo de Agente Penitenciário, com escolaridade nível médio, tem por fina-
lidade dispor sobre o desenho curricular, carga horária, regime disciplinar, 
critérios de frequência e assiduidade, critérios de avaliação e critérios de 
classificação.
estrUtUra do cUrso
art. 3º. o curso de Formação Profissional para o cargo de Agente Peniten-
ciário terá a seguinte estrutura:
i – direção do curso: direção da Escola de administração Penitenciária da 
SEaP; ii – coordenação do curso;
iii – comissão de avaliação de desempenho e comportamento assim 
constituída: coordenador do cursoe 04 (quatro) docentes das principais 
áreas temáticas do curso de formação.
art. 4º. cabe à direção do curso de formação:
• – Dirigir o ensino;
• – Cumprir as determinações superiores emanadas através de Resoluções, 
decretos e leis;
• – Estabelecer as diretrizes para o planejamento do curso; e
• – Emitir Parecer em recursos impetrados por candidatos/estudantes a 
respeito de faltas, notas, conceitos e
art. 5º. cabe à coordenação do curso:
• – A elaboração do plano de Curso da Formação Profissional no qual esteja 
estabelecido o conteúdo programático das disciplinas e suas respectivas 
cargas horárias;
• – Colher junto ao alunado todas as informações e documentos necessá-
rios para a inscrição no curso;
• – Confeccionar a planilha da bolsa auxílio e encaminhar à Diretoria com-
petente para as providências cabíveis; e
• – Elaborar todos os formulários inerentes ao curso.
art.6º.cabe a comissão de avaliação de desempenho e comportamen-
to dos candidatos/estudantes do curso de formação julgar o recurso do 
candidato/estudante sobre a nota da ficha de avaliação de desempenho 
individual,e submetê-lo a apreciação da direção da Escola de administra-
ção Penitenciária.
Art.7º.O Curso de Formação de caráter eliminatório e classificatório tem 
como objetivo desenvolver sólida formação profissional aos aprovados para 
o cargo que pretende preencher, capacitando-os para o exercício das fun-
ções inerentes ao cargo mediante a aquisição das necessárias habilidades e 
conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais básicos.
da orGaNiZaÇÃo e do deseNHo cUrricULar
Art. 8º. As aulas teóricas e práticas específicas (instrução especializada) 
serão ministradas na Escola de administração Penitenciária da SEaP, nas 
dependências do instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará ou em 
outra entidade adequada.
Art. 9º. A carga horária do Curso de Formação Profissional será de no mí-
nimo 300 horas/aula.

art. 10. a duração do tempo de aula e a carga horária mínima diária serão 
estipuladas pela EaP.
art. 11. a distribuição das turmas de alunos será feita prioritariamente por 
ordem alfabética e de acordo com a capacidade física das salas de aula.
art. 12. Será eleito 01 (um) representante de cada uma das turmas, que 
ficará responsável pela preservação da higiene e limpeza do local que fo-
rem usadoshabitual ou diariamente.
art. 13. a entrada dos alunos nas dependências da entidade onde ocorrer o 
Curso de Formação Profissional se fará através de lista de entrada que consta-
rá a hora de entrada e assinatura, devendo ser esta a mesma do documento 
de identidade e que ficará registrada em todos os formulários e documentos 
que o candidato/estudante assinar durante o curso de formação.
art. 14. Não será aceita, em hipótese alguma, qualquer assinatura diver-
gente da constante no documento oficial e, havendo fundadas suspeitas 
defraude, a assinatura capaz de provocar dúvida será encaminhada para 
exame grafotécnico no centro de Perícia Estadual renato chaves, impli-
cando na eliminação do candidato conforme o resultado conclusivo apon-
tado pela referida instituição.
art. 15. o tempo máximo de tolerância para a entrada em sala de aula 
será de 15 (quinze) minutos. o tempo de atraso em minutos servirá de 
base para avaliação sobre o critério de assiduidade e para contagem do 
percentual de frequência.
art. 16. durante todo o curso de formação, o candidato/estudante su-
jeitar-se-á às normas disciplinares fixadas pela EAP, ficando subordinado 
indiretamente ao docente/instrutor.
do reGiMe disciPLiNar
art. 17. o complexo de deveres e proibições, dentre outros estabelecidos 
no período de formação, deverão ser observados durante todo o curso.
• 1º. Os candidatos alunos deverão observar a assiduidade, disciplina, 
urbanidade, interesse pela matéria/componente curricular, apresentação 
pessoal, comportamento ético e responsabilidade.
• 2º. Os deveres, proibições e o comportamento dos candidatos serão ava-
liados na ficha de avaliação de desempenho disciplinar conforme concei-
tos aferidospelos professores/instrutores de cada disciplina.
• 3º. As condutas incompatíveis com o regime disciplinar poderão implicar 
no desligamento do candidato do curso de formação.
dos deVeres dos aLUNos
art. 18. São deveres dos candidatos/estudantes:
• – Assistir integralmente a todas as atividades escolares previstas para 
o curso;
• – aguardar a chegada do docente/instrutor em sala de aula, obedecido o 
limite de tolerância previsto no 15º;
• – Dedicar-se ao seu aperfeiçoamento intelectual, físico, moral e técnico; 
iV – cumprir os dispositivos regulamentares e as determinações superio-
res; V – contribuir para o prestígio da Escola de administração Penitenci-
ária; Vi – conduzir-se com probidade em todas as atividades escolares;
• – Empenhar-se em práticas sadias de higiene individual e coletiva;
• – Conservar a integridade das instalações (sala de aula, refeitório, sanitá-
ria e outras dependências) da Entidade/Escola, sede do curso;
• – Usar o uniforme fornecido pela SEAP ou, na falta deste, a vestimenta 
determinada pela EaP;
• – Tratar com urbanidade e respeito os colegas, os docentes e os demais
das ProiBiÇÕes
art. 19.É proibido no período do curso de formação:
• – Trajar camiseta, bustiê, top, blusa curta e/ou decotada, tomara que 
caia, camisas de times, de cunho religioso e/ou ideológico, boné ou similar, 
bermuda, legging, chinelos ou qualquer outra vestimenta inadequada;
• – Usar os equipamentos existentes em salas de aula ou nas dependências 
da Escola, salvo com autorização expressa da direção;
• – Permanecer em andares do prédio que não correspondam às salas de 
aula em uso;
• – Manter rádios, aparelhos celulares e similares ligados e fazer uso de fil-
madoras, câmeras fotográficas, aparelhos celulares com câmera/filmadora 
ou similares durante as aulas;
• – Fumar nas dependências da Escola;
• – Porte, uso ou acautelamento de armas de fogo ou aquelas consideradas 
armas brancas nas dependências da Escola;
• – Desarmonizar os candidatos/estudantes do Curso de Formação, por 
meio da divulgação de notícias, comentários ou comunicação infundados;
• – Apresentar-se para qualquer atividade com hálito etílico, sinais explí-
citos de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outras substâncias entor-
pecentes;
• – Divulgar ou contribuir para divulgação de assunto de caráter sigiloso de 
que tenha conhecimento;
• – Referir-se de modo depreciativo à Administração Pública e/ou às suas 
decisões.
FreQUeNcia No cUrso de ForMaÇÃo
art. 20. Será obrigatória a frequência do aluno no curso de formação 
Profissional em todas as atividades programadas, ressalvando-se os casos 
especiais, que serão decididos pela direção.
• 1º. No decorrer do curso exigir-se-á do candidato/estudante uma fre-
quência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)por disciplina, sendo 
desligado do curso o candidato/estudante que não atingir esse percentual 
mínimo;
• 2º. Nos casos de falta por motivo de força maior, o candidato/estudante 
encaminhará à direção da Escola, através de requerimento, documento 
legal que a justifique, aguardando parecer quanto à decisão. A justificativa 
poderá não abonar a falta.
• 3º. A dispensa do candidato/estudante das aulas ou atividades extraclas-
se, somente poderá ser autorizada pela direção da Escola, mediante prévia 
justificativa legalmente embasada.
art. 21. o candidato/estudante obriga-se a assinar a lista de frequência ao 
término de cada período correspondente à disciplina aplicada, seja teórica 
ou prática. Não o fazendo, será imputada a falta no período respectivo e 
computar-se-á o tempo para contagem do percentual mínimo exigido.
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direitos dos caNdidatos/estUdaNtes
art. 22. São considerados direitos dos candidatos/estudantes durante o 
curso de Formação Profissional:
• – Receber ensino de qualidade;
• – Ter ambiente higienizado, conservados e providos dos recursos neces-
sários para uso diário;
• – Receber o resultado obtido nas provas e demais tarefas;
• – Solicitar vistas de prova quando não concordar com avaliações ou nota 
obtida; V – Ter representante na turma para ser o elo de contato com a 
coordenação da EaP; e
Vi – Ter em local próprio, de fácil visualização, o cronograma de execução 
do curso a com a indicação das disciplinas, horários e instrutores.
aVaLiaÇÃo disciPLiNar
art. 23 os candidatos/estudantes serão avaliados durante todo o período 
de duração do curso de formação por critérios constantes na ficha de ava-
liação de desempenho disciplinar, podendo obter nota de 0 a 2, na totali-
dade dos critérios. Parágrafo único. São critérios para avaliação disciplinar:
i – assiduidade e Participação nas atividades Programadas; ii – disciplina;
iii –Senso de responsabilidade; iV –Pontualidade;
V – comportamento moral e social;
art. 25. Será facultado aos candidatos/estudantes o direito constitucional 
de defesa referente a nota da ficha de avaliação de desempenho indivi-
dual, com avaliação a cargo da comissão de avaliação de desempenho 
e comportamento dos candidatos/estudantes do curso de formação que 
emitirá um parecer submetendo- o à apreciação da direção da Escola de 
administração Penitenciária, que julgará o recuso.
das ProVas
Art. 25. O rendimento do aprendizado far-se-á ao final do Curso de For-
mação, com a realização da Prova final relativa às disciplinas ministradas 
durante o curso.
Art. 26. As provas finais poderão abranger os eixos que contém todo ou 
parte do conteúdo das disciplinas ministradas durante o curso.
• 1º. A prova final de cada disciplina será realizada de acordo com o ca-
lendário organizado pela coordenação, sendo os candidatos/estudantes 
cientificados com antecedência mínima de uma semana.
• 2º. As provas, teórica e prática, serão elaboradas pela Coordenação com 
base nas questões formuladas pelos docentes/instrutores e aprovadas ela 
direção da Escola de administração Penitenciária.
• 3º. A prova final não poderá exceder o tempo de 05 (cinco) horas de 
duração.
• 4º. O candidato/estudante somente poderá sair da sala 60 (sessenta) 
minutos após o início da prova.
• 5º. Os três últimos alunos que permanecerem na sala somente poderão 
sair juntos do local da prova após assinar a aTa respectiva.
Art. 27. A prova final de cada disciplina será composta por questões obje-
tivas, salvo a prova prática de armamento e tiro e disciplinas que tiveram 
como metodologia palestras e estágio supervisionado.
art. 28. Por ocasião da prova final, os candidatos/estudantes receberão um 
caderno com questões objetivas e uma folha de respostas para a marca-
ção da alternativa correta.
• 1º. Não haverá a substituição da Folha de Resposta por erro do candi-
dato, tais como uso de borracha, qualquer tipo de corretivo ou borrões 
causados por caneta defeituosa;
• 2º. A marcação da Folha de Resposta será feita com caneta esferográfica 
azul ou preta, de modo a não deixar dúvidas quanto à alternativa escolhida.
• 3º. Serão consideradas nulas as questões com falta de nitidez rasuradas 
ou marcadas com duas alternativas.
• 4º. A folha de Resposta não poderá ser dobrada, amassada, rasurada, 
manchada, nem conter qualquer registro ou cálculo, sob pena de anulação.
critÉrios de aVaLiaÇÃo e cLassiFicaÇÃo
Art. 29.A avaliação final do concurso público para o cargo de Agente Peniten-
ciário, será composta pela nota obtida pelo candidato na somatória da pontu-
ação alcançada na ficha de avaliação de desempenho disciplinar, com a nota 
atribuída na avaliação por disciplina, totalizando 10,0 (dez) pontos;
• 1º A nota atribuída a cada disciplina será de 0 (zero) a 8 (oito) pontos, 
com exceção da disciplina de armamento e tiro e disciplinas como metodo-
logia Palestras e Estágio Supervisionado;
• 2º A disciplina de armamento e tiro será composta por prova prática e 
teórica, sendo atribuída a cada uma de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos;
• 3º Na Ficha de Avaliação de Desempenho Disciplinar, prevista no artigo 
27 desta resolução, o candidato será avaliado qualitativamente pelos pro-
fessores do curso de formação e poderá obter a nota de 0 (zero) a 2 (dois) 
pontos em casa disciplina;
• 4º As disciplinas que tiverem como metodologia Palestras e Estágio Su-
pervisionado serão avaliadas por meio da ficha de avaliação de desempe-
nho disciplinar, na qual o candidato poderá obter a nota de 0 (zero) a 10 
(dez) pontos;
• 5º Será considerado aprovado o candidato/estudante que obtiver grau 
mínimo de 6,0 (seis), na prova final em cada disciplina.

Art. 30. Para efeito de classificação final a média do candidato no Curso 
de Formação será resultante da soma das notas finais de cada disciplina, 
dividido pelo número de disciplinas do curso, não podendo ser inferior a 
7,0 (sete).
Art. 31. Em caso de empate na nota final do Curso, para efeito de classifi-
cação final, terá preferência o candidato que na seguinte ordem:
• – Obtiver maior nota no eixo “Disciplina e Segurança”;
• – Obtiver maior nota no conceito individual, observados pelos docentes 
e coordenação nos seguintes quesitos: disciplina, pontualidade, senso de 
responsabilidade, comportamento moral e social, assiduidade e participa-
ção nas atividades programadas;
• – Maior frequência no curso; IV – Maior
reVisÃo de ProVas
Art. 32. O gabarito oficial da prova será fixado em até 04 (quatro) horas 
após o encerramento da prova final, em localnas dependências da Escola 
de administração Penitenciária, visível e de fácil acesso aos candidatos/
estudantes, que, se necessário, poderão solicitar vistas de prova.
• 1º. O candidato/estudante que se sentir insatisfeito com a nota, poderá 
solicitar a revisão de provas até 02 (dois) dias úteis após a vista da pro-
va, devendo fundamentar o pedido em formulário próprio endereçado à 
direção da Escola de administração Penitenciária, com as razões que o 
motivaram.
• 2º. Aceitas as razões, será constituída uma Comissão de Julgamento de 
Prova, formada pela direção da Escola de administração Penitenciária, co-
ordenação do curso, docente/instrutor da disciplina, que, em 02 (dois) dias 
úteis apresentará a sua decisão contra a qual não caberá recurso.
Art. 33. O candidato/estudante que faltar a prova final poderá fazê-lo em 
segunda chamada, se a falta for justificada e abonada. Caso contrário, ser-
lhe-á atribuído a nota 0 (zero).
• 1º. O pedido de concessão da segunda chamada será feito pelo candida-
to/estudante, em formulário próprio dirigido à Escola de administração Pe-
nitenciária, onde deverá esclarecer o motivo da falta, comprovado através 
de documentos idôneos. o pedido será encaminhado à direção da Escola 
de administração Penitenciária para deferimento ou indeferimento.
• 2º.A prova final em segunda chamada será realizada em data determi-
nada pela direção da Escola, após aprovação do pedido, com elaboração a 
cargo da coordenação de Educação em Serviços Penais, baseada em novas 
questões formuladas pelos docentes/instrutores.
• 3º. Será atribuído nota 0 (zero) ao candidato/estudante que faltar à pro-
va final em segunda chamada.
do desLiGaMeNto
art. 34. Será desligado do curso de formação o candidato/estudante que: 
i – concluir o curso sem o necessário aproveitamento;
• – Não obter a nota mínima na prova final em uma das disciplinas do Cur-
so de Formação Profissional;
• – Incidir em qualquer condição de incapacidade física que o impeça de 
prosseguir no curso, devidamente comprovada em inspeção de saúde;
• – Falecimento do candidato/estudante;
• – Ultrapassar o limite máximo de faltas estabelecido neste regulamento;
• - Revelar conduta incompatível ou cometer atos de indisciplina não con-
dizentes com a permanência no curso de formação conforme o regime 
disciplinar desta resolução;
Vii – for considerado iNaPTo pelos critérios da comissão de avaliação de 
desempenho e comportamento dos candidatos/estudantes do curso de 
Formação Profissional.
das disPosiÇÕes Gerais
art. 35. Em nenhuma hipótese, haverá adiamento e/ou trancamento da 
matrícula no curso de formação.
art. 36. Nenhum candidato/estudante poderá concluir o curso de formação 
em que estiver matriculado, sem que seja considerado físico, intelectual, pro-
fissional e moralmente apto para o exercício do cargo de provimento efetivo.
Art. 37. Ao término do Curso de Formação será divulgada a classificação geral 
dos candidatos/estudantes, em ordem decrescente do resultado da prova final.
art. 38 a nomeação e posse no cargo de provimento efetivo dar-se-á após 
a conclusão, com aproveitamento e homologação do resultado final do Cur-
so de Formação Profissional.
art. 39. a lista dos aprovados no curso de formação será publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará após o término do Curso de Formação.
art. 40 o presente regulamento poderá ser complementado por resolu-
ções, instruções e Normas que vierem a ser editadas pelo Secretário de 
Estado de administração Penitenciária.
art. 41 os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela 
Escola de administração Penitenciária.
art. 42 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se e cumpra-se. Belém - Pa, 14 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará
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aNeXo i
FicHa de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo disciPLiNar

candidato:  disciPLiNa: 

desenvolvimento

critérios

Nota (valor de referência 0 a 0,4 
décimos,  salvo disciplinas que tenham 
como metodologia palestra e estágio 

supervisionado, que terão como 
valor de

referência 0 a 2)

observações

disciplina   

Pontualidade   

Senso  de
responsabilidade   

comportamento
Moral e Social   

assiduidade e Participação nas 
atividades

Programadas
  

Total   

Parecer  avaliador 
aNeXo ii

Grade curricular

diSciPliNa EMENTa carGa Horária

1. fundamentos Polí-
ticos e Sociológicos da 

Prisão e da Pena.

1.  ampliar conhecimentos de cunho sociológico sobre a história das prisões 
a fim de possibilitar uma percepção das mudanças e transformações do 

processo de aprisionamento ao longo do tempo;
2.  responsabilização criminal, respostas institucionais alternativas à prisão e 

outros mecanismos de solução de conflitos;
3.  Teorias da punição: restrição e privação de liberdade. controle e repressão 
na formação das sociedades modernas; Poder punitivos e democracia: Estado 

Penal e Estado democrático de direito:
a)  Sociedade Brasileira e prisões; o fenômeno do encarceramento massivo 

no Brasil contemporâneo.
4.  Sistema de Justiça Penal.

8h

2. fundamentos jurídi-
cos da responsabilidad 

e criminal.

1.  compreender as transformações do processo punitivo contemporâneo, a 
partir dos aspectos jurídicos.

a.  limites constitucionais do Poder Punitivo do Estado.
b.  o Sistema Prisional sob a ótica constitucional: competências e papeis 

tripartites (legislativo, Judiciário e Executivo).
c.  Estudo a lei de Execução Penal-lei nº 7.210, de junho de 1982.

d.  Noções das Prerrogativas da atividade do advogado.

8h

3. População Prisional e 
Políticas Públicas

1.  relacionar a organização administrativa e as atribuições do dEPEN com o 
ciclo de políticas públicas penitenciárias; Plano Nacional de Política criminal e 

Penitenciária: interfaces entre políticas públicas e política criminal:
a.  formulação de Políticas para a População Prisional: intersetorialidade e 

multidimensionalidade da política prisional.
b.  arranjo de políticas penitenciárias: federalismo, fUNPEN, recursos e 

implementação. Papel do dEPEN na articulação interfederativa, instrumentos 
de gestão (ex: termos de parceria, convênios).

c.  diversidade Populacional e Transversalidade de políticas:
interseccionalidade raça/etnia, nacionalidade, gênero, orientação sexual, 

deficiência, questões culturais e outras.

8h

 

4. Tratamento Peni-
tenciário

1.  compreender a concepção de política penitenciária que se insere na inclu-
são do tratamento penitenciário como política de garantia de direitos humanos, 

fator de redução de danos e minimização de vulnerabilidade que o sistema 
punitivo produz;

2.  análise e aplicação do conceito de humanização;
3.  o tratamento penitenciário como política de garantia de direitos humanos, 

as políticas de reinserção social da SUSiPE:
a.  regras Mínimas de tratamento de Prisioneiros da oNU e revisão. regras de 

Mandela aplicadas ao Sistema;
b.  rotinas práticas e protocolos de atenção à pessoa privada de liberdade: 

alimentação, vestuário, higiene, saúde, etc;
c.  integração entre políticas sociais e assistências no tratamento penitenciário;

d.  Prevenção e combate à Tortura;
e.  Manual de tratamento penitenciário integrado para o sistema penitenciário 

federal;
f.  Históricos de vida, horizontes pessoais e possibilidades de

superação de óbices individuais das pessoas privadas de liberdade.

16h

5.atividade física

1.  Proporcionar aos candidatos conhecimentos a fim de que compreendam os 
conceitos associados à prática regular de atividades físicas e outros fatores do 

estilo de vida, e sua relação com a saúde e qualidade de vida;
2.  condicionamento físico e saúde: importância para as rotinas prisionais;

3.  Treinos de resistência, flexibilidade e força;
4.  informações sobre a execução das atividades físico- desportivas; 5. instru-

ções e métodos de treinamento adequados;
6. incentivo à organização e à participação em competição

desportivas.

16h

6. Uso legal e Progres-
sivo da força

1.  desenvolver habilidades, fundamentos e técnicas de condução, imobilização 
e intervenção em ambientes prisionais;

2.  Uso Progressivo da força: da regularidade à excepcionalidade; Técnicas de 
condução, imobilização e intervenção em ambiente prisional;
3.  importância do uso progressivo para segurança integral do

sistema (presos e agentes).

8h

 

7. Segurança Peni-
tenciária

1.  conhecer as principais rotinas e procedimentos de segurança nos estabeleci-
mentos penais estaduais:

a.  Visão integrada de segurança do ambiente prisional: segurança dos servi-
dores/funcionários das unidades em compasso com a segurança da população 

prisional;
b.  Uso de equipamentos; detectores de metais, coletes, uniformes, algemas,vi-

deomonitoramento, etc;
c.  Situação de atenção;

d.  Mediação de conflitos como estratégia preventiva (1);
e.  os diferentes atores que interagem no interior dos estabelecimentos 

prisionais;
f.  Classificação, Inclusão e Remoção. A comissão Técnica de Classificação: 

noções básicas;
g.  Técnicas de radiocomunicação;

h.  radiocomunicação e inteligência (a importância da linguagem cifrada);
i.  Segurança da informação e uso das ferramentas de comunicação.

20h

8. Técnicas e Tecnolo-
gias Menos letais

1.  desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes no emprego de artifícios;
2.  Tecnologias menos letais;

3.  Pistola Taser. 12h

9. armamento e Tiro

1.  desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para o manejo, com 
eficiência dos diferentes armamentos utilizados na atividade penitenciária.

TEÓrica:
a.  conceituação e histórico das armas de fogo;

b.  regras de segurança - conduta (estande e individual);
c.  Tipos de munição - riscos envolvidos na ação e dinâmica dos confrontos 

armados;
d.  Sobrevivência - riscos envolvidos na ação e dinâmica dos confrontos 

armados.
PráTica:

a.  Manejo - fundamento do tiro; desmontagem e montagem das armas;
b.  Treinamento básico de tiro (tiro em ação primária, ação dupla e simples, na 

posição em pé, ajoelhada e deitada);
c.  Treinamento com reação (tiro rápido sacando a arma do coldre com alvo 

à frente, à esquerda, à direita e à retaguarda, dois acionamentos em 2 
segundos);

d.  Tiro rápido com arma na posição em retenção, 2 acionamentos em 2 
segundos;

e.  Tiro em movimento;
f.  Tiro com troca de carregadores (troca emergencial e troca tática);

g.  Pista de combate.

72h

 

10. Escolta armada

1.  adquirir conhecimentos e habilidades para atuar de forma prudente, segura 
e legal, minimizando os riscos quanto à execução de escoltas armadas de 

presos;
2.  Escolta Pessoal do detento; Escolta em grupos;

3.  Procedimentos e rotinas em que os tipos de Escolta se aplicam. 4. Escolta 
armada;

5. Escolta hospitalar/atendimento saúde.

24h

11.Procedimen to dis-
ciplinar Penitenciário

1.  investigar e apurar atos infracionais cometidos por pessoas privada de 
liberdade, bem como, compreender o processo de instalação, as diversas 

etapas e procedimentos que devem ser executados para a investigação de atos 
infracionais cometidos pela pessoa privada de liberdade:

a.  Procedimentos de disciplinas voltadas aos internos: diretos e deveres das 
pessoas privadas de liberdade; responsabilidades da administração;

b.  importância da disciplina para organização e
funcionamento das unidades e do sistema.

12h

12.defesa Pessoal

1.  desenvolver habilidades, fundamentos e técnicas de condução, imobilização 
e invenção em ambientes prisionais;

2.  Uso de técnicas de defesa pessoal como forma de proteção à integridade 
individual;

3.  Técnicas de Tonfa e situações aplicáveis;
4.  condução em ambiente carcerário: conceitos e técnicas; Técnicas de 

contenção sem e com uso do escudo;
5.  ações de intervenção em pátios;

6.  ação de intervenção em alas.

24h

13.
Gerenciamento de 
crises e técnicas de 

negociação

1.  ampliar conhecimentos sobre táticas e técnicas de gerenciamentos de 
crises, desenvolvendo habilidades de negociação em eventos críticos do âmbito 

carcerário;
2.  a crise na unidade/sistema;

3.  Identificação de elementos de crise (potenciais e efetivos); Solução de 
Problemas;

4.  Mediação de conflitos como resolução do conflito (2);
5.  Situações de emergência: saúde, ameaças e vulnerabilidades, combate 

ao incêndio;
6.  Noções de primeiros socorros.

16 h

14.
inteligência aplicada ao 

sistema prisional

1.  aprofundar conhecimentos básicos acerca da inteligência prisional, sistemas 
de inteligência, bem como, sobre a regulamentação legal das atividades de 

inteligência;
2.  finalidade e objetivos da inteligência Penitenciária;

3.  importância para a segurança da unidade e do sistema;
4.  informação e inteligência: o SPf e sua importância.

12h
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15. relações 
interpessoais e Ética 

profissional

1.  compreender a importância de suas condições pessoais (físicas, psicológi-
cas, éticas, relacionais) no exercício das funções desempenhadas;
2.  assimilar a importância de trabalho no âmbito da cooperação:

a. o espaço do trabalho no dEPEN e unidades penitenciárias
8h

 

 
federais: equipes e comunicação;

b. Equipes integradas, unidades eficientes e seguras;
c. Comunicação interpessoal e relacionamento profissional.

 

16.
intervenção Tática em 

ambiente
Prisional

1. Utilizar corretamente as técnicas de condução, imobilização e intervenção 
em ambiente carcerário, em conformidade com o uso progressivo da força e 

atribuições inerentes ao cargo de agente Penitenciário federal. 24h

17.
Procedimentos ope-

racionais

1.  Manual de Procedimentos da SEaP:
a.  desenvolver habilidades de segurança pública no servidor penitenciário 

nas atividades;
b.  ampliar conhecimentos sobre de segurança estratégica e preventiva no 

ambiente prisional;
c.  Habilitar o servidor Penitenciário no uso de algemas no sistema prisional 

propiciar aos servidores o entendimento do funcionamento da brigada 
hospitalar;

d.  desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes no servidor para técni-
cas de gerenciamento de crises;

e.  conhecer as funcionalidades das medidas de biossegurança e desinfecção 
das unidades prisionais;

f.  Proporcionar conhecimento acerca do protocolo da comunicação social dos 
cursos de formação na área

operacional.

20 h

18. Estágio Supervi-
sionado

1.  intervenções de trabalho em unidades prisionais:
a.  Visitas orientadas;

b.  Participações em plantões;
c.  Vistorias;

d.  Escoltas e outras atividades relativas ao cargo.

18h

ToTal dE carGa Horária 320 h

Protocolo: 656202
Portaria Nº 121, de 02 de FeVereiro de 2021.
institui a comissão de correição administrativa e operacional no âmbito 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária e dá outras provi-
dências.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do
Pará, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o inciso ii do artigo 
138 da constituição do Estado do Pará, bem como pela lei nº 8.937, de 
02 de dezembro de 2019, e coNSidEraNdo o inciso ii, do artigo 3º, da 
lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019, que aponta como uma das di-
retrizes do Sistema Estadual de administração Penitenciária do Estado do 
Pará, a execução de atividades voltadas para a administração prisional e 
identificação penitenciária; CONSIDERANDO que esta Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária – SEaP/Pa necessita analisar e acompanhar 
o andamento dos eixos administrativo e operacional de todas as Unidades 
Prisionais do estado do Pará se faz imprescindível que seja instituída uma 
frente de atuação integrada composta pelas diretorias de cunho estratégi-
co da Secretaria; coNSidEraNdo a necessidade de acompanhamento e 
tomada de providências acerca dos eventos e/ou informações de natureza 
subversiva por parte dos servidores da Secretaria, que atentem contra o 
bom andamento desta SEaP/Pa; coNSidEraNdo a necessidade de acom-
panhamento e tomada de providências acerca dos eventos de natureza 
subversiva por parte dos custodiados junto às Unidades Penitenciárias, ou 
ainda atos oriundos de organizações criminosas – ocriMs, que atentem 
contra a vida dos servidores desta SEaP/Pa, como também da segurança 
da instituição; coNSidEraNdo que o equacionamento de determinadas 
situações críticas, suscetíveis de consequências mais sérias ou trágicas, 
exige um tratamento estratégico para permitir posturas administrativas e 
operacionais voltadas para a racionalização técnica, de forma a eliminar 
o improviso no enfrentamento desses problemas conjunturais graves no 
campo do Sistema Penitenciário, viabilizando soluções positivas; coNSi-
dEraNdo que no estado do Pará, a SEaP/Pa tem por missão institucional 
planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar a custódia, reedu-
cação e reintegração social de pessoas presas, internadas e egressos, em 
cumprimento ao disposto na lei federal nº 7.210,de 11 de julho de 1984 
– lei de Execução Pena; – ccaoS; rESolVE:
art. 1º- instituir a comissão de correição administrativa e operacional da SEaP
art. 2º- a comissão de correição administrativa e operacional da SEaP –
CCAOS, será composta pela Chefia de Gabinete da Secretaria e pelos titu-
lares das diretorias abaixo relacionadas:
1. chefe de Gabinete
2. assessor de Segurança institucional – aSi
3. diretor de administração Penitenciária – daP
4. diretor de assistência Biopsicossocial – daB
5. diretor de logística, Patrimônio e infraestrutura – dlPi
6. diretor de reinserção Social – drS
7. diretora de Execução criminal – dEc
8. diretoria de Gestão de Pessoas – dGP
9. Núcleo de Tecnologia da informação – NTi
art. 3º- a ccaoS desenvolverá suas atividades seguindo os seguintes ei-
xos: administrativo e operacional, onde serão incutidas as pastas da Secr-
taria de acordo com a sua competencia.

art. 4º- o eixo administrativo alcança as seguintes pastas: saúde, reinser-
ção social, execução criminal e infraestrutura.
art. 5ª- o eixo operacional compreende o cumprimento do Manual de Pro-
cedimentos, Protocolos de Segurança, bem como todos os atos normativos 
que devem ser aplicados na rotina das unidades prisionais garantindo a 
ordem e a disciplina no ambiente penitenciário.
art. 6º- antes de qualquer atuação da ccaoS os titulares das pastas re-
lacionadas nesta Portaria deverão elaborar previamente o checklist objeti-
vando a coleta dados de maneira ordenada e sistemática pela mencionada 
comissão.
art. 7º- após a realização das atividades os integrantes da comissão 
apresentarão de imediato, o relatório de diagnóstico integrado, devendo 
remeter o aludido relatório ao Gabinete da Secretaria para as devidas 
providências.
art. 8º- Quando solicitada a corregedoria-Geral Penitenciária acompanha-
rá, a atuação da comissão de controle administrativo e operacional visan-
do apurar as possíveis denúncias constatadas.
art. 9º- revogam-se as disposições em contrário.
art. 10º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 656192

errata
.

errata (2º apostilamento ao convênio nº 006/2019)
Protocolo nº 655498/ doe nº 34.583, pág. 82, de 14/05/2021.
onde se lê:
Belém, 16 de maio de 2021
Leia-se:
Belém, 06 de maio de 2021

Protocolo: 656018
errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, 
Nº 470/2021 – dGP/GaB/seaP/Pa BeLÉM-Pa, 05/05/2021, publi-
cada no doe N°34582 de 13/05/2021.
onde se lê: PorTaria Nº 370/2021.
Leia-se: no PorTaria Nº 470/2021.

Protocolo: 655906
errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, 
Nº 471/2021 – dGP/GaB/seaP/Pa BeLÉM-Pa, 05/05/2021, publi-
cada no doe N°34582 de 13/05/2021.
onde se lê: PorTaria Nº 371/2021.
Leia-se: no PorTaria Nº 471/2021.

Protocolo: 655907
errata da Portaria de desiGNaÇÃo de FUNÇÃo GratiFicada, 
Nº 469/2021 – dGP/GaB/seaP/Pa BeLÉM-Pa, 05/05/2021, publi-
cada no doe N°34582 de 13/05/2021.
onde se lê: PorTaria Nº 369/2021.
Leia-se: no PorTaria Nº 469/2021.

Protocolo: 655908
errata.

tÉrMiNo de ViNcULo, PUBLicada No doe 34581, de 12/05/2021, 
ProtocoLo 654432.
SErVidor:
- SaNdro MUrilo cHaGaS dE oliVEira, Matrícula 5902922/2
onde se lê: TErMiNo dE ViNcUlo: 01/05/2021;
Leia-se: TErMiNo dE ViNcUlo: 05/05/2021.

Protocolo: 656301
errata de Portaria

LiceNÇa PrÊMio, Portaria Nº 490/2021-GaB.seaP, de 
12/05/2021, publicada no doe 34583, de 14/05/2021, Protocolo 
655728.
Servidora: aNa lUcia TEiXEira da coSTa.
onde se lê: no período de 07/05/2021 a 08/06/2021;
Leia-se: no período de 07/05/2021 a 05/06/2021.

Protocolo: 656293
errata de PUBLicaÇÃo
terMiNo de ViNcULo de serVidor, publicada no doe 34.583, de 
14/05/2021, Protocolo 655807.
onde se lê: Término de Vínculo: 13/05/2021;
Leia-se: Término de Vínculo: 14/05/2021.

Protocolo: 656289

diÁria
.

Portaria Nº 644/2021 – 222487 crPP V
Objetivo: Conduzir interno a fim de participar de Audiência de Instrução e 
Julgamento na comarca de Pacajá.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: PacaJá
Servidor. Matricula 5943032 GaBriEl alVES da SilVa - agente Prisional; 
Matricula 5953935 JoÃo carValHo dE MElo - agente Prisional; Matricula 
5953931 JErSoN clEY da SilVa araUJo agente Prisional.
Período. 02 a 04/12 /2020 - diária (S) 02 ½ (dUaS E MEia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 655918
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 712/21-dGP.seaP, de 13/05/21
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 706/21-dGP/SUSiPE, de 07/05/21, 
publicada no doE nº 34.580, de 11/05/21, no que se refere à concessão 
de férias dos servidores abaixo relacionados.
Nº-NoME-MaTrÍcUla-EXErcÍcio-GoZo
01-Moacir HUMBErTo PErEira QUEiroZ-5814871-2020-01.06.21 a 30.06.21
02-MoiSES dE carValHo BriTo BaTiSTa-5953845-2021-01.06.21 a 30.06.21
03-NaZarENo da SilVa cordEiro-5950066-2021-01.06.21 a 30.06.21
04-NaZarENo PalHETa dE SoUSa-5911311-2021-01.06.21 a 30.06.21
05-PaUlo SErGio cardoSo MorEira-5738938-2021-01.06.21 a 30.06.21
06-raYaNE dE NaZarE MarTiNS SalES-5932377-2021-01.06.21 a 30.06.21
07-riVaNildo BarroSo do carMo-57174560-2020-01.06.21 a 30.06.21
08-TadEU Maria dE oliVEira TEiXEira-57211850-2020-01.06.21 a 30.06.21
09-VEroNica fErrEira da MaTa-5954643-2021-01.06.21 a 30.06.21
luiz fernando Paes de Queiroz
diretor da dGP/SEaP

Protocolo: 655965

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2020 - UasG 925852. Processo nº 
2020/288603, Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 007/2020, que tem 
como objeto a contratação de empresas especializadas na prestação de 
serviços contínuos de quatro refeições diárias (desjejum, almoço, jantar 
e lanche noturno) e refeições destinadas a população da UMi (Unidade 
Materno-infantil), mediante a operacionalização de fornecimento, preparo, 
distribuição e transporte para as unidades penitenciárias e delegacias de 
Polícia civil sob responsabilidade da Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária (SEaP-Pa). desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, 
HoMoloGo o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 007/2020 e adJUdico às 
empresas vencedoras: aParEcida rEGiNa caSSaroTTi – EirEli cNPJ 
02.102.125/0001-58, vencedora dos lotes 03 e 05, pelo critério de menor 
preço por lote, no valor total de r$ 21.810.113,28 (Vinte e um milhões 
oitocentos e dez mil cento e treze reais e vinte e oito centavos). VoGUE 
- aliMENTacao E NUTricao lTda cNPJ 04.675.771/0001-30, vencedora 
dos lotes 01, 04 e 07, pelo critério de menor preço por lote, no valor 
total de r$ 44.086.382,40 (Quarenta e quatro milhões oitenta e seis mil 
trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos). ProSPEra SErVicE 
lTda cNPJ 15.011.217/0001-74, vencedora do lote 02, pelo critério de 
menor preço por lote, no valor total de r$ 10.545.918,88 (dez milhões 
quinhentos e quarenta e cinco mil novecentos e dezoito reais e oitenta e 
oito centavos). EXPrESS aliMENToS - coZiNHa iNdUSTrial EirEli cNPJ 
18.580.303/0001-96, vencedora do lote 06, pelo critério de menor preço 
por lote, no valor total de r$ 20.913.480,00 (Vinte milhões novecentos e 
treze mil quatrocentos e oitenta reais). Valor total do Pregão Eletrônico 
nº 007/2020/SEaP: r$ 97.355.894,56 (Noventa e sete milhões trezentos 
e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 
seis centavos).
Belém/Pa, 14 de maio de 2021. 
Jarbas Vasconcelos do carmo 
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 656373

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 180 de 14 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 2021/515112, de 13.05.2021,
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor adriaNo BarroSo doS SaNToS, matrícula nº 
54186746/2, ocupante do cargo de diretor do departamento de artes cê-
nicas, como fiscal da prestação de serviço a ser realizada pelo profissional 
Matheus rossy araújo aguiar, que fará apresentação cultural no evento em 
alusão ao dia internacional de combate à lGBTifobia, que acontecerá na 
Praça dos artistas/fundação cultural do Pará, no dia 17 de maio de 2021.
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 14 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 656281
Portaria Nº 179 de 14 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 2021/36469, de 13.01.2021,
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor lEaNdro JoSÉ MoNTEiro riBEiro, matrícula 
nº 80845866/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, como fis-
cal do recebimento de 10 (dez) bandeiras do Município de Belém a serem 
fornecidas pela empresa Freitas Guimarães e Cia LTDA, a fim de atender às 
demandas dos espaços da 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 14 de maio de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura.

Protocolo: 656228

.

.

errata
.

errata:
a Secretaria de Estado de cultura vem apresentar a seguinte ErraTa, 
acerca do Edital 004/2021, publicado no Diário Oficial do Estado, ed. 
34.583, de 14 de maio de 2021, protocolo 655861, nos seguintes termos:
item 2.1.
onde se lê: ...14/05/2021 a 23/05/2021.
Leia-se: ...14/05/2021 a 28/05/2021.
item 2.1.1.
onde se lê: ...no dia 24 de maio...
Leia-se: ...no dia 31 de maio...
item 6.2.
onde se lê: ...no dia 11 de junho...
Leia-se: ...no dia 18 de junho...

Protocolo: 656269

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 002/2021
Pae: 2021/485506
objeto: ProJETo Voa – JorNada dE caPaciTaÇÃo E aUToNoMia do 
arTiSTa iNdEPENdENTE – caNTor oliVar BarrETo, que se apresentará 
em formato digital – liVE, no dia 16/05/2021, às 18h horas
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 43/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503-8421; Plano 
interno 103.000.8421c; fonte de recurso: 0101; Natureza de despesa: 
339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
favorecido: BraQUia ProdUÇÕES, inscrito no cNPJ de n° 34.861.986/0001-06.
Valor Total: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
data: 14/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 002/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 14/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 656296
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2021
Pae: 2021/484996
objeto: ProJETo Voa – JorNada dE caPaciTaÇÃo E aUToNoMia do 
arTiSTa iNdEPENdENTE- caNTor JEff MoraES, que se apresentará em 
formato digital – liVE, no dia 22/05/2021, às 18h horas
fundamento legal: artigo 25, inciso iii, da lei 8.666/93 e conforme dis-
põe o Parecer Jurídico nº 45/2021 – ProJUr/fcP do referido processo.
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503-8421; Plano 
interno: 103.000.8421c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 
339039; ação: 233267
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
Favorecido: PARASHOWS PRODUÇÕES E EVENTOS, inscrito no CNPJ de n° 
35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 14.000,00
data: 14/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 003/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 003/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 14/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 656297
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 295 - FcP de 14 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
rESolVE:
1- aUToriZar o Gestor do Processo administrativo Eletrônico – PaE a criar 
a unidade administrativa denominada “assessoria Técnica” (sigla aSTEc), 
ligada diretamente à Presidência da fundação cultural do Estado do Pará 
- FCP, com a finalidade de instruir e acompanhar os processos administrati-
vos relacionados aos incisos iii, iV e V do art. 13 da iN nº 001/2021 - fcP.
2 – dESiGNar as servidoras Maria ValdEiSE da coSTa rocHa, Matrí-
cula 57201863/2, cargo Técnico em administração e finanças, e PaUla 
fErNaNda dE SENa GoNÇalVES, Matrícula 57223472/4, cargo coordena-
dora de Promoção da leitura, sem prejuízo das suas funções, para também 
desenvolverem suas atividades na assessoria Técnica mencionada no item 
1 desta Portaria.
3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 656124

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº 043/2021 - FcG de 13.05.2021.
conceder férias residuais à servidora da fcG, referente ao período aquisi-
tivo 2017/2018.
Período: 21/12/2020 a 04/01/2021
cargo: Procuradora fundacional
Nome: daniela ribeiro Moreira demétrio dos Santos - if: nº. 5902568/1
autorização Processo nº 2020/904715
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 656041

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 274 de 13 de Maio de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.375 de 16 de outubro de 2020 e aquelas previstas na lei Estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
art. 1º-dESiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados, 
para a função de fiscal Titular e suplente dos contratos citados abaixo:

coNTraTo dEScriÇÃo EMPrESa NoME fiScal MaTrÍcUla

004/2021 aquisição de Equipamen-
tos Fotográficos

PriSMa coMÉrcio 
VarEJiSTa

rogério da Silva Uchoa 
Pinheiro

rita de cássia Nunes 
câmara

5945856/2
5954412/2

 

Está Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Vera lucia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em Exercício

Protocolo: 656178

.

.

errata
.

Portaria N.º 260/2021 – secoM, 03 de maio de 2021, Publicada
no doe n° 34.574 de 06 de maio de 2021.
referente à concessão de diária do mês de maio da servidora:
laíse cristiny coelho Pereira
onde se lê: período de 05 a 07 de maio de 2021
Leia-se: período de 06 a 08 de maio de 2021

Protocolo: 656089

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 287 de 03 de Maio de 2021
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais, 
e conforme Proc. nº 2021/443738/SEcoM.
rESolVE:
i – conceder a servidora rita de cássia Nunes câmara, mat. N°5954412/2,
cargo de assessor de imprensa i, o suprimento de fundos no valor de r$ -
8.000,00 (oito mil reais), para suprir as necessidades desta SEcoM.
ProGraMa dE TraBalHo ElEMENTo dE dESPESa foNTE do rEcUrSo 
Valor 2472212978338 333.90.30(Material – consumo) 0101000000 r$ 
8.000,00
ii – o período de aplicação é de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão
da oB, e a prestação de contas tem que ser feita até 15 (quinze) dias do
término da aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656092

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 288 de 30 de abril de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/392290/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 1 (uma diária comple-
mentar), que por motivo de alteração na agenda do Governo foi necessário 
permanecer por mais um dia de 16 a 17/04/2021 no município de Santarém.
NoME: João Paulo de castro corrêa
carGo: colaBorador EVENTUal
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656090
Portaria Nº 289 de 13 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/467000/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governo, houve a necessidade de 
permanecer por mais um dia de 07 a 08/05/2021 no município de almei-
rim, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
carGo: SUPErViSor ii
MaTricUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656077
Portaria Nº 276 de 11 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/500065/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 5 ½ (cinco diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de Marabá e Xinguara do Pará no período de 
11 a 16 de maio de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo 
do Estado do Pará.
NoME: Jader da Silva Paes
carGo: aSSESSor dE iMPrENSa ii
MaTricUla: 5947746
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656078
Portaria Nº 279 de 11 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/500245/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de rio Maria no período de 12 a 14 de maio de 
2021, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
carGo: SEcrETario dE dirEToria
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MaTrÍcUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656094
Portaria Nº 280 de 11 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/500429/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 2 ½ (duas diárias e 
meia), que se deslocará para o município de rio Maria no período de 12 
a 14 de maio de 2021, para cobertura de pauta jornalista do Governo do 
Estado do Pará.
NoME: Paulo cezar Teixeira de Sousa
carGo: colaBorador EVENTUal
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656095
Portaria Nº 281 de 11 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/500579/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de rio Maria no período de 12 a 14 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
carGo: aSSESSor dE coMUNicaÇÃo ii
MaTrÍcUla: 5110879
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656096
Portaria Nº 277 de 11 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/499930/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; 3 ½ (três diárias e 
meia), que se deslocará para os municípios de Marabá e Xinguara do Pará 
no período de 11 a 14 de maio de 2021, para cobertura de pauta jornalís-
tica do Governo do Estado do Pará.
NoME: João Paulo de castro corrêa
carGo: colaBorador EVENTUal
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656080
Portaria Nº 278 de 11 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/499550/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de Marabá e Xinguara do Pará no período de 
11 a 14 de maio de 2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo 
do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
carGo: SUPErViSor ii
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656081
Portaria Nº 282 de 11 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/496078/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de São João de Pirabas no dia 10 de maio de 2021, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
carGo: aSSESSor dE iMPrENSa ii
MaTrÍcUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656082

Portaria Nº 283 de 10 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/496059/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao colaborador eventual relacionado; ½ (meia diária), que se 
deslocará para o município de São João de Pirabas no dia 10 de maio de 
2021, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Paulo cezar Teixeira de Sousa
carGo: colaBorador EVENTUal
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656083
Portaria Nº 275 de 10 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/498572/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de Marabá e Xinguara do Pará no período de 
11 a 14 de maio de 2021, para conduzir equipe que efetuará cobertura 
jornalística.
NoME: luiz reinaldo cunha de Souza
carGo: MoToriSTa
MaTricUla: 5953110
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656084
Portaria Nº 285 de 06 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/485201/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou 
para o município de abaetetuba no dia 06 de maio de 2021, para conduzir 
a equipe que efetuou cobertura jornalística.
NoME: Mauricio Santos Monteiro
carGo: SEcrETario dE GaBiNETE
MaTrÍcUla: 5957659
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656085
Portaria Nº 286 de 06 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/498573/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que se des-
locará para os municípios de Marabá e Xinguara no período de 11 a 14 de 
maio de 2021, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Mauricio Santos Monteiro
carGo: SEcrETario dE GaBiNETE
MaTrÍcUla: 5957659
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656086
Portaria Nº 284 de 06 de Maio de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação em exercício, usando de suas atri-
buições legais e conforme Proc. Nº 2021/485143/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocou 
para o município de Santa izabel do Pará no dia 06 de maio de 2021, para 
conduzir a equipe que efetuou cobertura jornalística.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
carGo: MoToriSTa
MaTrÍcUla: 58916743
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação em Exercício

Protocolo: 656088
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FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

errata
.

errata da Portaria N.º 155/2021, de 12 de Maio de 2021., 
que trata da exoneração de caNdido Garcia Neto, matrícula 
5946606/1, publicada em doe 34.583 de 14.05.2021:
onde se lê:
i – EXoNErar a Sra. caNdido Garcia NETo, matrícula 5946606/1, que 
atualmente ocupa o cargo em comissão de coordenador de Núcleo.
ii – os efeitos desta portaria retroagirão a contar de 06/05/2021.
Lê-se:
i – EXoNErar a Sra. caNdido Garcia NETo, matrícula 5946606/2, que 
atualmente ocupa o cargo em comissão de coordenador de Núcleo.
ii – os efeitos desta portaria se dará a contar de 01/06/2021.

Protocolo: 656064

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 161/2021, de 14 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 n.º 42/2021 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2021/509128, de 12/05/2021.
r E S o l V E:
 i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor SÉrGio carloS fariaS 
dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em comissão 
de GErENTE, no valor de r$ 1.700.00,00 (um mil e setecentos reais), 
obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto Elemento de despesa Valor -

Material de consumo 339030 900,00  

Serviços Pessoa física 339036 800,00  

fonte de recurso - - 0101

ação - - 232.279 - Manutenção de repeti-
doras e retransmissoras de TV

ii - determinar o período 24 a 27/05/2021 dias para aplicação do Supri-
mento de fundos, na(s) localidade(s) de ipixuna e Santa Maria, conforme 
decreto 1180, de 12 de agosto de 2008 que tem como objetivo de atender 
despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto 
pagamento em espécie. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias conse-
cutivos, para a realização da prestação de contas, a contar do retorno do 
servidor a funtelpa (sede).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 656100

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 156/2021, de 14 de Maio de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 41/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 12/05/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/508925, de 
12/05/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoU-
Za corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional 
nº 3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
ipixuna e Santa Maria, no período de 24 a 27/05/2021, com o objetivo de 
realizar serviços de manutenção no site de ipixuna que foi vandalizado e 
readequação da infraestrutura do site de Santa Maria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 656034

Portaria Nº 160/2021, de 14 de Maio de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 37/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 12/05/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/506814, de
12/05/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diária(s), ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, ocupante do cargo em comissão de aSSiSTENTE i, Matrícula 
n.º 54197248/4, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
anajás, no período de 20 a 24/05/2021, com o objetivo de realizar serviços 
de manutenção do transmissor e do sistema irradiante que estão fora do ar.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 656111
Portaria Nº 158/2021, de 14 de Maio de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 39/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 12/05/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/508794, de 
12/05/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s), ao servidor SÉrGio carloS fa-
riaS dE oliVEira, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Matrícu-
la n.º 3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de
ipixuna e Santa Maria, no período de 24 a 27/05/2021, com o objetivo de
realizar serviços de manutenção no site de ipixuna que foi vandalizado e 
readequação da infraestrutura do site de Santa Maria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 656107
Portaria Nº 159/2021, de 14 de Maio de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 38/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 12/05/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/506853, de 
12/05/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 4 e ½ (quatro e meia) diária(s), ao servidor JoÃo BaTiSTa 
flEXa dE MElo, ocupante do cargo de TEc.EST.rEPET.rETr.dE TV, Matrí-
cula n.º 3179974/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) 
de anajás, no período de 20 a 24/05/2021, com o objetivo de realizar 
serviços de manutenção do transmissor e do sistema irradiante que estão 
fora do ar.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 656103
Portaria Nº 157/2021, de 14 de Maio de 2021
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 40/2021 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 12/05/2021, contido nos autos do Processo nº 2021/508895, de
12/05/2021.
r E S o l V E:
coNcEdEr 3 e ½ (três e meia) diária(s), ao servidor carloS alBErTo 
loBo da SilVa, ocupante do cargo de TEc.EST.rEPET.rETr. dE TV, ma-
trícula funcional nº 3181057/2, para custear despesas com viagem ao(s) 
Município(s) de ipixuna e Santa Maria, no período de 24 a 27/05/2021, 
com o objetivo de realizar serviços de manutenção no site de ipixuna que 
foi vandalizado e readequação da infraestrutura do site de Santa Maria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 656105
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 568/2021-GaB/siNd.  Belém, 14 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 02/2021-GaB/SiNd, de 
14/05/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigató-
ria, instaurada nos termos da PorTaria nº 110/2021-GaB/SiNd de 
26/01/2021, publicada no doE, edição nº 34.473 de 28/01/2021, prorro-
gada pela PorTaria nº 389/2021-GaB/SiNd de 31/03/2021, publicada no 
doE, edição nº 34.541 de 05/04/2021;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 569/2021-GaB/siNd.  Belém, 14 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 02/2021-GaB/SiNd, de 
13/05/2021, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigató-
ria, instaurada nos termos da PorTaria nº 109/2018-GaB/SiNd de 
12/11/2018, publicada no doE, edição nº 33.740 de 14/11/2018, prorro-
gada pela PorTaria nº 114/2018-GaB/SiNd de 20/12/2018, publicada no 
doE, edição nº 33.765 de 21/12/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 570/2021-GaB/Pad.  Belém, 14 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando 551/2021-NdE/SEdUc, de 
14/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 220/2018-GaB/Pad de 22/08/2018, publicada no doE n° 
33.686 de 24/08/2018, prorrogado pela PorTaria nº 323/2018-GaB/Pad 
de 13/12/2018, publicada no doE nº 33761 de 17/12/2018, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Es-
tadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) 
cdias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processan-
te, de que trata a PorTaria acima referida, a contar da data subse-
quente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
1. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 571/2021-GaB/Pad.  Belém, 14 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando 546/2021-NdE/SEdUc, de 
13/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 92/2019-GaB/Pad de 10/06/2019, publicada no doE n° 
33.893 de 11/06/2019, prorrogado pela PorTaria nº 231/2019-GaB/Pad 
de 01/10/2019, publicada no doE nº 33.998 de 02/10/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.

r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) cdias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
1. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 572/2021-GaB/Pad.  Belém, 14 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 549/2021-GaB/Pad de 14/05/2021;
coNSidEraNdo  o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor rEJaNE MarÍlia Sá dE oliVEira, Mat. nº 
57208584-1, designado pela PorTaria nº 120/2021, de 01/02/2021, 
publicada no doE nº 34.478 de 02/02/2021, pela servidora aMÉlia 
daS GraÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. nº 57229140-2, na qualidade de 
Presidente - Pad 220/2018;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de deF. datiVo Nº 573/2021-GaB/Pad.  Belém, 
14 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 545/2021, datado em 
12/05/2021, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria nº 374/2018-GaB/Pad, de 26/11/2018, publicada no doE 
nº 33.748 de 28/11/2018;
coNSidEraNdo o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Maria JoSÉ SilVa do NaSciMENTo, Mat. nº 
5090580-4, para funcionar na qualidade de dEfENSor daTiVo do servidor 
C.L.S.O.C., matrícula nº 54192564-1, já devidamente qualificado nos autos 
do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos da 
comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 574/2021-GaB/siNd.  Belém, 14 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memo. nº 02/2021-GaB/SiNd, de 13/05/2021, 
firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Processual, instaurada nos ter-
mos da PorTaria nº 30/2018-GaB/SiNd de 02/04/2018, publicada no doE, 
edição nº 33.589 03/04/2018, prorrogada pela PorTaria nº 41/2018-GaB/
SiNd de 04/06/2018, publicada no doE, edição nº 33.631 de 06/06/2018;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de reali-
zação de procedimentos necessários na busca da verdade real dos fatos, 
indispensáveis, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante, de que trata 
a PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 656217

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGacao de LiceNÇa saUde
NoME: aGUida MadalENa rodriGUES da MEMoria cardoSo
coNcESSao: 70 diaS
PEriodo: 30/10/19 a 07/01/20
MaTricUla: 184500/4 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE a Maia/BElEM
laUdo MEdico: 61358
NoME: firMiNo fErrEira BaSToS
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 13/03/21 a 27/03/21
MaTricUla: 5716101/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE iNacio MoTa/MaraBa
laUdo MEdico: 12519/2021
NoME: fraNciSco BorGES liMa
coNcESSao: 179 diaS
PEriodo: 14/10/20 a 10/04/21
MaTricUla: 54180601/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE ElZa Mª  daNTaS/S doM araGUaia
laUdo MEdico: 12.310/20
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NoME: HEliENE PiMENTEl dE SoUSa
coNcESSao: 57 diaS
PEriodo: 01/01/21 a 26/02/21
MaTricUla: 5893214/1 carGo: aSSiST adM
loTaÇÃo: EE aNToNio carValHo/SaNTarEM
laUdo MEdico: 030/2021
NoME: iSaBElla Maria carValHo rodriGUES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 04/03/21 a 02/05/21
MaTricUla: 57213748/1 carGo: aUX oPEr
loTaÇÃo: EE EdUardo laUaNdE/MariTUBa
laUdo MEdico: 70619
NoME: lUcEliTE dE alENcar SoUSa
coNcESSao: 61 diaS
PEriodo: 06/03/21 a 05/05/21
MaTricUla: 5671973/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE PliNio PiNHEiro/MaraBa
laUdo MEdico: 12.506/2021
NoME: lUcEliTE dE alENcar SoUSa
coNcESSao: 61 diaS
PEriodo: 06/03/21 a 05/05/21
MaTricUla: 5671973/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PEQUENo PriNciPE/MaraBa
laUdo MEdico: 12.506/2021
NoME: MariNalVa lUiZa da SilVa BarilE
coNcESSao: 181 diaS
PEriodo: 14/02/21 a 13/08/21
MaTricUla: 54183016/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MElViN JoNES/UrUara
laUdo MEdico: 063/2021
NoME: MarcoS aNToNio lEal alVES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 13/03/21 a 10/06/21
MaTricUla: 5821681/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoNaTHaS aTHiaS/MaraBa
laUdo MEdico: 12.526/2021
NoME: Maria ElENicE MarQUES alVES
coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 03/03/21 a 02/04/21
MaTricUla: 6009263/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE acY PErEira/MaraBa
laUdo MEdico: 12.521/21
NoME: MarcoS ViNiciUS MoNTEiro rocHa
coNcESSao: 123 diaS
PEriodo: 31/03/21 a 31/07/21
MaTricUla: 5821096/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MarlUcE SoUZa/ParaUaPEBaS
laUdo MEdico: 12539/2021
NoME: Maria diNalVa diaS doS SaNToS
coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 20/03/21 a 19/04/21
MaTricUla: 516554/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE liBErdadE/MaraBa
laUdo MEdico: 12.537/21
NoME: MaNoEl fElicio da SilVa
coNcESSao: 167 diaS
PEriodo: 31/12/20 a 15/06/21
MaTricUla: 57192844 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE fraNcilaNdia/Eldorado caraJaS
laUdo MEdico: 12.455/21
NoME: MarcElia riBEiro dE carValHo
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 17/11/20 a 15/01/21
MaTricUla: 5896456/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE alBErTiNa BarrEiroS/iTUPiraNGa
laUdo MEdico: 12333/20
NoME: Marcia Maria da coSTa SoarES
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 10/03/21 a 07/06/21
MaTricUla: 54187916/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE oliVEira/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 71943
NoME: Maria da coNcEicao rodriGUES
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 20/03/21 a 15/09/21
MaTricUla: 57216299/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE ESTEliTa SilVa/BElEM
laUdo MEdico: 70618
NoME: NoElia dE Sa rEGo
coNcESSao: 31 diaS
PEriodo: 05/11/20 a 05/12/20
MaTricUla: 57210526/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE rio TaPaJoS/SaNTarEM
laUdo MEdico: 510/2020
NoME: orlaNdo Joao loPES corrEa
coNcESSao: 120 diaS
PEriodo: 06/01/21 a 05/05/21
MaTricUla: 628735/3 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE d PEdro ii/BElEM
laUdo MEdico: 72026
NoME: oZiEl SoUZa da roSa
coNcESSao: 181 diaS

PEriodo: 03/03/21 a 30/08/21
MaTricUla: 54197485/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE rio TaPaJoS/SaTarEM
laUdo MEdico: 094/2021
NoME: raiMUNda dE SENa coElHo
coNcESSao: 19 diaS
PEriodo: 13/03/21 a 31/03/21
MaTricUla: 5571952 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Joao XXiii/S SEBaSTiao B ViSTa
laUdo MEdico: 71857
NoME: riTa dE caSSia frEirE PiaNi
coNcESSao: 5 diaS
PEriodo: 17/02/20 a 21/02/20
MaTricUla: 54197742/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE YolaNda cHaVES/BraGaNca
laUdo MEdico: 2219/2020
NoME: riTa dE caSSia frEirE PiaNi
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 03/03/20 a 17/03/20
MaTricUla: 54197742/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE YolaNda cHaVES/BraGaNca
laUdo MEdico: 2805/2020
NoME: roSaNGEla Maria dE SoUZa fialHo
coNcESSao: 93 diaS
PEriodo: 01/11/19 a 01/02/20
MaTricUla: 5761743/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE aUGUSTo corrEa/BraGaNca
laUdo MEdico: 2173/2019
NoME: rUi NEri doS SaNToS rEBElo
coNcESSao: 179 diaS
PEriodo: 29/01/21 a 26/07/21
MaTricUla: 54181433/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE EMaNUEl ViEira/JUrUTi
laUdo MEdico: 069/2021
NoME: SoNia rEGiNa da SilVa fErrEira
coNcESSao: 66 diaS
PEriodo: 21/03/21 a 25/05/21
MaTricUla: 55589516 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GaSPar ViaNNa/MaraBa
laUdo MEdico: 12.520/21
NoME: Soraia da SilVa Macola
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 07/03/21 a 04/06/21
MaTricUla: 57204644/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE ViScoNdE S fraNco/BElEM
laUdo MEdico: 72022
NoME: SilVio doS aNJoS SilVa
coNcESSao: 26 diaS
PEriodo: 13/02/21 a 10/03/21
MaTricUla: 377147/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE Maria PaiXao/JacUNda
laUdo MEdico: 12.497/2021

Protocolo: 656154
LiceNca assistÊNcia
NoME: GlEiVaNia SaNToS dE SoUZa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 28/02/20 a 13/03/20
MaTricUla: 57220009/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dioNiSio carValHo/roNdoN Pa
laUdo MEdico: 12158/20
NoME: roNEY NoNaTo rEiS dE BriTo da SilVa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 04/11/19 a 18/11/19
MaTricUla: 57196480/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lEaNdro SilVEira/BraGaNca
laUdo MEdico: 2142/2019
NoME: Socorro dE faTiMa SaNTaNa SilVa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 13/05/19 a 27/05/19
MaTricUla: 57233994/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE rio caETE/BraGaNca
laUdo MEdico: 1960/2019
NoME: ValdElicE fErrEira caNiNdE da SilVa
coNcESSao: 30  diaS
PEriodo: 08/08/19 a 06/09/19
MaTricUla: 5801281/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lUiZ P MarTirES/BraGaNca
laUdo MEdico: 19841/2019
NoME: ValEria alMEida PaZ
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 16/02/20 a 16/03/20
MaTricUla: 57234167/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE arGENTiNa PErEira/BraGaNca
laUdo MEdico: 2025/2020

Protocolo: 656180
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coNtrato
.

contrato: 030/2021
objeto do contrato: aquisição de equipamentos de informática, elé-
tricos e materiais diversos (computador), para atender as demandas 
da Secretaria de Estado de Educação.
Pregão Eletrônico nº 002/2021-Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 20.969.994,60
dotação orçamentária:
*fonte (Bid): 0131004800 - Produto: 3008 - funcional Programática: 
16.101.12.122.1416 - Projeto/atividade: 7607 - Natureza de despeza: 4490.52
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. nº 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, 
s/n, cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: daten Tecnológia ltda/cNPJ. nº 04.602.789/0001-01, com sede 
na rod ilheus-Urucuca, Ba 262, KM 3.5, cEP: 45.658-335, iguape, ilheus/Ba
foro: Belém
data de assinatura: 12/05/2021
Vigência: 12/05/2021 a 11/05/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado e Educação

Protocolo: 655997
contrato: 019/2021
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na João Pedro Miranda, km 
1,5, cristo redentor, no município de abaetetuba/Pa., para funcionamento 
da E.E.E.f.M. cristo redentor, da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: nº 008/2021-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 12.500,00
dotação orçamentária:
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509. – Projeto atividade: 8906 – Natureza de despesa: 3390. 39.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: associação obras Sociais da diocese de abaetetuba, cNPJ. nº 
02.727.757/0001-07, com sede na rua pe. luiz Varela, nº 1636, centro, 
cEP 68.440-000, abaetetuba/Pa
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 656312
contrato: 015/2021
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na rodovia João Pedro 
Miranda, km 02, bairro: cristo redentor, no município de abaetetuba/Pa., 
para funcionamento da E.E.E.f.M. cristo Trabalhador, da Secretaria de Es-
tado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: nº 004/2021-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 12.500,00
dotação orçamentária:
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509. – Projeto atividade: 8906 – Natureza de despesa: 3390. 39.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: associação obras Sociais da diocese de abaetetuba, cNPJ. nº 
02.727.757/0001-07, com sede na rua pe. luiz Varela, nº 1636, centro, 
cEP 68.440-000, abaetetuba/Pa
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 656319
contrato: 034/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade Vila cardoso, Pa 150, Km 
43, Moju/Pa, para funcionamento de Moradia dos Professores do Sistema de organiza-
ção Modular de Ensino – SoME, da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: nº 009/2021-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 757,37
dotação orçamentária:
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509. – Projeto atividade: 8906 – Natureza de despesa: 3390. 36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 
10, s/n, cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
locadora: Maria Jarina Sousa Pantoja, inscrita no cPf Nº703.370.552-20 e por-
tadora da carteira de identidade nº 4066341 2Via Pc/Pa, residente e domicilia-
da, na Pa 150, km 44, Vicinal 3, Vila cardoso, cEP: 68.450-000, Moju/Pa
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 656307

contrato: 024/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na rua Beira rio, Vila 
Soledade no município de Moju/Pa, para funcionamento de moradia 
dos professores do Sistema de organização Modular de Ensino/SoME, 
da Secretaria de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: nº 006/2021-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 800,00
dotação orçamentária:
fonte de recurso: 0104 – Produto: 2227 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509. – Projeto atividade: 8906 – Natureza de despesa: 3390. 36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Manoel raimundo Teixeira, portador da carteira de identidade 
nº 4909131 SSP/Pa, e cPf n° 055.951.932-04, residente e domiciliado na 
comunidade Menino deus, alto Moju, cEP 68.450-000, Moju/Pa
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 656309

terMo aditiVo a contrato
.

termo aditivo: 6
contrato: 158/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de limpeza, conservação e hi-
gienização, nas instalações e nos bens móveis dos órgãos e entidades da 
Secretaria de Estado de Educação.
objeto do aditivo: Visando alterar o valor mensal do contrato original, 
considerando o reequilíbrio econômico-financeiro, justificado por acordos 
firmados interposto pela Convenção Coletiva 2020/2021.
Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP nº 002/2017
ata de registro de Preços nº 011/2017-SEad/dGl/SrP
Valor mensal: r$ 171.109,61
dotação orçamentária:
fonte: 0102006360 Produto: 2795 função Programática: 16101.12.122.1297 
Projeto atividade: 8338 Natureza de despesa: 3390.37
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: E B cardoso Eireli. cNPJ nº 34.849.836/0001-87, com sede na cj 
Cohab, Gleba I, Rua WE 04, nº 386, CEP: 66.623-284, Nova Marambaia, Belém/PA.
data de assinatura: 12/05/2021
Vigência: a partir da data de sua assinatura
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 655999
termo aditivo: 12
contrato: 045/2010
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEEfM 
Novo Horizonte – águas lindas ananindeua/Pa.
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 056/2010-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – funcional Programática: 16101.12.362.1509 
– Projeto atividade: 8906. – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: abalem ricardo anaice cordeiro, cPf nº 036.540.442-04, re-
sidente e domiciliado na rodovia Meira filho, 255, chapéu Virado, cEP 
66.923-120, Mosqueiro /Pa
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: 16/05/2021 a 15/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 654608
termo aditivo: 4
contrato: 186/2018
objeto do contrato: construção de Escola Nova com 12 (doze) Salas de 
aula na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quinta – da vigência do contrato original.
concorrência Pública nº 022/2017-Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: lastro Projetos e construção civil Eireli., com cNPJ/Mf. Nº 
02.511.127/0001-09, com sede na av Tavares Bastos, nº 820, 2º andar, 
Sala a, cEP.: 66.615-005, Marambaia, Belém/Pa,
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: 17/05/2021 a 15/08/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 654615
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diÁria
.

Portaria de diarias No. 47823/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar assessoramento Técnico e 
Pedagógico e atendimento ao Sistema de organização Modular de Ensino - 
Some, sob a jurisdição da 10ª UrE, EM altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
alTaMira / BElEM / 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aliNE dE oliVEira riBEiro
MaTrÍcUla: 5900830  cPf: 67797369291
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 656143
Portaria de diarias No. 47824/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar assessoramento Técnico e 
Pedagógico e atendimento ao Sistema de organização Modular de Ensino - 
Some, sob a jurisdição da 10ª UrE, EM altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
alTaMira / BElEM / 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453
cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 656065
Portaria de diarias No. 47874/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir Processos administrativos 
disciplinares nº 22/2019 instaurado em desfavor de servidores desta Se-
cretaria no municípo de Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEJaNE Marilia Sa dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57208584  cPf: 74849085253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 656055
Portaria de diarias No. 47830/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na 
EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 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: 656079
Portaria de diarias No. 47877/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instaurar Processo administrativo 
disciplina nº 47/2020 em desfavor de servidores desta Secretaria no mu-
nicípio de Mosqueiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoSQUEiro / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
MoSQUEiro / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo laUNE doS SaNToS
MaTrÍcUla: 404071  cPf: 15336743291
carGo/fUNÇÃo:Prof. colaBorador NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 656075
Portaria de diarias No. 47876/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instaurar Processo administrativo 
disciplina nº 47/2020 em desfavor de servidores desta Secretaria no mu-
nicípio de Mosqueiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoSQUEiro / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
MoSQUEiro / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rENaTa SaNToS da foNSEca
MaTrÍcUla: 57176254  cPf: 84702850253
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 656076
Portaria de diarias No. 47842/2021
oBJETiVo: Solicitação de diária para realizar entrega de materiais na EEEM 
dr. romildo Veloso e Silva em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio GUEdES PiNTo
MaTrÍcUla: 5460786
cPf: 17402913287
carGo/fUNÇÃo: GErENTE dE ProJETo iii / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 656087

Portaria de diarias No. 47825/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar assessoramento Técnico e 
Pedagógico e atendimento ao Sistema de organização Modular de Ensino - 
Some, sob a jurisdição da 10ª UrE, EM altamira.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
alTaMira / BElEM / 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa
MaTrÍcUla: 194182  cPf: 08826870268
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 656067
Portaria de diarias No. 47890/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da Prefeitura que 
irão fazer a logista da reinauguração das escolas: EEEM Pedro ribeiro Mota, em 
Xinguara e EEEff Senador catete Pinheiro e EMEf Expedito ribeiro em rio Maria.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / rio Maria / 11/05/2021 - 15/05/2021 Nº diárias: 4
rio Maria / BElEM / 15/05/2021 - 15/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa
MaTrÍcUla: 761249  cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 656071
Portaria de diarias No. 47885/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para instruir Pad, em Mosqueiro.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoSQUEiro / 10/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 4
MoSQUEiro / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GilValdo da cUNHa oliVEira
MaTrÍcUla: 406910  cPf: 11668903253
carGo/fUNÇÃo: aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 656073

oUtras MatÉrias
.

cedeNcia
Portaria n.º: 3229/2021 de 12/05/2021
de acordo com o Processo Nº 1076058/2020
ceder a EScola dE GoVErNaNÇa PUBlica do ESTado do Pará, a ser-
vidora criSTiNa SUEli da SilVa loPES, matricula nº 5901394/1, Espe-
cialista em Educação, lotada nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de 
origem, no período de 01/05/2021 a 29/04/2025.
desiGNar
Portaria nº.: 3193/2021 de 12/05/2021
de acordo com o processo Nº 896263/2020
designar VaNia lUcia doS SaNToS carNEiro, Matrícula nº 239640/2, 
Espec. em Educação, para responder pela função de diretor i(GEd-3) da 
EEEfM Vilhena alves/Belém,durante o impedimento do titular, no periodo 
de 01/01/2021 a 17/02/2021.
Portaria nº.: 2936/2021 de 10/05/2021
de acordo com o processo Nº 94032/2021
designar JaMillE do Socorro SaNTaNa rodriGUES, Matrícula nº 
57227153/2, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
ii(GED-3.1) da EEEFM Julia Seffer/Ananindeua, durante o impedimento do 
titular, no periodo 04/03/2021 a 17/04/2021.
Portaria nº.: 3192/2021 de 12/05/2021
de acordo com o processo nº 40745/2021
designar HEriKa NaZarE PaiVa fraNca, Matrícula nº 57208371/1, Es-
pec. em Educação, para responder pela função de diretor i(GEd-3) da EE-
EfM Maria de Nazare Marques rios/ananindeua, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 01/04/2021 a 15/05/2021.
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria Nº 000078/2021 de 11/05/2021
coNcEdEr fÉriaS rEGUlaMENTarES, aoS SErVidorES aBaiXo rElacio-
NadoS, loTadoS Na aSSESSoria dE coMUNicaÇÃo, NESTa SEcrETaria.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo EXÉrc. diaS
57213299-1 aNdErSoN rodriGo coSTa doS SaNToS 01/07/2021 30/07/2021 2021 30
189855-1 EdNa Maria SilVa raMoS 05/07/2021 03/08/2021 2021 30
761079-1 raiMUNdo JoSÉ coSTa PoNTES 05/07/2021 03/08/2021 2021 30
760854-1 EliSEU TaVarES diaS 04/08/2021 02/09/2021 2021 30

57212568-1 aNdErSoN rodriGUES da SilVa 05/07/2021 03/08/2021 2021 30

Portaria nº.: 3334/2021 de 14/05/2021
iNTErroMPEr, por necessidade de Serviços, a contar de 17/05/2021, o 
período de 13/05/2021 a 11/06/2021, de férias regulamentares, referente 
ao Exercício de 2021, da PorTaria nº 003254/2021 de 13/05/2021, a ser-
vidora aNdrEa VElaSco rodriGUES, Matricula 57224125/1, assistente 
administrativo, lotada na diretoria de recursos Humanos/Belém.
Portaria nº.: 3127/2021 de 11/05/2021
Nome:TiaGo aUGUSTo doS SaNToS PaNToJa
Matrícula:57212981/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE caldeira castelo Branco/Belém
Portaria nº.: 3126/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE SilVa
Matrícula:310760/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Tiradentes/Belém
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Portaria nº.: 3125/2021 de 11/05/2021
Nome:EliaNa TaVarES dE SoUZa
Matrícula:392413/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf São Joao Batista/Belém
Portaria nº.: 3124/2021 de 11/05/2021
Nome:caMila lEao SENa
Matrícula:57211441/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf São Joao Batista/Belém
Portaria nº.: 3123/2021 de 11/05/2021
Nome:aNToNia NErES raMoS SilVa
Matrícula:730238/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf São Joao Batista/Belém
Portaria nº.: 3122/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria daS dorES oliVEira doS SaNToS
Matrícula:731668/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf São Joao Batista/Belém
Portaria nº.: 3121/2021 de 11/05/2021
Nome:MarlETE oliVEira PiNHo
Matrícula:5619750/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf São Joao Batista/Belém
Portaria nº.: 3120/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria SoNia ViEGa fErrEira
Matrícula:356018/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf São Joao Batista/Belém
Portaria nº.: 3119/2021 de 11/05/2021
Nome:WALDINES MAIA FLEXA
Matrícula:5884233/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf rosa Gattorno/Belém
Portaria nº.: 3118/2021 de 11/05/2021
Nome:aNdrEZa HElENa doS SaNToS aNTUNES
Matrícula:57216108/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf rosa Gattorno/Belém
Portaria nº.: 3117/2021 de 11/05/2021
Nome:odair JoSE da coNcEiÇÃo dE JESUS
Matrícula:57209438/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf rosa Gattorno/Belém
Portaria nº.: 3116/2021 de 11/05/2021
Nome:raiMUNda roSilENE rEiNaldo TriNdadE
Matrícula:57217946/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf rosa Gattorno/Belém
Portaria nº.: 3115/2021 de 11/05/2021
Nome: KrYSSia TaiNa fErNaNdES SaNToS
Matrícula:57234784/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf rosa Gattorno/Belém
Portaria nº.: 3114/2021 de 11/05/2021
Nome:darliNG JaNNE da SilVEira ViEira
Matrícula:57234107/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.: 3113/2021 de 11/05/2021
Nome:WELLINGTON CUNHA MORENO
Matrícula:57213653/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Zulima Vergolino dias/ananindeua
Portaria nº.: 3112/2021 de 11/05/2021
Nome: carla doS rEiS PaNToJa E GaMa
Matrícula:54194965/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Yolanda leduc Peralta/icoaraci
Portaria nº.: 3111/2021 de 11/05/2021
Nome:aNToNio MarcoS PErEira doS SaNToS
Matrícula:57213511/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Yolanda leduc Peralta/icoaraci
Portaria nº.: 3110/2021 de 11/05/2021
Nome:SilVaNa BarBoSa da SilVEira
Matrícula:57213301/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Yolanda leduc Peralta/icoaraci
Portaria nº.: 3109/2021 de 11/05/2021
Nome:aNa do Socorro caldaS dE SoUZa
Matrícula:756393/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Yolanda leduc Peralta/icoaraci
Portaria nº.: 3108/2021 de 11/05/2021
Nome:lUcilENE dE JESUS corrEa aNTUNES
Matrícula:5900696/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Yolanda leduc Peralta/icoaraci
Portaria nº.: 3107/2021 de 11/05/2021
Nome:WALDIRENE CARVALHO ANTONIO JOSE
Matrícula:5558654/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Padre Jose Gismont/Belém
Portaria nº.: 3106/2021 de 11/05/2021
Nome:HElio raiMUNdo doS SaNToS MoraES
Matrícula:239844/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2019
Unidade:EEEf Padre Jose Gismont/Belém
Portaria nº.: 3105/2021 de 11/05/2021
Nome:alBErTo dE SoUZa coSTa
Matrícula:57211442/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE alm Tamandare/Belém
Portaria nº.: 3104/2021 de 11/05/2021
Nome:BETaNia MUNiZ MaToS PErEira
Matrícula:57208975/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE alm Tamandare/Belém
Portaria nº.: 3103/2021 de 11/05/2021
Nome:ElioNi BEZErra dE SoUZa
Matrícula:5189365/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE alm Tamandare/Belém

Portaria nº.: 3102/2021 de 11/05/2021
Nome:frEdSoN JoSE fariaS dE MoraES
Matrícula:54189420/4Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE alm Tamandare/Belém
Portaria nº.: 3101/2021 de 11/05/2021
Nome:GilBErTo fariaS BorGES
Matrícula:57213101/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE alm Tamandare/Belém
Portaria nº.: 3099/2021 de 11/05/2021
Nome:lEoNiTa coSTa aZEVEdo
Matrícula:304140/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE alm Tamandare/Belém
Portaria nº.: 3100/2021 de 11/05/2021
Nome:iVaNEidE corPES fraNco
Matrícula:675296/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE alm Tamandare/Belém
Portaria nº.: 3128/2021 de 11/05/2021
Nome:VaNEi MoTa doS SaNToS
Matrícula:57209143/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.: 3086/2021 de 11/05/2021
Nome:WALDECY DA SILVA OLIVEIRA
Matrícula:239097/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE fernando ferrari/Marituba
Portaria nº.: 3082/2021 de 11/05/2021
Nome:oliNdiNa do NaSciMENTo SoUSa
Matrícula:520098/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE fernando ferrari/Marituba
Portaria nº.: 3083/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE fariaS dE SoUZa
Matrícula:675440/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE fernando ferrari/Marituba
Portaria nº.: 3081/2021 de 11/05/2021
Nome:raiMUNdo MiraNda dE SoUZa
Matrícula:675466/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE fernando ferrari/Marituba
Portaria nº.: 3094/2021 de 11/05/2021
Nome:cicEro JUNior PiNTo da SilVa
Matrícula:57214432/1Período:01/08 a 30/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE fernando ferrari/Marituba
Portaria nº.: 3095/2021 de 11/05/2021
Nome:fraNciSca da SilVa SoUSa
Matrícula:57224163/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:Erc françois Paul Bengot/Benevides
Portaria nº.: 3080/2021 de 11/05/2021
Nome:EdiNa dE SoUSa colarES dE MoraES
Matrícula:6027318/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Terceira Travessa/Benevides
Portaria nº.: 3077/2021 de 11/05/2021
Nome:EliElZa SilVa PraTa
Matrícula:5889783/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Terceira Travessa/Benevides
Portaria nº.: 3073/2021 de 11/05/2021
Nome:WANDA DE NAZARE SILVA MACIEL
Matrícula:6027407/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr otavio Meira sede vinc/Benevides
Portaria nº.: 3072/2021 de 11/05/2021
Nome:ENildE GoNÇalVES MacEdo
Matrícula:5901603/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:Erc françois Paul Bengot/Benevides
Portaria nº.: 3068/2021 de 11/05/2021
Nome:SiMoNE criSTiNa falcao do NaSciMENTo
Matrícula:5297370/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:Erc françois Paul Bengot/Benevides
Portaria nº.: 3069/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria lUZia lEao dE aGUiar
Matrícula:560189/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Erc françois Paul Bengot/Benevides
Portaria nº.: 3070/2021 de 11/05/2021
Nome:MaUrilo GoMES
Matrícula:595284/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade: Erc françois Paul Bengot/Benevides
Portaria nº.: 3063/2021 de 11/05/2021
Nome:claUdio GoMES da SilVa
Matrícula:57211189/1Período:28/07 a 26/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria nº.:3096 /2021 de 11/05/2021
Nome:VEra lUcia GoNÇalVES BaSToS
Matrícula:338060/1Período:14/06 a 28/07/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de recursos Humanos/Belém
Portaria nº.: 3064/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria do Socorro SaNTaNa MacHado dE lEao
Matrícula:745154/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de Patrimonio imobiliario/Belém
Portaria nº.: 3066/2021 de 11/05/2021
Nome:raiMUNdo MarcElo loBaTo PaNToJa
Matrícula:771775/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:depto.de inspeção e docum Escolar/Belém
Portaria nº.: 3097/2021 de 11/05/2021
Nome:VENiNo dE oliVEira liMa
Matrícula:57216821/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2020
Unidade:divisão de Transporte/Belém
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Portaria nº.: 3098/2021 de 11/05/2021
Nome:EliElSoN caNTao rodriGUES
Matrícula:6400353/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:depto.de apoio operacional/Belém
Portaria nº.: 3071/2021 de 11/05/2021
Nome:arTUr TEiXEira ViVaS filHo
Matrícula:57202599/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de controle de Estoque/Belém
Portaria nº.: 3085/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE Garcia PErEira
Matrícula:762415/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria nº.: 3087/2021 de 11/05/2021
Nome:TaNia Maria doS SaNToS dE SoUZa
Matrícula:305278/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Suporte administrativo/Belém
Portaria nº.: 3060/2021 de 11/05/2021
Nome:MarlY cUNHa BraBo
Matrícula:57173944/2Período:19/07 a 17/08/21 Exercício:2021
Unidade:lotação Provisoria/Belém
Portaria nº.: 3093/2021 de 11/05/2021
Nome:SiMao SaUMa PErEira
Matrícula:758078/1Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3091/2021 de 11/05/2021
Nome:ESTHEr Maria dE SoUZa BraGa
Matrícula:5090563/2Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3090/2021 de 11/05/2021
Nome:Marcio BiTTENcorT PirES
Matrícula:57213111/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3089/2021 de 11/05/2021
Nome:lUciaNa dE NaZarE MElo dE SaNTaNa
Matrícula:57212668/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3088/2021 de 11/05/2021
Nome:flaVio NaZarENo araUJo MESQUiTa
Matrícula:5834627/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3078/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE TriNdadE NEVES filHa
Matrícula:57190799/2Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3075/2021 de 11/05/2021
Nome:PaUlo dE TarSo MoNTEiro da cUNHa filHo
Matrícula:305111/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3067/2021 de 11/05/2021
Nome:aNa lUcia da SilVa BriTo
Matrícula:54190448/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3065/2021 de 11/05/2021
Nome:SoiMoNE raMoS dE SoUZa
Matrícula:57208268/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3062/2021 de 11/05/2021
Nome:MaUro Marcio TaVarES da SilVa
Matrícula:5714052/2Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3092/2021 de 11/05/2021
Nome:GEiSE MarTiNS lEiTE carNEiro
Matrícula:57208704/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:depto. Educ. de ativ. fisicas/Belém
Portaria nº.: 3079/2021 de 11/05/2021
Nome:EriKa ValENTE MoNTEiro
Matrícula:55587275/2Período:12/07 a 10/08/21 Exercício:2020
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.: 3084/2021 de 11/05/2021
Nome:GENNYSoN claUdio PiNTo BarBoSa
Matrícula:57175613/3Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2021
Unidade:divisao de finanças/Belém
Portaria nº.: 3074/2021 de 11/05/2021
Nome:claUdia SoBriNHo liMa
Matrícula:57212642/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:depto Execução orçamentaria e financeira/Belém
Portaria nº.: 3061/2021 de 11/05/2021
Nome:aNa ViViaNE dE SoUZa fEiJo
Matrícula:57211099/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.: 1109/2021 de 31/03/2021
Nome:lUciENE riodriGUES BaraUa
Matrícula:80846475/1Período:02/07 a 15/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof laura do Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria nº.: 1190/2021 de 30/03/2021
Nome:claUdia do Socorro loBaTo cardoSo
Matrícula:57224054/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.: 1186/2021 de 30/03/2021
Nome:coNcilda SilVa fErrEira
Matrícula:57212360/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma Stella Maria/abaetetuba

Portaria nº.: 1066/2021 de 30/03/2021
Nome:EdiNElMa fariaS PErEira
Matrícula:57224469/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM irma Stella Maria/abaetetuba
Portaria nº.: 1103/2021 de 31/03/2021
Nome:EliSaNGEla MaToS coSTa
Matrícula:5899763/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof laura do Santos ribeiro/abaetetuba
Portaria nº.: 1120/2021 de 30/03/2021
Nome:EdiNa criSTiNa corrEa da SilVa
Matrícula:5900815/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.: 1385/2021 de 26/04/2021
Nome:Maria do Socorro fErrEira XaViEr
Matrícula:5891962/1Período:14/07 a 12/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.: 1135/2021 de 03/05/2021
Nome:Maria alicE diaS cordEiro
Matrícula:292842/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Esmerina Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.: 1386/2021 de 26/04/2021
Nome:MiGUEl dE SoUZa liMa
Matrícula:606766/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Esmerina Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.: 1121/2021 de 30/04/2021
Nome:JoSE lUiZ SilVa E SilVa
Matrícula:5900533/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.: 1141/2021 de 03/05/2021
Nome:roSiValdo VilariNHo MoNTEiro
Matrícula:629162/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Esmerina Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.: 1399/2021 de 03/05/2021
Nome:dariENE da SilVa BiTENcoUrT
Matrícula:5800331/2Período:19/07 a 01/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria nº.: 1122/2021 de 30/04/2021
Nome:JoSEaNE fErrEira GUiMaraES
Matrícula:5891936/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.: 1395/2021 de 26/04/2021
Nome:NilZaNa da SilVa coSTa
Matrícula:57212478/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.: 1387/2021 de 26/04/2021
Nome:PaUlo JoEl da SilVa PaNToJa
Matrícula:57212417/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.: 1139/2021 de 03/05/2021
Nome:oliVia MiraNda rodriGUES
Matrícula:57218331/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Esmerina Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.: 1134/2021 de 03/05/2021
Nome:TaNia Maria cardoSo
Matrícula:606731/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Esmerina Bou-Habib/abaetetuba
Portaria nº.: 1388/2021 de 26/04/2021
Nome:rafaEl loBaTo PoNTES
Matrícula:57226286/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.: 1389/2021 de 26/04/2021
Nome:roNaldo MacHado rodriGUES
Matrícula:660078/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.: 1397/2021 de 03/05/2021
Nome:aldacir dE alMEida coSTa
Matrícula:5841631/2Período:02/07 a 15/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria nº.: 1396/2021 de 03/05/2021
Nome:EdiNoUra doS SaNToS PaNToJa
Matrícula:57218404/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria nº.: 1413/2021 de 03/05/2021
Nome:Maria daS GraÇaS GoES carValHo
Matrícula:6318002/1Período:02/07 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pedro Teixeira/abaetetuba
Portaria nº.: 01/2021 de 09/04/2021
Nome:ElSoN doS SaNToS MalaTo
Matrícula:57210274/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2017
Unidade:EEEM dr Sergio Mota/Muana
Portaria nº.: 230/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria SaNdra BarroSo BorGES
Matrícula:5948556/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE abel de figueiredo/S Joao do araguaia
Portaria nº.: 372/2021 de 11/05/2021
Nome:iVaNEZ MaciEl loPES
Matrícula:5901746/1Período:03/08 a 16/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.: 373/2021 de 11/05/2021
Nome:JESUiNa SiQUEira do carMo
Matrícula:5902808/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
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Portaria nº.: 374/2021 de 11/05/2021
Nome:Marcia ValEria MarQUES coElHo
Matrícula:5901647/1Período:02/08 a 15/09/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM antonio Brasil/Tome açu
Portaria nº.: 317/2021 de 25/04/2021
Nome:riTa dE faTiMa dE aMoriM lUcENa
Matrícula:80845850/2Período:21/07 a 06/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria nº.: 318/2021 de 25/04/2021
Nome:JoSE rEiNaldo TEodoro aMaral
Matrícula:3280845/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria nº.: 319/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria clEidE BErNalda PErEira
Matrícula:57213776/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe Boi
Portaria nº.: 321/2021 de 25/04/2021
Nome:JoSE dE SoUZa filHo
Matrícula:539449/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe Boi
Portaria nº.: 323/2021 de 25/04/2021
Nome:MariadE faTiMa BarroS da SilVa
Matrícula:57203503/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof cesar Pinheiro/capanema
Portaria nº.: 324/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria doS rEiS GoNÇalVES doS SaNToS
Matrícula:57217014/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre dubois/Salinopolis
Portaria nº.: 325/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria JoSE da PaiXao
Matrícula:672246/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre dubois/Salinopolis
Portaria nº.: 327/2021 de 25/04/2021
Nome:ZENoBio fErrEira coNcEiÇÃo JUNior
Matrícula:57212215/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Padre antonio Vieira sede/ourem
Portaria nº.: 328/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria TErEZiNHa JESUS doS rEiS
Matrícula:685380/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria nº.: 329/2021 de 25/04/2021
Nome:SEMari SilVa do NaSciMENTo
Matrícula:57214125/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre Sales/capanema
Portaria nº.: 330/2021 de 25/04/2021
Nome:raiMUNda TaVarES E SilVa
Matrícula:6307574/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre dubois/Salinopolis
Portaria nº.: 331/2021 de 25/04/2021
Nome:Maria ilda rodriGUES fariaS
Matrícula:57214467/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Silvestre carneiro/capanema
Portaria nº.: 332/2021 de 25/04/2021
Nome:roNilda doS SaNToS coiMBra
Matrícula:57213652/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Padre dubois/Salinopolis
Portaria nº.: 333/2021 de 25/04/2021
Nome:WALBERT COSTA LIMA
Matrícula:57214441/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE padre Sales/capanma
Portaria nº.: 334/2021 de 06/05/2021
Nome:oNEidE oliVEira MoNTEiro
Matrícula:539279/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias sede/Peixe Boi
Portaria nº.: 336/2021 de 25/04/2021
Nome:rociclEidE fErNaNdES dE SoUZa
Matrícula:659118/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE francisco da Silva Nunes sede/São Joao de Pirabas
Portaria nº.: 47/2021 de 05/05/2021
Nome:MaNoEl fErrEira dE araUJo
Matrícula:650315/1Período:26/07 a 24/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria nº.: 182/2021 de 06/05/2021
Nome:rEGiaNE Maria coElHo da coSTa
Matrícula:650218/1Período:26/07 a 24/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitao Poço
Portaria nº.: 3322/2021 de 14/05/2021
Nome:iSaBEl criSTiNa PacHEco BElTrao
Matrícula:303739/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:depto de apoio operacional/Belém
Portaria nº.: 3321/2021 de 14/05/2021
Nome:lETicia NaTHacHa da PaiXao araUJo GoMES
Matrícula:57193668/2Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.: 3320/2021 de 14/05/2021
Nome:JaiTaNia NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57213316/1Período:15/06 a 14/07/21 Exercício:2021
Unidade:depto de Educação Especial/Belém
Portaria nº.: 3319/2021 de 14/05/2021
Nome:roGErio Mira caVallEro dE QUEiroZ
Matrícula:5947171/1Período:15/06 a 14/07/21 Exercício:2021
Unidade:divisão de Serviços Gerais/Belém

Portaria nº.: 3323/2021 de 14/05/2021
Nome:EdValdo TriNdadE BaraTa
Matrícula:239038/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém
Portaria nº.: 3130/2021 de 12/05/2021
Nome:fraNciaNE cardoSo ToBiaS
Matrícula:54190368/2Período:23/01 a 06/02/21 Exercício:2020
Unidade:EE dona Helena Guilhon/Belem
Portaria nº.: 3131/2021 de 12/05/2021
Nome:raiMUNdo NoNaTo da SilVa PaNToJa
Matrícula:469041/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EE amazonas de figueiredo/Belem
Portaria nº.: 3132/2021 de 12/05/2021
Nome:faBio SolaNo MorENo dE SoUZa
Matrícula:57208933/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Manoel Saturno de andrade favacho/ananindeua
Portaria nº.: 3133/2021 de 12/05/2021
Nome:ViViaN NaZarE SaViNo PErEira PriaNTE
Matrícula:54191169/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Maroja Neto/Belem
Portaria nº.: 3134/2021 de 12/05/2021
Nome:Joao PaUlo doS SaNToS aSSUNÇÃo
Matrícula:5891321/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE dom alberto G ramos/ananindeua
Portaria nº.: 3135/2021 de 12/05/2021
Nome:PaUlo roBErTo alVES da SilVa
Matrícula:731528/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Erc instituto feliprSmaldone/Belém
Portaria nº.: 3136/2021 de 12/05/2021
Nome:KEllY criSTiNa BEZErra
Matrícula:57213508/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Elaine ismaelino de freitas/ananindeua
Portaria nº.: 3137/2021 de 12/05/2021
Nome:caroliNE dE JESUS MoNTEiro d aVila GoUlarT
Matrícula:54195253/4Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Elaine ismaelino de freitas/ananindeua
Portaria nº.: 3138/2021 de 12/05/2021
Nome:arliNda Maria aMaral GoNÇalVES
Matrícula:5900553/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasília/icoaraci
Portaria nº.: 3139/2021 de 12/05/2021
Nome:rEGiNa lUcia loUrENÇo da SilVa
Matrícula:57203440/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Nossa Senhora das Graças/Belem
Portaria nº.: 3140/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria rUTH coSTa ViEira
Matrícula:446777/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora das Graças/Belem
Portaria nº.: 3141/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria raiMUNda VilHENa da coSTa
Matrícula:57211438/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora das Graças/Belem
Portaria nº.: 3142/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria JUlia alVES BarroSo
Matrícula:5559871/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEEf Nossa Senhora das Graças/Belem
Portaria nº.: 3143/2021 de 12/05/2021
Nome:iVETE fraNco dE oliVEira
Matrícula:628662/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora das Graças/Belem
Portaria nº.: 3144/2021 de 12/05/2021
Nome:aNa criSTiNa SalES caMiNHa
Matrícula:6309585/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Nossa Senhora das Graças/Belem
Portaria nº.: 3145/2021 de 12/05/2021
Nome:afoNSo PErEira dE SoUSa
Matrícula:5189837/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora das Graças/Belem
Portaria nº.: 3146/2021 de 12/05/2021
Nome:ElaNE MaNSoUr cardiNS
Matrícula:5889353/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3147/2021 de 12/05/2021
Nome:SHEila criSTiNa fErrEira da SilVa
Matrícula:5889424/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3148/2021 de 12/05/2021
Nome:roSaNGEla Maria SilVa GoMES
Matrícula:57208547/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3149/2021 de 12/05/2021
Nome:aldEBaro dE aZEVEdo corrEa
Matrícula:57211474/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3150/2021 de 12/05/2021
Nome:alEX do liVraMENTo coNcEiÇÃo
Matrícula:57203204/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3151/2021 de 12/05/2021
Nome:JorGE lUcio fErrEira da SilVa
Matrícula:5205476/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
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Portaria nº.: 3152/2021 de 12/05/2021
Nome:dilcilENE SEaBra dE SoUZa
Matrícula:756741/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3153/2021 de 12/05/2021
Nome:SUaNE alZira arGolo dE SoUZa
Matrícula:406627/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3154/2021 de 12/05/2021
Nome:MariSaNTa riBEiro PorTilHo
Matrícula:57212409/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3155/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria criSTiNa SaNTaNa lEao
Matrícula:55587345/5Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belem
Portaria nº.: 3156/2021 de 12/05/2021
Nome:aNa ValENTE dE SoUZa
Matrícula:240117/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof amilcar a Tupiassu/Belem
Portaria nº.: 3157/2021 de 12/05/2021
Nome:aUrEa Maria da SilVa
Matrícula:315419/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof amilcar a Tupiassu/Belem
Portaria nº.: 3158/2021 de 12/05/2021
Nome:GElZa PEdroSa NE do NaSciMENTo
Matrícula:5553326/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof amilcar a Tupiassu/Belem
Portaria nº.: 3159/2021 de 12/05/2021
Nome:JoSiNa laUra da SilVa PoNTES
Matrícula:57208541/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof amilcar a Tupiassu/Belem
Portaria nº.: 3160/2021 de 12/05/2021
Nome:Marcia MarTiNS BoUlHoSa
Matrícula:54181357/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof amilcar a Tupiassu/Belem
Portaria nº.: 3161/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria dE JESUS BlaNco fErrEira
Matrícula:57208898/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof amilcar a Tupiassu/Belem
Portaria nº.: 3162/2021 de 12/05/2021
Nome:HElBEr carMo da SilVa
Matrícula:57210139/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belem
Portaria nº.: 3163/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria do Socorro BraGa BraGaNÇa
Matrícula:225479/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof amilcar a Tupiassu/Belem
Portaria nº.: 3164/2021 de 12/05/2021
Nome:iZaBEla GoNÇalVES
Matrícula:57210646/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE fe em deus/icoaraci
Portaria nº.: 3165/2021 de 12/05/2021
Nome:KlEBEr GoMES da SilVa
Matrícula:57213541/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE aldebaro cavalero de Macedo Klautau/Belem
Portaria nº.: 3166/2021 de 12/05/2021
Nome:EilEEN alMEida BarBoSa
Matrícula:57213542/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE aldebaro cavalero de Macedo Klautau/Belem
Portaria nº.: 3167/2021 de 12/05/2021
Nome:criSTiNa corrEa dE lEMoS da coSTa
Matrícula:57218163/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE aldebaro cavalero de Macedo Klautau/Belem
Portaria nº.: 3168/2021 de 12/05/2021
Nome:criSTiaNE da SilVa TriNdadE
Matrícula:57213663/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria luiza da c rego/icoaraci
Portaria nº.: 3169/2021 de 12/05/2021
Nome:iSaUra SaNTa roSa doS SaNToS
Matrícula:5947909/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci
Portaria nº.: 3170/2021 de 12/05/2021
Nome:aNdrEZZa da SilVa MacEdo
Matrícula:57208491/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci
Portaria nº.: 3171/2021 de 12/05/2021
Nome:YaNNa KaMYlla oliVEira doS SaNToS
Matrícula:57212076/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasília/icoaraci
Portaria nº.: 3172/2021 de 12/05/2021
Nome:WANDERCY CONCEIÇÃO SILVA DA SILVA
Matrícula:753033/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasília/icoarci
Portaria nº.: 3173/2021 de 12/05/2021
Nome:roSElEY MoNTEiro NaSciMENTo
Matrícula:778370/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasília/icoaraci
Portaria nº.: 3174/2021 de 12/05/2021
Nome:MarlETE do Socorro caMPoS dE oliVEira
Matrícula:405957/1Período:08/07 a 06/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasília/icoaraci

Portaria nº.: 3175/2021 de 12/05/2021
Nome:ENio fErrEira da SilVa
Matrícula:57211627/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Pe benedito chaves/Belem
Portaria nº.: 3176/2021 de 12/05/2021
Nome:diEGo aMaral MorEira
Matrícula:5897121/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasília/icoaraci
Portaria nº.: 3177/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria dE faTiMa MarTiNS loPES
Matrícula:675024/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Portaria nº.: 3178/2021 de 12/05/2021
Nome:raiMUNda frEirE dE liMa
Matrícula:307173/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Portaria nº.: 3179/2021 de 12/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE SoUZa dE oliVEira
Matrícula:456403/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Portaria nº.: 3180/2021 de 12/05/2021
Nome:BENEdiTa coSTa da SilVa
Matrícula:394513/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Portaria nº.: 3181/2021 de 12/05/2021
Nome:JorGElENE NaiGE BarBoSa dE aZEVEdo
Matrícula:5389836/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Maria Encarnação de araujo/ananindeua
Portaria nº.: 3182/2021 de 12/05/2021
Nome:SElMa aSSUNÇÃo GoMES ElErES
Matrícula:5277019Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria nº.: 3183/2021 de 12/05/2021
Nome:PaUlo rENaTo da SilVEira doS SaNToS
Matrícula:57213267/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.: 3184/2021 de 12/05/2021
Nome:GilMara dE oliVEira raiol Sa
Matrícula:57213491/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.: 3185/2021 de 12/05/2021
Nome:EliETE da SilVa da coSTa
Matrícula:6025765/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2019
Unidade:EE izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.: 3186/2021 de 12/05/2021
Nome:clEocidES riBEiro doS SaNToS
Matrícula:5192501/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.: 3187/2021 de 12/05/2021
Nome:carla SUlENE PaES BEZErra
Matrícula:57211808/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE izabel dos Santos dias/icoaraci
Portaria nº.: 059/2021 de 25/02/2021
Nome:aNToNio Maria liMa dE oliVEira
Matrícula:57209232/1Período:01/05 a 14/06/21 Exercício:2020
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
TorNar SEM EfEiTo
Portaria Nº.:3129/2021 de 11/05/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº, 002627/2021 dE 04/05/2021, que con-
cedeu 30 dias de férias, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, o servi-
dor EDILSON DA SILVA ROCHA, matricula 192554/1, Agente de Fotografia, 
lotado na UT Yolanda Martins/Belém, referente ao exercício de 2021, para 
fins de regularização funcional.

Protocolo: 656241

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

e- Protocolo nº 2021/485375
ato: Portaria n° 671/21, de 10 de Maio de 2021
TErMiNo do VÌNcUlo: a contar 01.05.2021.
MoTiVo: exoneração de cargo em comissão
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: daNiEllE Maria MarTiNS carNEiro
carGo: cHEfE dE dEParTaMENTo dE PaToloGia
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

Protocolo: 656101

errata
.

ii errata ao editaL Nº 16/2021 – UePa
Processo seLetiVo Para o cUrso de PÓs-GradUaÇÃo Lato  seNsU
eM teorias e MetodoLoGias da edUcaÇao BÁsica
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa no uso de suas atribuições 
legais torna público a ii Errata ao Edital Nº 016/2021– UEPa do ProcESSo 
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SElETiVo Para o cUrSo dE PÓS-GradUaÇÃo laTo SENSU EM TEoriaS E 
METodoloGiaS da EdUcaÇao BáSica conforme alteração a seguir:
oNde se LÊ:
aNEXo i
croNoGraMa

atividade datas
Publicação do Edital. 22/03/2021

Solicitação de inscrição no Processo Seletivo. 23/03/2021 a 09/04/2021
resultado preliminar da homologação de inscrição no Processo Seletivo. 16/04/2021

recurso ao resultado preliminar da homologação de inscrição. 19 e 20/04/2021
Resultado definitivo da homologação das inscrições. 23/04/2021
resultado preliminar da análise de currículo lattes. 30/04/2021

recurso ao resultado preliminar da análise de currículo lattes. 03 e 04/05/2021
Resultado definitivo da análise de Currículo Lattes e convocação dos candidatos classifi-

cados, dentro do número de vagas ofertadas, para matrícula. 05/05/2021

Matrícula dos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas. 10 a 14/05/2021
início das aulas. 31/05/2021

Leia-se :
aNEXo i
croNoGraMa

atividade datas
Publicação do Edital. 22/03/2021

Solicitação de inscrição no Processo Seletivo. 23/03/2021 a 21/05/2021
resultado preliminar da homologação de inscrição no Processo Seletivo. 28/05/2021

recurso ao resultado preliminar da homologação de inscrição. 31/05 a 02/06/2021
Resultado definitivo da homologação das inscrições. 07/06/2021
resultado preliminar da análise de currículo lattes. 14/06/2021

recurso ao resultado preliminar da análise de currículo lattes. 20 e 24/06/2021
Resultado definitivo da análise de Currículo Lattes e convocação dos candidatos classifi-

cados, dentro do número de vagas ofertadas, para matrícula. 25/06/2021

Matrícula dos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas. 26 a 02/07/2021
início das aulas. 05/07/2021

Belém, 14 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 656147

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 706/2021, de 14 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: MiriaN roSa PErEira
Matrícula funcional: 57230001/ 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: 656104

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação no d.o.e nº 34.581 de 12.05.2021, abaixo:
e- ProtocoLo Nº 2021/485375
adMissÃo de serVidor
TiPo: coMiSSioNado aTo: PorTaria N º 671/21 dE 10 dE Maio dE 2021
daTa dE adMiSSÃo: 01.05.2021
NoME do SErVidor: daNiEllE Maria MarTiNS carNEiro
carGo: cHEfE dE dEParTaMENTo dE PaToloGia
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

Protocolo: 656099

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 226/2021 - 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: 2021/395167

r E S o l V E:.
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 14/05/2021 a 
12/06/2021, correspondente ao restante dos triênios de 01/10/1997 a 30/09/2000, 
para o(a) servidor(a), faTiMa Maria PicaNÇo rodriGUES. aG.adMiNiSTraTiVo,
Matrícula nº. 3215326, lotado, na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
04 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: 2021/403639
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio no período de 26/05/2021 
a 24/07/2021, correspondente ao triênio de 07/10/2008 a 06/10/2011, 
para a servidora, WALDILEIA DA LUZ CORREA AIRES RIBEIRO, Matrícula 
nº 54193665/1, 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

Protocolo: 655934

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 14/2017/seaster
Processo nº 2021/130039
objeto: a 3ª repactuação do contrato administrativo nº 14/2017/SEaS-
TER, visando incorporar o índice de reajuste salarial da categoria profissio-
nal envolvida na execução dos serviços.
Vigência: 31/10/2020 a 30/08/2021
data da assinatura: 03/05/2021
funcional Programática: 43101.08.122.1297.8338 / 
43104.08.244.1443.8335 / 87101.08.244.1443.8389
Elemento de despesa: 3390.37
ação detalhada: 189.517 / 253.937 /253.938 / 243.078 /243.153
fonte: 0101006361 / 0166006361 / 0107006361 / 0107006361
Valor Mensal: r$ 170.424,71
Valor Global: r$2.045.096,52
contratado: Pará Brasil Segurança Especializada ltda
cNPJ: 11.493.735/0001-10
Endereço: conj. Mendara,ii, rua B, nº 154, Bairro: Marambaia, Belém/Pa
cEP: 66.615-630
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 655996

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 267/2021 – 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° 2021/496546
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$: 70,00 (SETENTa rEaiS), 
em favor do(a) servidor(a) MarGarETH daS GraÇaS MacHado dE liMa, 
matricula 3233766/3, para atender despesas com deslocamentos da se-
vidora para a realização de visitas domicilares, de pronto pagamento que 
não podem ser subordinadas ao processo normal de aplicação.
87101- 08.244.1505.8899 0107 233.893
dESPESa: : 339033 r$ 70,00
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 
13 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 228/2021 – 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° 2021/403209
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 800,00 (oitocentos re-
ais), em favor do (a) servidor (a), luan alves Silva, Gerente, Matrícula: 
5946734/1. O suprimento se justifica para atender despesas com desloca-
mento – travessia de balsa para o município de Soure/Pa por Salvaterra/
Pa; o período da viagem é 03/05 a 08/05/2021, com objetivo de desen-
volver atividades do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas do Pará, convênio
com a fundação Banco do Brasil.
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43101- 08.244.1505.8397 0101 247.170
dESPESa: 339033 r$ 800,00
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 
04 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 265/2021 – 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° 2021/496394
rESolVE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 300,00 (trezentos reais), em 
favor do (a) servidor (a), luan alves Silva, Gerente, Matrícula: 5946734/1. o 
suprimento se justifica para atender despesas com deslocamento – travessia 
de balsa para o município de cametá/Pa; o período da viagem é 24/05 a 
29/05/2021, com objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hortas So-
ciais Pedagógicas do Pará, convênio com a fundação Banco do Brasil.
43101- 08.244.1505.8397 0101 247.170
dESPESa: : 339033 r$ 300,00
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 
13 Maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 655936

diÁria
.

Portaria Nº 266/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019. considerando o Processo nº 2021/496487
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Margareth das Graças Machado lima - matricula 3233766/3, que se deslocará 
para o município de Ponta de Pedras, no período de 24 à 26/05/2021, para 
realizar a atualização cadastral do Beneficários do Benefício Estadual para 
Pessoas Acometidas pela Hanseníase - BEPAH. Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8899 0139002241 233.893 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 264/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019. considerando o Processo nº 2021/496087
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrES E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
aNa PaTricia araUJo raMoS , coordENadora, MaT. 57217289;ro-
laNdo aUGUSTo NoroNHa BaTiSTa,coordENador,MaT. 80845321, 
irÃo ViaJar Para o MUNiciPio dE aBaETETUBa E BarcarENa No PE-
riodo 17/05 a 20/05/2021 , cUJo oBJETiVo HaBiliTaÇÃo dE TEcNi-
coS a PlaTaforMa EMPrEGa MaiS BraSil, rEUNiÃo coM GESTorES 
dE fUNdo a fUNdo E fiScaliZar a SEdE do SiNE E oriENTar oS 
TEcNicoS do SiNE QUE oPEraM o SiSTEMa. o MoToriSTa ValdiViNo 
rocHa da crUZ, MaT 3223639 rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
13 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 656025

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 261/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019. considerando o PaE nº 2021/371045
r E S o l V E:
rEVoGar a contar de 06/05/2021 a cessão da servidora TErEZiNHa dE 
JESUS MoraES cordEiro, matrícula 3217361/4, da Secretaria de Estado 

de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr para a Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, que foi publicada através da 
PorTaria nº 1141/2020 – SEaSTEr de 18 de novembro de 2020, no doE 
nº 34.413 de 20/11/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
12 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 655933

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
12- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 436/2020
ParTES: faSEPa E aldriN SoUZa SilVa
MaTricUla: 59567151/ 1
carGo:  Motorista
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 10.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 13.05.2021
11- coNTraTo SErVidor TEMPorário Nº 172/2018
ParTES: faSEPa E JoiciaNE GlaUcE NoGUEira caValcaNTE
MaTricUla: 5941971/ 1
carGo:  Psicólogo
loTaÇÃo: ciaM Marabá
adMiSSÃo: 30.05.2018
TÉrMiNo VÍNcUlo:  13.05.2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 655925

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 289 de 12 de Maio de 2021-resoLVe: coNceder: 
Licença para tratamento de saúde aos servidores, abaixo 

NoME  carGo   MaT   laUdo PErÍodo diaS loTaÇÃo

EVEraldo ValdEZ ViEira PSicÓ-
loGo 54195555/1  73654 12.03.21 a 27.03.21 14 ciaM 

SidEral
clEBErSoN MarTiNS JardiM 

PiNTo aG. adM 80845412/2  73653 09.03.21 a 15.03.21 7 GMaP

aNa PaUla MarTiNS dE liMa PSicÓ-
loGo 54183277/2  73652 09.03.21 a 23.03.21 15 NGP

Portaria Nº. 290 de 12 de Maio de 2021-resoLVe: coNceder: 
Licença para tratamento de saúde a servidora, abaixo relacionada: 

NoME  carGo  MaT laUdo PErÍodo   diaS loTaÇÃo
Maria dE NaZarÉ B. dE 

oliVEira MoNiTor 54189505/1 73672 22.03.21 a 28.03.21  14 SaS

Maria dE NaZarÉ B. dE 
oliVEira MoToriSTa 54189505/1 73673 01.04.21 a 28.03.21  7 SaS

lUiZ cElSo da SilVa-PrESidENTE-faSEPa
 

Protocolo: 656270

coNtrato
.

contrato administrativo Nº 16/2021-FasePa; arP-sePLad 
05/2021, Parecer Jurídico 94/2021ProJUr; ForUM: BeLÉM/Pa.
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de apa-
relho de ar condicionado e de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de manutenção de ar condicionado e de serviços de instalação/de-
sinstalação/reinstalação, bem como no fornecimento de aparelhos, instalados 
nas dependências prediais dos órgãos e entidades participantes do presente 
certame (aNEXo iii) sediados na região Mesorregião de Belém, em conformi-
dade com as especificações, qualidades e eficiência e condições gerais estabe-
lecidas no Termo de referência - anexo i do Edita, pelo período de 12 meses.
fundamentação legal : lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no decreto n° 
555, de 08 de agosto de 2000, decreto n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, 
decreto Estadual nº 991  de 24 de agosto de 2020, decreto Estadual nº 534, de 
04 de fevereiro de 2020, e na lei 8.666, de 21 de junho de 1993artigo 54 da lei 
n.°8.666/93, combinado com o inciso Xii do artigo 55, do mesmo diploma legal.
assinatura: 13 /05/ 2021; Vigência: 13 /05/ 2021 a 12 /05/ 2021;
dotação Gestão/Unidade: 680201; fonte: 0101000000; Elemento de 
despesa: 339039 / 339030; Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338 
/ 08.243.1505.8392 / 08.243.1505.8393 / 08.243.1505.8394 / 
08.243.1505.8864. Valor: r$ 86.157,90 (oitenta e seis mil, cento e cin-
quenta e sete reais e noventa centavos)
Partes: faSEPa T a M coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEra-
ÇÃo lTda-EPP, com sede na rua do fio, quadra – a, Bairro: Novo Horizon-
te 2, cEP: 67.200-000 - Marituba – Pa, cNPJ: 29.044.927/0001-05
ordenador responsável: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 655954
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro termo aditivo ao contrato n° 11/2017; data da assinatu-
ra: 14/05 /2021; Vigência: 15/05/2021 até 14/05/2022.
Justificativa: O presente TERMO ADITIVO tem como objeto a prorrogação 
da cláusula terceira que trata da vigência do Terceiro Termo aditivo ao 
contrato administrativo nº 11/2017, conforme previsão legal exarada na 
lei federal n° 8.666/93, art.57, & 1° e seus incisos. Parecer jurídico n° 
105/2021– ProJUr/faSEPa. Valor aditado: r$ 172.996,04 (cento e seten-
ta e dois mil novecentos e noventa e seis reais e quatro centavos)
contratado: empresa NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda EPP, esta-
belecida na travessa Mariz e Barros n°.1678 bairro Pedreira, Belém – Pará, 
cEP; 66.080- 009, cNPJ/Mf nº.05.972.711/0001-41
ordenador de despesa: Sr. lUiZ cElSo da SilVa/ Presidente da faSEPa.

Protocolo: 655975

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 167- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 13/05/2021
oBJETiVo: cobrir despesas de pequeno vulto, com alimentação e loco-
moção de adolescente custodiado no caS, referente a viagem a cidade de 
afUá, no período de 17  18/05/2021 - Proc.471508/2021 - Mem 157/2021)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8392
ProJETo aTiVidadE: 68-8392  - aÇÃo: 183827
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 100,00-(alimentação)
NaTUrEZa da dESPESa: 339033 – r$ 200,00-(locomoção)
SErVidor: Mara GaBriEla BarBoSa cardoSo
MaTricUla: 5904247/ 3 - carGo:aSSiSTENTE Social
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:05 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 655905

diÁria
.

Portaria: 166- do dia 13/05/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custodiada no 
caS, e acompanhar em convivência familiar  (Proc. 471508/2021-Mem 157/2021)
SErVidora: Mara GaBriEla BarBoSa cardoSo
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 5904247/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :afUá/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 17 a 18/05/2021  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 655903
Portaria: 168- do dia 14/05/2021 –
oBJETiVo: acompanhar Socioeducando, custodiado na UaSE BENEVi-
dES, para ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial 
(Proc. 509320/2021-Mem 212/2021)
SErVidora: iVoNEidE SalES dE QUEiroZ
carGo: aSSiSTENTE Social-  MaTricUla: 5923375/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :aParEcida dE GoiaNia/Go
PEriÓdo dE ViaGEM: 17 a 19/05/2021 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 656235
Portaria: 169- do dia 14/05/2021
oBJETiVo: realizar visite domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado no cSEM (Proc.498189/2021-Mem 102/2021)
SErVidora: aNdrEia dE NaZarE SiQUEira BarBoSa
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5933915/ 2
SErVidor : JHoNNaTTHaN KEViN SilVa da rocHa
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 97571482/ 2
oriGEM: BElEM/Pa- dESTiNo : doM EliSEU/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 19 a 21/05/2021 -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 656282
Portaria: 164- do dia 12/05/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado na UaSE aNaNiNdEUa ii (Proc. 502059/2021-Mem 213/2021)
SErVidora: KarEN PriScila PErdiGao cardiaS
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 5956504/ 1
SErVidor : dElliVio caSTro SacraMENTo
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 54191311/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo: BrEU BraNco/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 18 a 19/05/2021 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 656115
Portaria: 165- do dia 12/05/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado na UaSE aNaNiNdEUS i-cJM (Proc. 498426/2021-Mem 102/2021)
SErVidora: caMila dE MiraNda MEdiNa
carGo: aSSiSTENTE Social - MaTrÍcUla : 5956507/ 1
SErVidor : JoSE arioSValdo loBo MoNTEiro
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 3169227/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo: TailaNdia/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 13 a 14/05/2021 -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 656162

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de aUtoriZaÇÃo
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo nº 2021/391217, bem como as disposições do Edital de Pre-
gão Eletrônico SrP - SEPlad /dGl Nº 005/2020, arP Nº 06/2021, que 
teve por objeto o registro de preços contratação de pessoa jurídica espe-
cializada no fornecimento de aparelho de ar condicionado e de pessoa jurí-
dica especializada na prestação de serviços de manutenção de ar condicio-
nado e de serviços de instalação/desinstalação/reinstalação, bem como no 
fornecimento de aparelhos, instalados nas dependências prediais do órgão, 
considerando os termos do parecer jurídico 99/2021 – ProJUr, rESolVE:
i – determinar a contratação da empresa ParafrioS rEfriGEraÇÃo co-
MÉrcio E SErViÇoS lTda - EPP (cNPJ: 11.489.784/0001-80), para con-
tratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço eventual 
de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionada e 
serviço de instalação e desinstalação, para atender a faSEPa, tendo em 
vista a previsão de vigência com período de 12 (doze) meses, no valor glo-
bal de r$ 41.739,44 (quarenta e um mil e setecentos e trinta e nove reais 
e quarenta e quatro centavos).
ii – determinar à cPl a publicação deste ato;
iii - determinar à GEcoN a elaboração do instrumento contratual;
IV – Determinar à Diretoria Administrativa e Financeira a indicação de fiscal 
de contrato nos termos do art. 67 da lei federal nº 8.666/93.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 14 de maio de 2021.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 655881

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

errata
.

errata de Portaria
- o Secretário de Estado de Justiça e direitos humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
- Na PorTaria nº 126,  de 31 de abril de 2021, publicada no doE 
nº 34.541, de 05 de abril de 2021, referente a Suprimento de fundos;
onde se lê: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária
Leia-se: 60 dias a partir da emissão da ordem bancária
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos humanos

Protocolo: 656125

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 194/2021
OBJETIVO: Realizar ações de fiscalização nos estabelecimentos comerciais, 
a fim de garantir os direitos dos consumidores contidos na lei 8.078/90
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tucuruí e Breu Branco/Pa
SErVidor:
• CÍCERO DA PAIXÃO RIBEIRO FILHO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitá-
ria; MaT: 86665/1; PErÍodo:  17 a 23/05/2021; Quantidade de diárias: 6,5
• JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES; CARGO: Assistente Adminis-
trativo; MaT: 57195607/2; PErÍodo: 17 a 23/05/2021; Quantidade de diárias: 6,5
• JOSÉ SANTINO FERREIRA FARO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86649/1; PErÍodo: 17 a 23/05/2021; Quantidade de diárias: 6,5.
• JONAS SALVIANO DA SILVEIRA; CARGO: Motorista; MAT: 27216173; PE-
rÍodo: 17 a 23/05/2021; Quantidade de diárias: 6,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 656251
diÁrias
Portaria Nº 193/2021
oBJETiVo: reunir com Prefeito Municipal de Moju e abaetetuba, para in-
centivar e estimular a criação do Sistema Municipal de defesa do consu-
midor – SMdc no Estado do Pará, nos termos da lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, assim 
como visita técnica ao ProcoN Municipal de abaetetuba.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Moju e abaetetuba/Pa
SErVidor:
• ELIANDRO JOSÉ KOGEMPA BARBOSA; CARGO: Diretor/PROCON; MAT: 
57203852/7; PErÍodo:  13 a 16/05/2021; Quantidade de diárias: 3,5
• MANOEL SERGIO BORGES; CARGO: Motorista; MAT: 5807239/2; PERÍO-
do: 13  a 16/05/2021; Quantidade de diárias: 3,5
• CÍCERO DA PAIXÃO RIBEIRO FILHO; CARGO: Agente de Vigilância Sanitá-
ria; MaT: 86665/1; PErÍodo: 13 a 16/05/2021; Quantidade de diárias: 3,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 656159
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

coNtrato
.

coMPaNHia de GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
cNPJ: 08.454.441/0001-75
Extrato de contrato
contrato: 004/2021
contratante: companhia de Gás do Pará – GáS do Pará
contratada: TErra lTda - TErra MEio aMBiENTE – ME,
cNPJ nº 04.015.340/0001-47,
Valor Global: r$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais),
objeto: a contratação de empresa especializada na área ambiental para 
fins de elaboração de RCA (Relatório de Controle Ambiental), que subsidia-
rá o licenciamento ambiental para implantação de redes de distribuição de 
gás natural pela companhia de Gás do Pará, no Município de Barcarena/Pa, 
ref. ao Pregão Presencial n° 001/2021, processo nº004/2021.
Modalidade Pregão Presencial: com fundamento nos artigos 24 e seguintes 
do regulamento de licitações e contratos da companhia de Gás do Pará e 
artigos 51 e seguintes da lei nº 13.303/2016;
data da assinatura: 14 de Maio de 2021.
Prazo de vigência: 08(oito) meses,
dotação orçamentária: Próprio
fonte de recurso: Próprio
ordenador responsável: diretora Presidente claudia Bitar
foro: Belém/Pa.
assinaturas: Pela Gás do Pará: claudia Bitar e andré Macêdo
Pela TErra lTda: daniel Meninéa Santos.

Protocolo: 656122

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 044/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/499708;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBoradorES: aMaNda KaroliNa SaNToS doS SaNToS, matrícula: 
5922869/3, ocupante do cargo de Gerência de Meio ambiente e Susten-
tabilidade, carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 5927522/2, 
ocupante do cargo de Gerência de Elaboração e Estudos de Projetos e 
aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista, como colaborador eventual.
oBJETiVo: Participar de reunião sobre diretrizes para realização de licen-
ciamento ambiental e também visita técnica ao distrito industrial.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 12/05/2021
QTdE:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 12 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 655990

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 112/21 de 14.05.2021. art. 1º coNcEdEr licença Prê-
mio de 30 (trinta) dias ao servidor rondy lima araujo, Gerente, matricula 
n° 5924118/1, no período de 07/06/21 a 06/07/21, referente ao triênio 
de 21/12/2015 a 20/12/18, conforme processo n° 2021/501148. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 656074

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 110/2021 de 14.05.2021. art. 1º coNcEdEr licença 
Saúde à servidora adriana cristina Pinheiro oliveira, Técnico do registro 
Mercantil cl. a, matricula nº 57209781/1, no período de 18/11/2020 a 
17/12/2020, conforme processo 2021/368210. cilENE MorEira SaBiNo 
dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 656054

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria N° 102/2021 de 12 de Maio de 2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará- JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 020/2021, celebrado com a em-
presa GTEc coMErcio E SErViÇoS EirEli - ME a servidora amanda almeida 
carvalho da Silva, matrícula nº 5942269/1 e como suplente o servidor Marcelo 
Vieira da Silva, matrícula nº 57211818/1, conforme processo nº 2020/611527.
art. 2º rEVoGar a PorTaria nº 056/2021, publicada em 27 de abril de 
2021 no d.o.E nº 34.564, protocolo 649026.
assinatura: 12/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 656045

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
1° termo aditivo ao contrato: 15/2020 – JUcePa/ 9912254827 - correios
PaE n° 2021/80123.
data da assinatura: 03/05/2021.
1. objeto: Prorrogação do contrato.
1.1. de acordo com o art. 57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combi-
nado com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato 
n° 15/2020–JUcEPa/ 9912254827 - corrEioS, por 12 (doze) meses, no 
período de 06/05/2021 a 05/05/2022.
1.2 Valor anual: r$ 37.416,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais).
1.3. dotação orçamentária:
1. 72201.23.122.1297.8338 - operacionalização das ações administrati-
vas Natureza da despesa : 339039.00 outros Serviços de Terceiros - PJ 
fonte: 0261 / 0661 rec da adm indireta ( próprios) Pi: 4120008338c.
coNTraTada: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS, cNPJ 
n° 34.028.316/0018-51.
Endereço: aVENida PrESidENTE VarGaS, 498, caMPiNa.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 656066

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

termo de dispensa de Licitação nº 12/2021
a JUNta coMerciaL do estado do ParÁ – JUcePa, inscrita no 
cNPJ 04.825.329/0001-42, representada por sua Secretária Geral Maria 
dE fáTiMa caValcaNTE VaScoNcEloS, no âmbito de suas atribuições 
legais, e considerando Parecer nº. 286/2021 da Procuradoria, resolve diS-
PENSar liciTaÇÃo, em consonância com o disposto no art. 24, inciso ii, 
da lei nº 8.666/93, para contratação da Empresa JaNETE EdiTE PErEira 
doS SaNToS 26234670210, sob o cNPJ n° 13.747.515/0001-00, para a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, 
visando o fornecimento de materiais de mesma natureza, e o fornecimento 
de materiais personalizados com garantia de qualidade e por demanda, 
tais como: crachás de identificação funcional e acessórios de crachás para 
os colaboradores desta autarquia, no valor global de r$ 2.298,00 (dois mil, 
duzentos e noventa e oito reais).
assinatura: 13/05/2021.
ordenadora: Maria de fátima cavalcante Vasconcelos - Secretária Geral 
da JUcEPa.

Protocolo: 656032

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 12/2021
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, 
no uso de suas atribuições legais, resolve raTificar a diSPENSa dE 
liciTaÇÃo nº. 12/2021, em consonância com o disposto no art. 26, da 
lei nº 8.666/93, para a contratação da Empresa JaNETE EdiTE PErEi-
ra doS SaNToS 26234670210, sob o cNPJ n° 13.747.515/0001-00, 
para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
gráficos, visando o fornecimento de materiais de mesma natureza, e o 
fornecimento de materiais personalizados com garantia de qualidade e 
por demanda, tais como: crachás de identificação funcional e acessórios 
de crachás para os colaboradores desta autarquia, no valor global de r$ 
2.298,00 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais).
assinatura: 14/05/2021.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 656037
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diÁria
.

Portaria Nº 113/2021 de 14/05/2021. art. 1º coNcEdEr aos servi-
dores cilene Moreira Sabino de oliveira, Presidente, matrícula nº 5760330/6, 
2,5 (duas e meia) diárias no valor de r$ 1.397.92 (Mil trezentos e noventa e 
sete reais e noventa e dois centavos), Breno lobato cardoso, Procurador-che-
fe, matricula nº 5902701/1, e Marcíria do Socorro Tavares Tavares, Gerente 
de Projetos, matrícula nº 5923707/2, 2,5 (duas e meia) diárias no valor de 
r$ 1.266,05 (Mil duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) cada, os 
referidos servidores participarão da audiência pública para debater o referido 
Pl 1040, no dia 19/05/2021, saindo de Belém no dia 18/05/2021 e retornarão 
no dia 20/05/2021, conforme processo nº 2021/490660. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 656155

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 111/2021 de 14.05.2021. Art. 1º CONCEDER a Gratifi-
cação de atividade de Motorista – GaM, ao servidor leone lobato Barroso, 
matrícula nº 57227560/1, Motorista a, a partir de 27-04-2021, conforme pro-
cesso nº 2021/355176. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 656049
aViso de cHaMaMeNto PÚBLico deserto Nº 001/2020
a JUNta coMerciaL do estado do ParÁ, através da comissão de 
Seleção PorTaria nº 310/2020, informa que realizou em 22 de dezembro 
de 2020 a divulgação da chamada Pública direcionada às organizações 
da Sociedade civil (oSc - art 2 °,i da lei no 13.019, de 31 de julho de 
2014), por meio do termo de fomento, visando convidá-las a apresentarem 
propostas de projetos de execução voltados para Programa de formação 
Teatral em escolas da rede pública pertencentes a região metropolitana de 
Belém do Pará. o prazo para recebimento das propostas ocorreu entre os 
dias 22 de dezembro de 2020 a 12 de janeiro de 2021.Torna-se público, 
que o certame foi declarado dESErTo em virtude do não receber propostas 
no prazo determinado. Processo nº 2020/784332. cilENE MorEira SaBi-
No dE oliVEira. Presidente

Protocolo: 656098

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

Portaria
.

Portaria Nº. 321/2021, de 12 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/462370, de 03/05/2021 
e os termos do Oficio nº. 060/2021/DAFI/SETUR, e
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado no doE nº. 
34.240, de 01/06/2020.
r E S o l V E:
i - ProrroGar, pelo prazo de 02 (dois) anos, no período de 01/06/2021 a 
31/05/2023, a cessão do servidor PaUlo aUGUSTo TEllES liNS, matrícu-
la nº. 5533198/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas – Engenheiro civil, para a Secretaria e Estado de Turismo - SETUr, 
com ônus para o órgão cessionário.
ii– caberá ao Órgão cessionário comunicar a frequência do servidor, men-
salmente, ao órgão cedente;
iii - caberá ao órgão cessionário apresentar o servidor ao seu órgão de 
origem ao término da cessão;
iV - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 655912

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 313/2021, de 10 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/475431, de 
05/05/2021 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor JoSÉ HENriQUE TaVarES da SilVa, matrícula 
nº 5942371/3, ocupante do Cargo de Diretor, como fiscal do Contrato ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

023/2021 consórcio Salinas construção de muro de arrimo e urbanização da orla na 
av. Beira Mar, no Município de Salinópolis/Pa.

ii - dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, matrícula 
57176077/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 655926
Portaria Nº. 314/2021, de 10 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/482895, de 06/05/2021 
- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora MariElZa rodriGUES BaTiSTa caPEloNi, matrícula 
nº 51855667/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Públicas - 
Arquiteto, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

024/2021 Pr construtora ltda EPP Execução dos serviços de construção de uma Praça, no 
Município de curuá/Pa.

ii - dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, matrícu-
la nº 5913247/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, aci-
ma descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 655927
Portaria Nº. 312/2021, de 10 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/469249, de 04/05/2021 
- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar, o servidor GilMar fraNco MoTa, matrícula 54195705/2, 
ocupante do Cargo de Coordenador, para acompanhar como fiscal do Con-
trato celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

021/2021 Bereshit e athayde construções ltda EPP
conclusão da reabilitação da rede de distribuição de 
água do 4º setor de abastecimento - saldo remanes-

cente, no Município de Belém/Pa.

II - DESIGNAR o servidor WLYELISON BARBOSA CEREJA, matrícula 
5951197/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 655922

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 639862, publicada no doE nº 34.536, de 
29/03/2021, referente ao 2º Termo aditivo ao contrato nº 29/2020 – TP 
nº 20/2019
oNde se LÊ: Valor do acréscimo: 338.080,00
Leia-se: Valor do acréscimo: 338.591,19
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 655946

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 06/2019 - cV Nº 11/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
diNaSTia ViaGENaS E TUriSMo lTda - cNPJ nº 15.741.481-0001/63
objeto: contratação de Serviço de agenciamento de Passagens aéreas, 
rodoviárias e fluviais: Emissão, cancelamento e remarcações, Para des-
locamento administrativo operacional Prestado a Servidores da Secretaria 
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de Estado de obras Públicas -SEdoP.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 04/06/2021 a 04/06/2022
data da assinatura: 14/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 656224
tac Nº 77/2020 - cV Nº 25/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
PaT loBaTo EirEli - cNPJ nº 33.931.995.0001/67
objeto: revitalização e reforma da Praça Nossa Senhora de Nazaré no 
Município de Magalhães Barata neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 08/05/2021 a 22/06/2021
data da assinatura: 07/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 656151

diÁria
.

Portaria Nº. 309/2021, de 10 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 2021/487993, de 
07/05/2021 – coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao 
servidor abaixo relacionado:
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico desta SEdoP, que irá fazer 
avaliação de imóvel atendendo solicitação adEPará, conforme processo 
2021/19653, no Município de São Miguel do Guamá/Pa.
dESTiNo: São Miguel do Guamá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 20 a 21/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 655911

oUtras MatÉrias
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Benedi-
to ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2020/493622
2. licitação nº: 006/2021
3. Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
4. data da adjudicação: 13/05/2021
5. data da Homologação: 13/05/2021
6. objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE coNclUSÃo do SiSTEMa dE aBaSTE-
ciMENTo dE áGUa, no Município de afUá, neste Estado, conforme especi-
ficações técnicas, planilhas e projetos anexos.
7. Empresa vencedora adjudicada: MdS coNSTrUTora E iNcorPorado-
ra lTda EPP, cNPJ: 02.040.696/0001-05 com o valor de r$ 1.191.346,47 
(Um milhão, cento e noventa e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e sete centavos).
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 655914
terMo de coNFissÃo de dÍVida reFereNte ao coNtrato Nº 
07/2017 - cP Nº 08/2016
JUSTIFICATIVA: Confissão da dívida, por parte do DEVEDOR, em decor-
rência de reajuste ao contrato administrativo nº 07/2017, que teve por 
objeto a obra de “conclusão da obra do Ginásio poliesportivo para cinco mil 
pessoas, no município de Santarém/Pa, cfe. a lei 8.666/93.
Valor da dÍVida: r$ 547.612,01
doraÇÃo orÇaMENTária: 07101 15.451.1508.7556 – fontes: 
0301/0101 449051
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021.
crEdor: Stylus construção civil e Serviços ltda
dEVEdor: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 656264

eXtrato do terMo de coMProMisso Nº 01/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de abel figueiredo – cNPJ 83.211.375/0001-28
objeto: aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, deno-
minado de Ônibus Escolar, em atendimento ao município de abel figueiredo/Pa.
Vigência: 17/05/2021 a 17/05/2022
Valor Global: r$ 539.000,00
Nota de Empenho: 2021NE00866
dotação orçamentária: 07101 15.121.1508.88890 449052 
0101/0301/0106/0306
foro: Belém
data da assinatura: 14/05/2021
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Hildefonso de abreu araújo
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 656148

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 060/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
coNSidEraNdo o pedido de dispensa da função comissionada de Geren-
te da célula Executiva de regularização Patrimonial, formulado pela Sra. 
GlENda lariSSa lEMoS MariNHo, matrícula nº 5950537/2, por meio do 
Processo Eletrônico nº 2021/466972.
r E S o l V E:
1. diSPENSar, a pedido, a Senhora GlENda lariSSa lEMoS MariNHo, 
matrícula nº 5950537/2, da função em comissão de Gerente da célula 
Executiva de regularização Patrimonial, a contar de 01.05.2021.
2. Esta PorTaria entra em vigor a contar de 01.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 11 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 655984

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do termo aditivo: 6º (sexto)
Nº do contrato nº 05/2017
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 01/2017
Valor do contrato original: r$ 401.717,18 (quatrocentos e um mil, sete-
centos e dezessete reais e dezoito centavos)
Objeto e Justificativa do aditamento: Prorrogação de Prazo - Art. 57, inciso 
ii, lei federal nº 8.666/93.
Vigência: 17.05.2021 a 17.05.2022
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB/Pa  x ProG-
NUM  iNforMáTica S.a.
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura:  14.05.2021

Protocolo: 655373

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 061/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o que dispõe a resolução de diretoria nº 04/2019, de 
15 de maio de 2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 005/2021 diafi-coHaB, 
datado de 07.05.2021, referente ao Processo Eletrônico nº 2021/486203;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr a Gerente Estratégica de logística, Elci dE SoUZa alMEi-
da, Matrícula nº 57197559/1, cPf nº 329.641.022-87, a importância de 
r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para correr com despesas de 
Pronto Pagamento, com período de aplicação de 60 dias após o recebimen-
to, conforme abaixo:
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ProGraMa dE Tra-
BalHo PlaNo iNTErNo foNTE Nº

aÇÃo
NaTUrEZa da 

dESPESa
Valor (r$ 

1,00)

16 122 1297 8338 412.000.8338c 0261
232632 339030-96 2.000,00
232498 339039-96 500,00

ToTal 2.500,00

2. dETErMiNar que a prestação de contas deverá ser apresentada no pra-
zo de 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 12 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 655991

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 169 de 14 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.
r E S o l V E:
TraNSfErir para 23/08/2021 a 21/09/2021, por motivo de necessidade 
de serviço, as férias do servidor NElSoN MaToS SErrUYa, identidade 
funcional nº 5342694/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado na direto-
ria de ciência e Tecnologia – dcT, referente ao exercício 2020/2021, conce-
dido anteriormente, no período de 21/06 a 20/07/2021, através da PorTa-
ria nº 150 de 04/04/2021, publicada no doE nº 34.574, de 06/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 14 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 656168

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 168 de 14 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2020/699025
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade 
funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de assistente administrati-
vo, lotado na Secretaria adjunta - SEcad e adriaNa Maria GoMES do 
NaSciMENTo, identidade funcional nº 5900245/1, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública, lotada na diretoria de administração e finan-
ças - daf, como Titular e Suplente respectivamente, para acompanhar e 
fiscalizar a execução do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 
08/2021, que entre si celebram a Secretaria de Estado de ciência, Tec-
nologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET com a 
Universidade federal do oeste do Pará - UfoPa; e a fundação de amparo 
e desenvolvimento da Pesquisa – fadESP, como interveniente, que tem 
como objeto a atuação conjunta entre os partícipes visando o apoio técnico 
e financeiro para a viabilização de iniciativa voltada ao funcionamento de 
curso de graduação em agronomia no município de rurópolis e de curso de 
graduação em Engenharia Sanitária no município de Novo Progresso, nos 
termos do Plano de Trabalho.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar 
em registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura exis-
tentes com a execução do convênio de cooperação Técnica e financeira 
supracitado, devendo tomar providências para a regularização das faltas 
ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos a data de 25.09.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 14 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 656023
Portaria Nº 167 de 14 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.

coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/246192;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores aNa cElia Barra aBrEU, identidade fun-
cional nº 5905522/2, ocupante do cargo de coordenador e raÍ loBaTo 
corrÊa, identidade funcional nº 5947212/1, ocupante do cargo de Ge-
rente, lotados na Diretoria de Educação Superior, Profissional e Tecnológica 
– dETEc, como Titular e Suplente respectivamente, para acompanhar e 
fiscalizar a execução do Convênio de Cooperação Técnica nº 004/2021, que 
entre si celebram a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a Prefeitura Municipal de 
rondon do Pará, que tem como objeto  a realização de ações conjuntas e 
o compartilhamento de espaços e equipamentos necessários ao atendi-
mento às demandas sociais e produtivas identificadas de Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta de vagas em cursos, 
abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos em legislação federal, 
incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensino médio técnico, os 
itinerários profissionais, certificação por competência profissional, forma-
ção inicial e continuada e qualificação profissional no âmbito do Programa 
Educação Profissional e Tecnológica – Titulado Pará Profissional e do Pro-
grama Educação Superior – Titulado forma Pará no município de rondon 
do Pará, região de integração do rio capim, no Estado do Pará.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do convênio de cooperação Técnica supracitado, devendo 
tomar providências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos a data de 12.05.2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 14 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 656022
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: roSEVaNY MENdoNÇa ValENTE
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) através do Edital nº 004/2020 - SEcTET - 
Edital de credenciamento de profissionais especializados para coordenação 
acadêmica e de apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo a função de coordenação 
corresponderá a r$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um 
máximo de 80 (oitenta) horas mensais.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data de assinatura até 02/08/2021
daTa dE aSSiNaTUra: 05/05/2021
ordENador
carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 656027

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

errata
.

errata
errata ao coNVÊNio Nº 006/2019-FaPesPa/UFra, de PUBLi-
cado No doe Nº 34.541, No dia 05 de aBriL de 2021.
oNde se LÊ PriMEiro TErMo adiTiVo ao coNVÊNio Nº 006/2019 - faPESPa/Ufra
Leia-se SEGUNdo TErMo adiTiVo ao coNVÊNio Nº 006/2019 - faPESPa/Ufra
ordENador: carloS EdÍlSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 656021

coNtrato
.

eXtrato de rescisÃo coNtratUaL terMo de rescisÃo aMi-
GÁVeL do coNtrato adMiNistratiVo Nº 06/2019.
Processo administrativo nº 2019/344692 – Tem por objeto a prestação 
de Serviços de Tecnologia da informação e comunicação – Tic, conforme 
especificação do item 01 e 02 da proposta comercial Nº 081/2019.
objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão do contrato n°06/2019, 
a contar de 31 de março de 2021, em caráter definitivo e irrevogável, com 
fundamento no artigo 79, ii, da lei federal nº 8.666/93.
Partes: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do 
ESTado do Pará – ProdEPa e faPESPa. data da assinatura: 13/05/2021.

Protocolo: 656093



64  diário oficial Nº 34.585 Segunda-feira, 17 DE MAIO DE 2021

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
cHaMada Nº 004/2020 - BoLsas de atraÇÃo de JoVeNs taLeNtos – BJt

rESUlTado fiNal – loTE 7 

N° PPG inst. rec. Nome Título do projeto rESUlTado

1 PPGSNd UfoPa abner luis calixter
Morfologia urbana sustentável – avaliação de variáveis ambientais e urbanísticas para informar estratégias de

alívio da violência em Santarém, Pará. Aprovado e não classificado

2 PPBa UfPa adam rick Bessa da Silva
Filogeografia e o papel da hibridização na história evolutiva de espécies de mangue do gênero Rhizophora L. (Rhizophoraceae) da 

costa amazônica brasileira: Uma abordagem multidisciplinar combinando dados de sequenciamento de nova geração (NGS)
e modelagem de nicho ecológico Aprovado e não classificado

169 PPGdS MPEG adam roth Singerman “investigando o desenvolvimento histórico da morfossintaxe do Tuparí, língua indígena da amazônia brasileira” Aprovado e não classificado

206 PPGBE MPEG adrian Paul ashton Barnett
conservação, genética e ecologia de primatas no médio rio Tapajós, Pará,

Brasil Não aprovado

104 PPGQ UNifESSPa adriana coêlho Queiroz
Sensores eletroquímicos com matrizes de grafite para detecção de (2E,6Z,8E)-N- isobutil-2,6,8- decatrienamida (espilantol)

roveniente da acmella oleracea Aprovado e não classificado

224 PPGBE MPEG adriano oliveira Maciel
Sistemática e taxonomia das cecílias brasileiras das famílias Typhlonectidae e Siphonopidae (lissamphibia:

Gymnophiona) Aprovado e não classificado

207 PPGQ UfPa alberto Monteiro dos Santos
Estudo do mecanismo catalítico e de inibição das enzimas catl e cats: planejamento de inibidores seletivos para

o tratamento da covid-19 Aprovado e não classificado

194 PPGGrd UfPa alex antonio ribeiro de oliveira
A importância de conhecer os impactos da seca prolongada em floresta tropical para avaliar os riscos de desastres naturais e 

identificar áreas de
vulnerabilidade Não aprovado

235 PPGV iEc alex Junior Souza de Souza
Estudo comparativo de viromas em

pequenos mamíferos provenientes dos biomas amazônico e de Mata atlântica Não aprovado

190 PPGZool MPEG alexander Sanchez ruiz
Morfologia comparativa e filogenia dos

gêneros da família de aranhas caponiidae (arachnida, araneae) Não aprovado

73 PPBa UfPa alexandre felipe raimundo 
Missassi

Filogeografia das linhagens cis-Andinas de Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) (Serpentes, Colubridae) Não aprovado
 

165 PPGcaN UfPa alexandre firmino diógenes
Tecnologias para o desenvolvimento

produtivo e nutricional do tambaqui (colossoma macropomum) Não aprovado

51 PPGBE MPEG alexandre Pires Marceniuk
conhecimento e conservação dos Peixes Elasmobranchii e actinopterygii do Grande Sistema recife da amazônia,

costa Norte do Brasil Aprovado e não classificado

232 PPGd UfPa almires Martins Machado diversidade étnica-racial no ensino em direitos humanos Aprovado e não classificado

59 PPGocM UfPa amanda ferreira Vidal
Mitoepigenética: rNas circulares

mitocondriais e seu potencial biomarcador no câncer Aprovado e não classificado

86 PPGBot MPEG ana carla feio dos Santos
Estruturas secretoras e interação inseto- planta no parque estadual do
utinga-pa: novas aplicações para conservação, atividades de pesquisa,

ensino e extensão Aprovado e não classificado

248 PPGaU UfPa ana carolina campos de Melo
Protocolos de gestão municipal para convergência entre as dinâmicas de urbanização contemporâneas e o contexto de mudanças 

climáticas na
região Metropolitana ampliada de Belém Aprovado e não classificado

140 PPGdT UfPa ana francisca rozin Kleiner
desenvolvimento de aplicativo de dispositivos móveis para analise do

movimento em doenças infecciosas Aprovado e não classificado

188 PPGEQ UfPa ana isabela Pianowski 
Salussoglia

filme de amido de mandioca contendo óleo essencial de Piper aduncum com propriedade biocida para proteção de
frutas Aprovado e não classificado

5 PPGEaP UfPa
ana luzia de figueiredo 

lacerda diversidade e impactos da plastisfera na amazônia Aprovado e não classificado

53 PPGBc UfPa ana Paula Justino de faria Dinâmica espaço-temporal de queimadas em floresta tropical Aprovado e não classificado

266 PPGQ UfPa andré de oliveira feitosa
desenvolvimento e síntese de novas chalconas para a obtenção de compostos

com atividade leishmanicida Não aprovado

198 PPGQ UNifESSPa andréia de andrade Mancio 
da Mota

aplicação de materiais residuais produzidos no Estado do Pará na cadeia de produção de biocombustível drop-in (diesel renovável) 
via desoxigenação catalítica em atmosfera livre de

hidrogênio. Aprovado e não classificado

99 PPGBa UfPa andressa Jisely Barbosa ribeiro
Cadeia de Certificação Molecular do pargo Lutjanus purpureus (Lutjanidae – Perciformes) baseada em selo de DNA:

da academia a indústria Aprovado e não classificado

258 PPGif UfPa andressa Santa Brigida 
da Silva

rede para o fortalecimento e inovação
da cadeia Produtiva de Extratos e Óleos da amazônia Aprovado e não classificado

15 PPGBEES UfoPa
andreza Stephanie de Sousa 

Pereira
Sistemática integrativa em aspidosperma

Mart. & Zucc. (apocynaceae) como subsídio para conservação Aprovado e não classificado

200 PPGBc UfPa anthony Santana ferreira
desvendando padrões de estruturação genética espacial e diversidade de anuros amazônicos usando sequenciamento de nova 

geração e taxonomia integrativa Aprovado e não classificado

236 PPGaqraT Ufra antonio Vasconcelos Nogueira 
Neto

relação das variações interanuais da produção pesqueira na costa norte do Brasil e a variabilidade de parâmetros ambientais ao 
largo da foz do rio amazonas. Aprovado e não classificado

64 PPGBE MPEG arleu Barbosa Viana Junior

o bom, o mau e o belo: a importância de insetos polinizadores e outros artrópodes para a manutenção da sustentabilidade dos 
espaços verdes em uma metrópole

amazônica. Aprovado e classificado

79 PPGEco UfPa Bárbara de carvalho Barbosa

Projeto lEarN: Ecologia vegetal baseada em fenótipos: uma abordagem para explorar o papel da integração fenotípica e as diferen-
ças funcionais entre espécies arbóreas que

coexistem na floresta amazônica. Aprovado e não classificado

65 PPGEaP UfPa Bárbara dunck oliveira
Efeitos do uso do solo e da heterogeneidade ambiental sobre aspectos funcionais de algas perifíticas

em riachos da amazônia oriental Aprovado e não classificado
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82 PPGdSTU UfPa Beatriz Nunes cosendey
Ecologia, Economia e cultura na conservação de Sucuris do Baixo

amazonas. Não aprovado

209 PPGcoM UfPa Brenda Vicente Taketa Entre narrativas e imagens, a fisiognomia ribeirinha no cotidiano de Belém do Grão- Pará Aprovado e não classificado

261 PPGo UfPa Bruna Puty Silva Gomes
Análise do efeito do extrato clarificado de açai e piceatanol no perfil proteíco e molecular de células do trato oral

expostas ao MeHg. Não aprovado

255 PPGaGro Ufra Bruna Sayuri fujiyama
agregando valor ao “lixo”: como transformar resíduos de caroço de açaí em produtos funcionais, duráveis,

ecológicos, inovadores e comercializáveis Não aprovado

127 PPGcc UfPa caio Marcos flexa rodrigues

Um novo algoritmo não linear, eficiente, online e sem hiperparâmetros para redução da dimensionalidade e exploração de dados, 
embarcado em aplicação web a fim de resolver, mitigar e/ou extrair conhecimentos

acerca de problemáticas da região
amazônica

Aprovado e não classificado

47 PPBa UfPa camila duarte ritter
Biodiversidade do solo em gradientes de inundação de floresta sazonalmente

alagadas. Não aprovado

191 PPGcMa UfPa carla carolina ferreira Meneses
Desenvolvimento e avaliação da ação anti-inflamatória de nanocapsulas (ZBS- β-CD) contendo produtos naturais obtidos

na amazônia Aprovado e não classificado

268 PrMM Hol carla de castro Sant’ anna a relação entre o gene sap30bp e o rompimento do manguito rotador: um Aprovado e não classificado
 

    estudo na população amazônica  

112 PPGGP UfPa carlos Potiara ramos de castro
Protocolos de consulta e políticas públicas para a sociobiodiversidade na

amazônia Paraense Aprovado e não classificado

113 PPHiST UfPa
carolina christiane de Souza 

Martins
Festas populares e associativismo em Belém - PA: por uma geografia festiva da

cidade (1889-1929) Aprovado e não classificado

213 PPGcEM UfPa caroline corrêa de Souza 
coelho

Bionanocompósitos multifuncionais à base nanofribas e extrato de antocianinas processados de resíduos agroindustriais do açaí 
(Euterpe oleracea Mart.) para embalagens inteligentes e ativas de

alimentos Aprovado e não classificado

36 PPGBot MPEG caroline oliveira andrino
Florística, Taxonomia investigativa e filogenômica de linhagens de plantas

amazônicas. Aprovado e não classificado

201 PPGaGro Ufra claudeana Souza da conceição
desenvolvimento de formulações e estudo de metabólitos de bioestimulantes de palmeiras de importância para

amazônia Aprovado e não classificado

71 PPGrNa UfoPa cleidinéia cavalcante da costa

Uso de fibras vegetais nativas da Amazônia recobertas com polímero semicondutivo: desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e 
promoção da

sustentabilidade ambiental. Aprovado e não classificado

133 PPGad UfPa cleonir Tumelero design de ecoinovações tecnológicas de baixo carbono a partir da biomimética - Estudo na amazônia Brasileira Aprovado e não classificado

212 PPGcEM UfPa cynthia Marina rivaldo Gómez
Perovskitas inorgânica de Helaletos csPbX3(X=Br,cl,i) para geração de energia verde (termoelétrica) na região

amazônica brasileira Aprovado e não classificado

58 PPGocM UfPa daniel Guerreiro diniz

alterações comportamentais e resposta microglial no hipocampo e na retina a partir da infecção ocular por taquizoítos do Toxoplas-
ma gondii em camundongos

da linhagem BalB/c Aprovado e não classificado

142 PPGEo UfPa daniel Palma Perez Braga

Quintais Agroflorestais (QAF) e meios de vida na Amazônia Paraense: alternativas sustentáveis de produção às agriculturas familia-
res em contextos de

vulnerabilidade socioambiental Aprovado e não classificado

151 PPGEd UEPa danieli dos Santos Pimentel
História da literatura infantil/juvenil na amazônia paraense: saberes e representações em autores e obras

fundamentais do século XX (1900-2000) Aprovado e não classificado

52 PPGEaP UfPa daniely félix da Silva
Jurará - Programa Participativo de Monitoramento, Ecologia e conservação

de Quelônios do Estado do Pará Aprovado e não classificado

170 PPGcf Ufra Danillo Wisky Silva

Aplicabilidade das fibras naturais de açaí para a produção de materiais compósitos: Efeito da incorporação de fibras de açaí e baba 
de cupim sintética nas propriedades

do adobe Aprovado e não classificado
 

162 reproamazon UfPa danuza leite leão

Produção de células germinativas primordiais a partir de células pluripotentes induzidas utilizando sistema não integrativo em maca-
co-de cheiro (Saimiri collinsi osgood, 1916): uma ferramenta para a conservação ex situ de

espécies ameaçadas de extinção. Não aprovado

156 PPGBa UfPa darlan de Jesus de Brito Simith
recrutamento do caranguejo-uçá Ucides cordatus (decapoda: ocypodidae) em manguezais replantados no Norte do

Brasil Aprovado e não classificado

128 PPGEM UfPa déborah aline Tavares dias 
do rio Vaz

Projeto otimizado de rotores de Turbinas Hidrocinéticas sob Efeito difusor: desenvolvimento de uma inovação Tecnológica voltada 
a Geração de
Energia Verde Aprovado e não classificado

67 PPGNBc UfPa diego di felipe ávila alcantara
Identificação de possíveis biomarcadores

da Polipose adenomatosa familial (Paf) em pacientes do estado do Pará-Brasil Aprovado e não classificado

124 PPGrNa UfoPa diego rayan Teixeira de Sousa
Pospecção de novos metabólitos

bioativos oriundos de fungos isolados da floresta nacional do tapajós Aprovado e não classificado

251 PPGSNd UfoPa diego ribeiro de aguiar
crescimento sazonal de espécies

próximas as clareiras de colheita florestal na Flona Tapajós, estado do Pará Aprovado e não classificado

37 PPGZool UfPa diogo Silva Vilela
Diminuindo as lacunas Lineanas e Wallaceanas de Odonata na Amazônia: um estudo com enfoque no estado do

Pará. Aprovado e não classificado

208 PPGSPaa Ufra divaney Mamédio dos Santos
impacto do uso do solo sobre a emissão de gases de efeito estufa e carbono do

solo na amazônia oriental Não aprovado

76 PPGBot MPEG Edilson freitas da Silva
Padrão de floração e recursos florais de Serjania paucidentata DC. e seu papel na

restauração de áreas degradadas Não aprovado

215 PPGca UEPa Edmir dos Santos Jesus
a questão agrícola no Marajó: impactos no cultivo e produtividade em virtude das

mudanças climáticas Aprovado e não classificado

120 PPGSNd UfoPa Eduardo Stramandinoli Moreno

determinantes sociais e ambientais para a vulnerabilidade comunitária à covid-19 em comunidades quilombolas na região oeste do 
Pará – fortalecimento da

vigilância comunitária em saúde. Aprovado e não classificado

179 PPGEP UfrGS Elaine aparecida regiani de 
campos

Proposta de um modelo de avaliação das barreiras na transicão da logística reversa para econômia circular: um diagnóstico
na indústria farmacêutica Não aprovado
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125 PPGrNa UfoPa Elenn Suzany Pereira aranha
Victoria amazonica (vitória-régia) uma alternativa como alimento funcional: caracterização química e estudo dos

possíveis efeitos toxicológicos. Aprovado e não classificado

84 PPGdSTU UfPa Eliana Benassuly Bogéa

culturas e SustentabilidadeS no Brasil Pandêmico: impactos da lei
aldir Blanc de Emergência cultural (lei
14.017/2020) nos Municípios Paraenses Aprovado e não classificado

 

126 PPGrNa UfoPa Elvis almeida Pereira Silva
Co-filogeografia e taxonomia de linhagens de anuros amazônicos e da Mata Atlântica presentes em áreas de

cerrado. Aprovado e classificado

241 ProdErNa UfPa Elza Brandão Santana

desenvolvimento de Tecnologias para obtenção de Produtos cosméticos e/ou farmacêuticos a partir de Óleo Essencial das famílias 
de Euphorbiaceae e annonaceae para a Prevenção de

Melanomas causados por raios UV. Aprovado e não classificado

243 PPGdT UfPa Emilyn costa conceição
implantação da Vigilância Genômica da

Tuberculose resistente no Estado do Pará, Brasil Aprovado e não classificado

173 PPGf UfPa Enzo Victorino Hernández 
agressott

caracterização de antitumorais complexados com cobre (ii) baseados em 1,10-fENaNTroliNa e aminoácidos (Glutamina, Prolina 
e Tirosina)

combinada com modelagem quântica Aprovado e não classificado

160 PPGlSa UfPa Érica antunes Jimenez
Conflitos e demandas do mercado global: A gestão pesqueira sob pressão no litoral

amazônico Aprovado e não classificado

161 PPGcf Ufra Érica rievrs Borges
Preenchendo lacunas no monitoramento da eficácia da restauração de florestas

amazônicas. Aprovado e não classificado

119 PPGSNd UfoPa Erick cristofore Guimarães
Taxonomia integrativa das espécies e populações do clado Hyphessobrycon “rosy tetra” que ocorrem na região hidrográfica Amazo-

nia brasileira e drenagens adjacentes Aprovado e classificado

220 PPGdaM UfPa Erico Gaspar lisboa
Modelagem fuzzy-Multicritério para Selecionar Medidas de controle de

inundações Urbanas Aprovado e não classificado

87 PPGEco UfPa Erlane José rodrigues da cunha

Estruturação espacial e temporal das comunidades de percevejos semiaquáticos (insecta: Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha) 
em riachos afetados pela extração de minério de

ferro na amazônia, Brasil. Aprovado e não classificado

271 PPGSaS UfPa fabiana de campos Gomes

Desenvolvimento de aplicativo móvel de inteligência artificial com base na predição clínica em neonatos admitidos em Unidades de 
Terapia intensiva

Neonatal (UTiN): estudo multicêntrico. Aprovado e não classificado

74 PPGaa UfPa fabiane Pereira Machado dias
impacto da mudança de uso da terra na amazônia sobre a dinâmica

do c e de atributos químicos do solo Aprovado e não classificado

180 PPGEco UfPa fabiano Paschoal de oliveira

Taxonomia integrativa de copépodes ergasilideos (cyclopoida: ergasilidae) parasitos de peixes com potencial comercial na  baia do 
guajará, estado do

Pará, Brasil. Aprovado e não classificado

106 PPGaqraT Ufra fabio carneiro Sterzelecki
Produção intensiva de juvenis de tambaqui, colossoma macropomum, melhorados geneticamente: inovação e

formação de recursos humanos. Aprovado e não classificado
 

196 PPGSNd UfoPa fábio Edir amaral albuquerque
Pesquisa de agentes causadores de zoonoses transmitidas por carrapatosno

bioma amazônico Aprovado e não classificado

4 PPGEaP UfPa fábio fernandes roxo

Usando Métodos Filogenômicos, Macroevolutivos e Macroecológicos para Entender a Diversificação dos Peixes da Superfamília 
loricarioidea (ostariophysi:

Siluriformes) Aprovado e não classificado

97 PPGEaP UfPa fabio laurindo da Silva
Origens ancestrais da diversidade sul- americana: integrando filogenética e biogeografia na compreensão dos processos de diversifi-

cação em ablabesmyia (diptera: chironomidae:
Tanypodinae) Aprovado e não classificado

129 PPGBE MPEG fábio Zanella farneda
Efeitos do uso da terra sobre comunidades de aves e morcegos da amazônia usando múltiplas

dimensões de biodiversidade Aprovado e não classificado

244 PPGBaiP UfPa fabrício Hiroiuki oda
Parasitos zoonóticos negligenciados em anfíbios e répteis: Sistemática e modelagem de distribuição de espécies de Pentastomida e 

larvas plerocercóide de Spirometra e suas implicações para a
saúde humana e animal Aprovado e não classificado

103 PPGo UfPa felipe ferreira campos
Taxonomia integrativa de hidroides (cnidaria, leptothecata e

―Anthoathecata‖) da Zona costeira
amazônica Aprovado e não classificado

57 PPGZool UfPa felipe Martello ribeiro Efeito da paisagem sobre a dinâmica temporal da estrutura de comunidades de for Não aprovado

32 PPGZool UfPa fernanda da Silva Santos
avaliando padrões de ocupação e distribuição de mamíferos terrestres: implicações para a conservação em uma área protegida de 

uso sustentável no
Estado do Pará Aprovado e não classificado

197 PPGcTa UfPa fernanda doring Krumreich
Microencapsulação de compostos bioativos do óleo e da polpa de cupuaçu (Theobroma grandiflorum) para aplicação

em alimentos Aprovado e não classificado

19 PPGBEES UfoPa fernanda Mayara Nogueira
Desenvolvimento floral em costaceae: evolução, diversidade e modelagem em 3d da morfologia associada aos

polinizadores Aprovado e não classificado

247 PPGB UfoPa fernando carlos ramos Espinoza
Desenvolvimento de métodos de imunoprofilaxia pela via das mucosas contra Aeromonas hydrophila em

tambaqui colossoma macropomum Não aprovado

72 PPGEco UfPa fernando Elias da Silva
rEcUPEra Pará: avaliando a recuperação da estrutura, composição e diversidade funcional de plantas em

florestas secundárias no estado do Pará Aprovado e classificado

42 PPGEco UfPa fernando Geraldo de carvalho
impactos do uso da terra e mudanças climáticas em diferentes escalas espaciais e temporais nos ecossistemas

de água doce: avaliação, planejamento e Aprovado e não classificado
 

    perspectivas para o futuro da bacia amazônica.  

102 PPGrNa UfoPa filipe da Silva rangel Pereira
delimitação e Barcode das Espécies de Gymnotus das Bacias dos rios Tapajós,

Jamanxim e iriri Aprovado e não classificado

226 PPGBio UfoPa filipe dos Santos cipriano
desenvolvimento e caracterização de mix probióticos e cromo alimentar para

tambaqui: desempenho e sanidade Aprovado e não classificado

91 PPGoc UfPa flavio de almeida alves Junior

Marés douradas na costa amazônica: caracterização da fauna associada,interações ecológica e potencial de transporte de espécie 
exóticas através de algas flutuantes do

gênero Sargassum Não aprovado

7 PPGEco UfPa Francieli de Fátima Bomfim

Como um gradiente do uso do solo conduz a diversidade beta taxomônica e funcional de macrófitas e consequentemente de Zoô-
plancton na amazônia oriental? avanços com estudos de zoôplancton no estado do

Pará. Aprovado e não classificado
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256 PPGaM UNifESSPa francine de camargo Procópio

análise do cooperativismo como contribuição para compreender e explicar estrangulamentos econômicos vivenciados pelos associa-
dos da

coofama- Marabá/Pa. Aprovado e não classificado

184 PPGSPaa Ufra Gabriel Melo alves dos Santos
Associação de parâmetros acústicos e fisiológicos para avaliar o impacto do turismo de interação sobre botos-do-

araguaia (inia araguaiaensis) Aprovado e não classificado

122 PPGG UfPa Gabriel Negreiros Salomão

desenvolvimento de pesquisas e capacitação de recursos humanos para atuar no mapeamento e determinação de background 
Geoquímico do Estado do Pará (BGEPa): implicações para

recursos minerais e meio ambiente. Aprovado e não classificado

55 PPGfarMa-
Bi o UfPa Gabriela de Paula fonseca 

arrifano

contribuindo para reduzir os impactos dos grandes projetos na amazônia: avaliação multidisciplinar da proteção por açaí em crianças 
ribeirinhas na área sob a
influência da uhe tucuruí. Aprovado e não classificado

257 PPGSNd UfoPa Gilcideya Silva Prado
análise dos impactos ambientais e

socioeconômicos causados por incêndios e queimadas na aPa de alter do chão Aprovado e não classificado

77 PPGBM UfPa Gilderlanio Santana de araújo
ferramentas Bioinformáticas inteligentes para análises de Genômica Populacional e diagnóstico por imagem:

aplicações em câncer gástrico. Aprovado e não classificado

187 PPGocM UfPa Giovanna chaves cavalcante
investigação de mutações genéticas nucleares e mitocondriais no desenvolvimento de doenças

mitocondriais e oncológicas Aprovado e não classificado

118 PPGG UEPa Giovanni de farias Seabra
dinâmica da Produção e reprodução do Espaço ribeirinho na ilha do Marajó,

estado do Pará. Aprovado e não classificado
 

145 PPGSS UfPa Giselle de lourdes Bangoim 
Sakatauskas

Precariedade habitacional e diversidade urbano rural no Pará: subsídios para elaboração de políticas públicas de
interesse social. Aprovado e não classificado

211 reproama-
zon UfPa Gláucia Mota Bragança

avaliação do resfriamento como nova
estratégia de manutenção de embriões bovinos produzidos in vitro. Não aprovado

219 PPGNc UfPa Guilherme Sementili cardoso
impacto do ruído ambiental na organização das vocalizações de Troglodytes musculus (Naumann, 1823)

na área urbana de Belém/Pa Aprovado e não classificado

254 PPGV iEc Gustavo Moraes Holanda

Perfil de hidroximetilação e metilação dos genes IRAK3 e BMP4 em
Hepatócitos humanos (Huh7.5) co-

infectados com os vírus Zika e vírus dengue Aprovado e não classificado

96 MNPEf UNifESSPa Helmunt Eduardo Vigo cotrina
Estudo de configurações magnéticas em

nanoestruturas usando simulação micromagnética Aprovado e não classificado

192 PPGif UfPa Henrique Bridi
Desenvolvimento de um fitoterápico para o tratamento de feridas a base de

fridericia chica (sin. arrabidaea chica) Aprovado e não classificado

175 PPGdS MPEG iván Borroto rodríguez
Museus de ciências e a crise socioambiental: um diálogo com as exposições em direção à socialização de

uma cultura socioambiental Aprovado e não classificado

116 PPGG UEPa izabela cristina Gomes da Silva
Princípios e diretrizes para a conquista da segurança e soberania alimentar em

comunidades tradicionais da amazônia. Aprovado e não classificado

138 PPdrGEa ifPa Jamil ramsi farkat diógenes
adoção do e-commerce como instrumento de inovação social para os

Pequenos Produtores rurais (PPrs) Aprovado e não classificado

250 PPGif UfPa Jaqueline rodrigues da Silva

Óleos Vegetais da amazônia impulsionando a Bioeconomia regional no desenvolvimento de Emulsões inovadoras para o Tratamento 
de lesões
de Pele Aprovado e não classificado

181 PPGBa UfPa Jeferson costa carneiro

Desvendando padrões biogeográficos na América do Sul: a conexão entre Amazônia e Mata Atlântica e sua influência na atual 
distribuição das

espécies Aprovado e classificado

66 ProfNiT UNifESSPa Jeferson Meira dos Santos

Estudo da potencialidade dos rejeitos da palmeira inajá (attalea maripa) como biossorvente na remoção de íons metálicos tóxicos 
em solução aquosa e aplicação em amostras dos rios Tocantins

e itacaiúnas. Aprovado e não classificado

2 PPGQ UNifESSPa Jemmyson romário de Jesus

desenvolvimento de um microssistema sensível e de baixo custo baseado em papel de celulose para o diagnóstico multiplexado de 
infecções virais (coVid- 19, dengue e febre amarela) usando

detecção colorimétrica por smartphone Não aprovado

131 PdPG UfoPa Jéssica Barros aguiar Silva
Bioprospecção de compostos bioativos e

enzimas de fungos filamentosos associados ao trato digestório de insetos Não aprovado

 

    aquáticos da amazônia  

233 PPGca UfPa Jhone Gleison de oliveira
Predição da dinâmica da fibra em ruminantes: repleção ruminal da fibra, cinéticas de digestão e de trânsito e

restrições ao consumo. Aprovado e não classificado

238 PPGEcM UNifESSPa João Pedro antunes de Paulo
Aspectos epistemológicos do desenvolvimento profissional de professores que ensinam Ciências e

Matemática Aprovado e não classificado

193 PPGcf Ufra Jonathan William Trautenmüller

Biomassa e carbono acima do solo em florestas naturais no estado do Pará: suporte ao projeto Tropical Biomass & Carbon e geração 
de equações
alométricas Aprovado e classificado

144 PPGEo UfPa Jondison cardoso rodrigues

Territorialização do agronegócio no Corredor Norte/Br-163, Amazônia oriental: investimentos, estrangeirização de terras, conflitos/
conflitualidades e

resistências Aprovado e classificado

246 PPGBPa UEPa Jorge rodrigues de Sousa

Efeito modulatório in situ dos purinoreceptores e sua relação com o mecanismo de lesão celular associado a reposta de novas citoci-
nas pertencentes à família da il-1, il-10, il-12 e il-17 e ativação da via Hedgehog em casos fatais de microcefalia induzida pelo Zika

vírus Aprovado e classificado

18 PPGBEES UfoPa Jorgeane Valéria casique 
Tavares

adaptações morfoanatômicas de espécies arbóreas do clado rosidae frente a diferentes gradientes ambientais
na amazônia central Aprovado e não classificado

178 PPGBM UfPa Josane de freitas Sousa
Explorando a interação entre vias de sinalização conservadas e genes linhagem-específicos na regeneração de

nadadeiras em peixes Aprovado e não classificado
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98 PPGcMa UfPa José de arimateia rodrigues 
do rêgo

Extração de alcaloides de pimenta-do- reino (Piper nigrun) e aplicação como potencial protetor celular ao coVid-19,
MErS y SarS Aprovado e não classificado

146 PPGSPaa Ufra José ledamir Sindeaux Neto Parasitos em peixes no arquipélago de Marajó: Um viés à saúde única Aprovado e não classificado

135 PPdrGEa ifPa José Maria rodrigues da luz
Prospecção e otimização da produção de cogumelos do bioma amazônia na

agricultura familiar. Não aprovado

269 PPGBot MPEG Joselane Príscila Gomes da Silva
Potencial da regeneração natural e indicadores ecológicos para o monitoramento da restauração no estado

do Pará Aprovado e não classificado

100 PPGcP UfPa Júlia Erminia riscado
Mecanismos institucionais de participação na gestão do turismo: o conselho Nacional de Turismo e seus impactos no

turismo em Soure (Pa). Aprovado e não classificado
 

132 PPGPaa Ufra Julián andrés castillo Vargas
Recomendações dietéticas para bovinos de corte a pasto e confinados nas condições climáticas do Pará, estimadas

mediante procedimentos meta-analíticos. Aprovado e não classificado

223 PPGBE MPEG Juliana lopes Segadilha
Diversidade de Tanaidacea (Crustacea) na costa Amazônica, incluindo um estudo filogeográfico do complexo Sinelobus

stanfordi (richardson, 1901) no Brasil Aprovado e não classificado

94 PPGBa UfPa Julio cesar cenci de aguiar

Taxonomia, filogenia e evolução de crustáceos e monogenóideos parasitas de peixes das Bacias Hidrográficas do Rio Amazonas, Rio 
São francisco e rio

araguaia, Brasil Aprovado e não classificado

237 PPlSa UfPa Kelle de Nazaré cunha

Problemas modernos, soluções ancestrais: a Agroecologia e a Permacultura como promotoras do desenvolvimento cientifico e 
tecnológico aplicados a tecnologias sociais e ambientais na amazônia atlântica, no

município de Bragança/Pa. Aprovado e não classificado

111 PPGoc UfPa Kelly afonsina fernandes

avaliação da biodisponibilidade de metais e da toxicidade de resíduos de bauxita no desenvolvimento embrio-larval de danio rerio: 
implementação e validação de protocolos de análises ecotoxicológicas como subsídio para a aplicação da legislação ambiental na 

região
amazônica

Aprovado e não classificado

137 PPdrGEa ifPa
Kércia Priscilla figueiredo 

Peixoto
interculturalidade crítica e Educação na amazônia: ancestralidades, saberes e

vivências Não aprovado

262 PPGcf UfPa Keuri Eleutério rodrigues

inibição das Metaloproteinases da matriz extracelular pela doxiciclina diminui o estresse oxidativo e assim reverte os efeitos cardio-
vasculares induzidos após exposição crônica a baixa dose de

chumbo em ratos adultos? Não aprovado

149 PPGSa UfPa lanna Beatriz lima Peixoto
redes de cuidado mais-que-humanas na atenção tradicional à gravidez, parto e pós-parto em comunidades quilombolas

marajoaras. Aprovado e não classificado

155 PPGcaN UfPa lara Maria Santos Brant Propilenoglicol como suplemento em dietas para ovinos Aprovado e não classificado

134 PPGcMH UfPa leandro dos Santos Projeto Bia Brasil (Belém): um estudo nacional de colaboração multicêntrica Não aprovado

83 PPGEco UfPa leandro lopes de Magalhães
Genômica e tran

filhote (Brachyplatystoma filamentosum) Aprovado e não classificado

130 PPGSPaa Ufra leandro lopes Nepomuceno
Epidemiologia molecular de isolados de Brucella abortus de bubalinos (Bubalus

bubalis) no Estado do Pará e amapá Não aprovado

56 PPGEco UfPa leandro Maracahipes dos Santos
Impactos do desmatamento sobre as florestas remanescentes: o efeito da criação de novos ambientes de borda na

paisagem amazônica Aprovado e não classificado
 

185 PPGE UfoPa leandro Sartori Gonçalves
Balanço da produção do conhecimento na linha História, Política e Gestão Educacional na amazônia do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da
Universidade federal do oeste do Pará Aprovado e não classificado

20 PPGBEES UfoPa leila Teruko Shirai Biodiversidade na amazônia central: hotspot ou artefato amostral? Aprovado e não classificado

157 PPGBE MPEG leonardo de Sousa Miranda indicadores de Biodiversidade Aprovado e não classificado

62 PPGPaM UNifESSPa letícia Paludo Vargas
desenvolvimento socioeconômico e produtivo de assentamentos de reforma agrária da Superintendência regional do Sul do Pará 

– Sr (27) – a partir de
metodologias participativas Aprovado e não classificado

80 PPGocM UfPa lívia Érika carlos Marques
Produção de partículas semelhantes a vírus (VLPs) em plantas para fins terapêuticos e de diagnóstico do câncer

gástrico Aprovado e não classificado

143 PPGEo UfPa lorena izá Pereira
Green grabbing na amazônia Paraense:

dinâmicas, contradições e conflitos territoriais Aprovado e não classificado

252 PPGQMMM UfPa luana Ketlen reis leão da Penha

correlação das alterações em humanos com malária induzida por Plasmodium vivax e exposição mercurial na extensão do rio 
Tapajós com modelo murino de exposição mercurial e malária vivax experimental induzidas por Plasmodium yoelli: Possível efeito 

protetor de Mauritia flexuosa L (buriti), um estudo
translacional.

Aprovado e não classificado

22 PPGBEES UfoPa lucas augusto Kaminski
decifrando determinantes da distribuição de hospedeiros e parasitas—

ervas-de-passarinho da amazônia como
modelos de estudo Aprovado e não classificado

176 PGaGro Ufra lucas cavalcante da costa Bases fisiológicas e moleculares da memória hídrica em palma de óleo Aprovado e classificado

264 PPGEaa UfPa luciana Yokoyama Xavier Histórias para unir: gestão participativa na amazônia azul Aprovado e não classificado

69 PPGcaN UfPa luisa Pucci Bueno Borges
Métodos minimamente invasivos de canulação de rúmen e abomaso por

videolaparoscopia e endoscopia Não aprovado

110 PPGcf Ufra luiz fernandes Silva dionisio
clareiras como Motores do rendimento, conservação e recuperação de

florestas Tropicais na amazônia oriental Aprovado e classificado

239 PPGocM UfPa luiz raimundo campos da Silva e 
cunha Junior

relação molecular entre pacientes oncológicos do Hospital ophyr loyola com genes acE e acE2 e estudos de
imagem radiológica Aprovado e não classificado

139 PPGEVS iEc lygia Sega Nogueira
aplicação da co-cultura por contato de células do sistema nervoso central em

ensaios toxicológicos Aprovado e não classificado

108 PPGciTi UfPa Madson antonio Benjamin freitas Manejo do açaí no baixo Tocantins:
inovações Sociotécnicas e Sustentabilidade Aprovado e não classificado
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44 PPGEco UfPa Marcela Guimarães Moreira lima
Efeito das mudanças climáticas na conservação dos primatas 

brasileiros
ameaçados de extinção

Aprovado e classificado

263 PPGSNd UfoPa Marcelo Moraes de andrade

arranjos institucionais e processos de construção de sistemas 
locais de inovação em Unidades de conservação: estratégias de 

desenvolvimento social no
Baixo amazonas, estado do Pará

Não aprovado

43 PPGPaM UNifESSPa Márcia cardim de carvalho

análise da mobilidade residencial condicionada das famílias de 
baixa renda associada ao PMcMV faixa 1 na cidade de Marabá: 

aportes através das áreas e domicílios de procedência dos
beneficiários

Não aprovado

218 PPGSPaa Ufra Marcia Valeria Silva do couto
Manejo sanitário e fatores de riscos associados às doenças em

pisciculturas do estado do Pará Não aprovado

89 PPGaa UfPa Márcio luiz Vargas Barbosa filho

o conhecimento Ecológico de Pescadores como ferramenta para 
revelar desafios e oportunidades para uma eficaz gestão pesquei-

ra na reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de
curuçá, Pará, Brasil.

Não aprovado

63 PPGEco UfPa Marcio Uehara Prado

indicadores para conservação da biodiversidade no estado do 
Pará: saúde

do ambiente e espécies ameaçadas
Aprovado e não classificado

88 PPGEco UfPa Marden Seabra linares

Eco-exergia como ferramenta de diagnóstico ambiental em 
riachos

amazônicos
Aprovado e não classificado

11 PPG-BaiP UfPa Maria alice freitas Queiroz

investigação de biomarcadores de prognóstico relacionados aos 
diferentes

níveis de intensidade da coVid-19
Aprovado e não classificado

33 PPGBE MPEG Maria fabíola Gomes da Silva de Barros
o manejo do açaí (Euterpe oleracea Mart.) e o empobrecimento 

da floresta de
várzea no estuário amazônico.

Aprovado e não classificado

177 PGaGro Ufra Maria laiane do Nascimento Silva
Influência das propriedades fisico- estruturais na retenção e 

condução da
água em solos da região amazônica Não aprovado

109 PdTSa UNifESSPa Mariana Neves cruz Mello

Entropia e (des) envolvimento na amazônia: um outro desen-
volvimento é

possível para a região?
Aprovado e não classificado

92 PPGaa UfPa Mariana oliveira ramos

cadeias de produtos da sociobiodiversidade e protagonismo 
da agricultura familiar na amazônia: impactos na soberania e 

segurança
alimentar e nutricional

Aprovado e não classificado

150 PPGSa UfPa Mariana Pamplona Ximenes Ponte
as relações entre a Pandemia do Novo

coronavírus (coVid-19) e o círio de Nossa Senhora de Nazaré 
de Belém-Pa.

Aprovado e não classificado

182 PPGEco UfPa Mariana Perez rocha

“Biodiversity dynamics in space and time: assessing changes 
in metacommunity structure and conservation priorities using 

Amazon freshwater fish taxonomic and
functional data”

Aprovado e não classificado

 

70 PPGrNa UfoPa Mariana Tolentino Bento da Silva

conhecer para conservar: aprendendo sobre o sistema de leque 
nas

aves e comportamento do cabeça-
deprata (lepidothrix íris, aves-Pipridae)

Aprovado e não classificado

93 PPGocM UfPa Marianne rodrigues fernandes

Estudo genômico aplicado à terapia da
leucemia linfoide aguda em pacientes ameríndios e miscigenados 

da amazônia
Aprovado e não classificado

228 farMaBio UfPa Marianne rodrigues fernandes

Estudo genômico aplicado à terapia da
leucemia linfoide aguda em pacientes ameríndios emiscigenados 

da amazônia
Aprovado e não classificado

260 PPGSPaa Ufra Marília lima da conceição
Epidemiologia e controle da Tuberculose Bovina no Estado do Pará Aprovado e não classificado

117 PPGG UEPa Marilia Natacha de freitas Silva

TUriSMo E dESENVolViMENTo:
Proposta para medição, avaliação e planejamento estratégico 
do turismo para o desenvolvimento de comunidades da região 

Turística dos campos de
Marajó/Pará

Aprovado e não classificado

48 PPGBE MPEG Marina Zanin Gregorini

Efeitos das mudanças no clima e nas paisagens sobre populações 
de felinos:

uma abordagem global
Aprovado e não classificado

115 PPGl UfPa Mário andré coelho da Silva Uma descrição da língua Krenák Aprovado e não classificado

101 PPGcf Ufra Mário Vanoli Scatolino

Estudos de crescimento e qualidade da madeira da espécie Tachi-
gali vulgaris (tachi branco), proveniente de plantios homogêneos, 

para geração de bioenergia
na amazônia.

Aprovado e não classificado

222 PPGoc UfPa Maurício da Silva da costa

desenvolvimento de uma plataforma de informações ambientais 
integradas como subsídio para atividades socioeconômicas e 

científicas do Estado
do Pará

Aprovado e não classificado

123 PdGP UfoPa Maurício Moraes Zenker

Detecção e identificação de espécies animais ameaçadas de extin-
ção, bioindicadoras, invasoras e de importância agrícola, médica e 
veterinária na região amazônica através dos sequenciamentos de 

ácidos nucléicos de
primeira e segunda geração

Aprovado e não classificado
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229 PPGSNd UfoPa Mauro Brum Monteiro Junior

desvendando o papel da margem de segurança de operação 
hidráulica na modulação do crescimento de
espécies arbóreas na floresta Amazônica

Sazonal
Não aprovado

78 ProfNiT UNifESSPa Mayara fraeda Barbosa Teixeira

Estudo por EPMa e EBSd em assembleia mineral dos granulitos 
aluminosos do complexo novolândia, domínio bacajá, província 

transamazonas
– implicações geodinâmicas.

Aprovado e não classificado

85 PPGdSTU UfPa Miguel Patrice Philippe dhenin

análise comparativa de governança ambiental no uso e aproveita-
mento de recursos não renováveis (mineração) a partir perspecti-

va panamazônica: Estudos
de caso Brasil (amapá, Pará) - Guiana

Aprovado e não classificado

 

    francesa – Suriname  

159 PPGEVS iEc Milene Silveira ferreira

a importância das ações de Vigilância em Saúde na amazônia 
através da visão do instituto Evandro chagas/SVS/MS: resgate 

ao passado verso as novas
tecnologias em comunicação em saúde.

Não aprovado

107 PPGciTi UfPa Mirta Niselli rolón Gómez

Tecnologias produtivas e inovações organizacionais na (re)
configuração das agriculturas familiares amazônicas em

tempos de (pós)pandemia. Aprovado e não classificado

114 PPGEco UfPa Mirtha amanda angulo Valencia

riqueza e diversidade funcional espécies de peixes nativos e 
não-nativos em reservatórios do norte do Brasil, sob a perspec-

tiva da hipótese de resistência
biótica.

Aprovado e não classificado

183 PPGcS UfoPa Mônica alves de Vasconcelos

Percepção da dinâmica do fogo: impactos nos modos de vida 
das comunidades tradicionais do Baixo amazonas

Paraense. Aprovado e não classificado

154 PPGcaN UfPa Monique Valéria de lima carvalhal Analise swot no transporte fluvial de bovinos Aprovado e não classificado

27 PPGBot MPEG Monyck Jeane dos Santos lopes
Bioprospecção de rizobactérias de espécies florestais da 

amazônia para fins
biotecnológicos

Aprovado e não classificado

202 reproamazon UfPa Naiza arcângela ribeiro de Sá

Maturação oocitária e produção in vitro de embriões de gata 
doméstica (felis catus): um modelo para a preservação da

fertilidade em felinos silvestres. Aprovado e não classificado

167 PPGEVS iEc Nilton Barnabé rodrigues

desenvolvimento de sistemas diagnósticos tipo laMP para 
detecção de geo-helmintíases e esquistossomose em

diferentes materiais biológicos humanos. Aprovado e não classificado

234 PPGdoc UfPa Nívia Magalhães da Silva freitas
dimensão Socioambiental na formação

de Professores na/da amazônia: análises e proposições Aprovado e não classificado

39 PPGBc UfPa Nubia frança da Silva Giehl

Modelo de distribuição potencial de espécies de percevejos se-
mi-aquáticos (insecta: Heteroptera: Gerromorpha) com poucos 
dados de ocorrência como ferramenta para locais de coletas no

estado do Pará.
Não aprovado

172 PPGSaQ UfoPa Nubia frança da Silva Giehl

Modelo de distribuição potencial de espécies de percevejos se-
mi-aquáticos (insecta: Heteroptera: Gerromorpha) com poucos 
dados de ocorrência como ferramenta para locais de coletas no

estado do Pará
Aprovado e não classificado

61 PPGGrd UfPa oscar rodrigo Pessoa Borja

caminhos para a construção do sistema de avaliação e 
monitoramento para redução do risco de desastres (amrrd) da 

amazônia com lições aprendidas do brics,
singapura e south korea.

Não aprovado

 

3 PPGQ UNifESSPa osmar Machado de Sousa

Estudo ab initio dos fósforos luminescentes persistentes do tipo 
espinel para aplicação em imagens

biomédicas Aprovado e não classificado

136 PPdrGEa ifPa osnan lennon lameira Silva

caracterização, desenvolvimento e inovação na produção de 
ostras na amazônia visando registro de qualidade

sanitária e potencialização comercial Aprovado e não classificado

54 PPBa UfPa Pablo Vieira cerqueira

Efeito das mudanças climáticas do Quaternário na distribuição 
da biodiversidade do extremo leste da amazônia e implicações 

para a gestão de recursos naturais no centro de
Endemismo Belém

Aprovado e não classificado

60 PPBa UfPa Patricio alejandro Hernáez Bové

História de vida dos camarões-fantasma (decapoda, axiidea, 
anacalliacidae- callianassidae-callichiridae- e- ctenochelidae) 

do Brasil: taxonomia, estilo de vida, dimorfismo sexual e
sistema de acasalamento.

Aprovado e não classificado

90 PPGEcM UNifESSPa Patrick alves Vizzotto

integração entre Ensino de ciências e Educação para o trânsito: 
uma proposta para formação docente no estado do

Pará Aprovado e classificado

141 PPBGc UfPa Paula Nunes coelho

Ecologia funcional de zooplâncton em
reservatórios na amazônia brasileira durante um episódio de 

forte El –Niño
Aprovado e não classificado

21 PPGBEES UfoPa Paulo ricardo alves Gomes freire
contribuição ao desenvolvimento de

técnicas de computação e Bioinformática para estudos em 
biodiversidade

Aprovado e não classificado

164 PPGcaN UfPa Paulo roberto Silveira Pimentel

Produção sustentável de cordeiros na região amazônica do Pará 
com utilização de torta de palmiste em dietas de alto

concentrado Aprovado e não classificado

31 PPGZool UfPa Pedro luiz Vieira del Peloso

Sistemática filogenética, diversidade e evolução de Microhyli-
dae, um dos grupos

mais diversos de anfíbios do mundo.
Aprovado e não classificado
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81 PPGdSTU UfPa Pedro Medrado Krainovic

Projetando casos de negócios para produtos florestais não-adei-
reiros em florestas em restauração do estado do

Pará Aprovado e não classificado

148 PPGG UfPa Pedro Vianna Gatts

fluxo da Matéria orgânica na Zona costeira do Sudeste 
amazônico (ZcSa):

implicações regionais e Globais
Aprovado e não classificado

242 PPGrNa UfoPa Priscila alves lima

Quantificar o estoque de carbono em diferentes usos e manejos 
dos solos em
Santarém-Pa.

Aprovado e não classificado

75 PPGaa UfPa Priscila de Morais Sato

Experiências de (in)segurança alimentar e nutricional de mulhe-
res quilombolas em um contexto de modernidade alimentar e 

pandemia de covid-19: barreiras e
caminhos

Aprovado e classificado

199 PPGcTa UfPa Priscila domingues alamar

desenvolvimento de método para determinação de toxinas em 
castanha- dopará utilizando tecnologia limpa (Green

chemistry/fT-Mir). Aprovado e não classificado
 

41 Curso de Mestrado Profissional instituto Tecnológico Vale (iTV) Priscila Sanjuan de Medeiros Sarmento reconstruindo amazônia: ferramenta para a seleção de espé-
cies arbóreas para a restauração florestal em larga escala. Aprovado e não classificado

163 reproamazon UfPa Priscilla do carmo de azevedo ramos

desenvolvimento de um sistema de co - cultivo com células 
epiteliais do oviduto para a produção in vitro de embriões

bubalinos. Aprovado e não classificado

23 PPGBEES UfoPa rafael de fraga

Usando répteis e anfíbios amazônicos como modelos para 
investigar fatores que afetam a biodiversidade, prever os efei-
tos de mudanças climáticas sobre a distribuição de espécies, 
e capacitar estudantes de graduação e pós- graduação para 

pesquisa científica
enfocada em biodiversidade.

Aprovado e classificado

240 PPGf UfPa rafael Pinto Bernar ondas gravitacionais em espaços-tempos curvos Aprovado e não classificado

166 PPG BioTEc UfPa rafaela cabral dos Santos da Trindade

análise metabolômica do potencial antagonista de bactérias 
promotoras de crescimento vegetal frente a fusariose na

cultura de pimenta-do-reino Aprovado e não classificado

227 PPGBio UfoPa rafaela Josemara Barbosa Queiroz lira

Potencial produtivo de sorgo forrageiro cultivado em um 
latossolo amarelo no Baixo amazonas: características químico- 

bromatológicas sob diferentes
disponibilidades de nitrogênio no solo.

Não aprovado

186 PPGQMMM UfPa railton Barbosa de andrade
Estudo do mecanismo de reações fotoquímicas de NiTro-

SaMiNaS Aprovado e não classificado

225 PPGBio UfoPa ramesh Katla

Síntese verde de nanopartículas de prata a partir do extrato de 
cumaru e seus estudos bioquímicos e de evolução do

anticâncer Aprovado e não classificado

210 PPGf UfPa ramon cardias alves de almeida Estudo de dinâmica de spin com ênfase
para novos materiais para tecnologia da informação Aprovado e não classificado

147 PPGSPaa Ufra raul Henrique da Silva Pinheiro

Bioagentes parasitários no nordeste paraense: sanidade de 
peixes com enfoque zoonótico, epidemiológico e

filogenético Aprovado e não classificado

158 PPGEaa UfPa rebeca roysen

Em busca do “bom viver”: um diálogo intercultural e transdis-
ciplinar sobre práticas sociais sustentáveis entre o nicho das 

ecovilas e as comunidades
tradicionais na amazônia estuarina

Aprovado e não classificado

214 PPGEaa UfPa rebecca Borges e Silva
coVid-19 e desigualdade social na

pesca artesanal nos manguezais bragantinos, NE do Pará Aprovado e não classificado
 

40 PPGBc UfPa renata cristina de lima-Gomes
integridade de habitat sobre a composição taxonômica de 

macrocrustáceos na região domédio
Xingu Não aprovado

230 PPGV iEc renata rodrigues dos reis
Implicações da via de sinalização Wnt/β-

catenina na infecção induzida pelos vírus Marabá e ilhéus Aprovado e não classificado

231 PPGV iEc renato da Silva Bandeira
Vigilância epidemiológico-molecular de vírus entéricos em ma-
trizes ambientais e em amostras de origem humana e animal

de Belém, Pará. Aprovado e não classificado

153 PPGcaN UfPa ricardo alves de araújo
Efeitos do ambiente físico na composição lipídica e na microbio-

ta ruminal de bovinos criados em sistemas de produção
da amazônia oriental Aprovado e classificado

68 PPGBE MPEG ricardo Eduardo Vicente

o impacto das mudanças climáticas e das degradações da 
paisagem sobre a biodiversidade de formigas (insecta: Hyme-

noptera: formicidae) ao longo da
amazônia

Não aprovado

253 PPGBE MPEG ricardo Micolino

desvendando a biodiversidade de formigas em ambientes 
costeiros e inexplorados do Pará usando uma abordagem 

molecular e taxonômica
combinada

Não aprovado

265 PPGE UfPa rita Vieira de figueiredo
Escala Brasileira de insegurança

alimentar (EBia) para comunidades amazônicas Aprovado e não classificado

50 PPGBE MPEG roberta Graboski Mendes
Evolução dos crânios em amphisbaenia

(reptilia: Squamata) - relações funcionais e ecológicas. Aprovado e não classificado

203 reproamazon UfPa roberta Martins crivelaro

Técnica minimamente invasiva para inseminação artificial em 
trato reprodutivo infundibular de aves: um novo aliado na 

conservação da biodiversidade da
avifauna selvagem e de produção.

Não aprovado
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9 PPGEco UfPa rodolfo Mei Pelinson

desvendando processos estruturadores de comunidades de 
riachos sujeitos aos

efeitos de diferentes tipos de uso da terra.
Aprovado e não classificado

195 PPGQ UNifESSPa rodrigo carlos Bassi

avaliação do potencial de ação antimicrobiana de extratos de 
plantas amazônicas e nanopartículas de prata em biofilmes 
mono e multiespécies de candida albicans e Staphylococcus

aureus.
Aprovado e não classificado

30 PPGBc UfPa rodrigo costa araújo

Integrando sistemática filogenética e ecologia para desvendar a 
biodiversidade e conservar espécies de primatas no sul

da amazônia brasileira Aprovado e não classificado

38 PPGBoT MPEG ronize da Silva Santos

Produtos florestais não madeireiros no contexto da agricultura 
familiar no Nordeste Paraense: importância para

soberania alimentar Aprovado e não classificado

204 PPGBE MPEG rosângela Santa Brígida costa

Taxonomia integrativa: combinando dados morfológicos e 
moleculares no estudo de drosophilidae micófagos da

amazônia e descrição da sua biologia Aprovado e não classificado
 

105 PPGTEc UEPa rosecélia Moreira da Silva castro

Sustentabilidade ambiental e a conservação de recursos naturais 
em sistemas florestais de comunidades

ribeirinhas no município de Portel Aprovado e não classificado

29 PPGBc UfPa Sérgio Heitor Sousa felipe

Fundação Zoobotânica de Marabá: Fitossociologia e identificação 
de árvores matrizes para a produção de sementes

no Sudeste Paraense Aprovado e não classificado

205 PPGBE MPEG Silvia Eliza d’ oliveira Pavan

Taxonomia integrativa de esquilos Neotropicais (Sciuridae; 
rodentia): uma abordagem baseada em dados

filogenômicos e morfológicos Aprovado e não classificado

270 PPGBc UfPa Silvia Helena fuentes da Silva Material encapsulante de poliuretano para
sementes recalcitrantes Não aprovado

217 PPGdT UfPa Sintia Silva de almeida

Efeitos do metilmercúrio na microbiota de peixes carnívoros de 
regiões ribeirinhas

do Tapajós Não aprovado

24 PPGBEES UfoPa Talita Mota Machado
flora do Pará: conhecimento atual e Perspectivas futuras Aprovado e não classificado

46 PPBa UfPa Tatiane do Nascimento Medeiros rodrigues

Sustentabilidade de pescaria de peixes diversos com arrasto de 
fundo da costa norte do Brasil: implicações para o

manejo Aprovado e não classificado

259 PPGdT UfPa Tatiane rodrigues de oliveira

caracterização da diversidade genética de Giardia lamblia e do 
vírus Giardia lamblia (GlV) em infecções humanas e

caninas na cidade de Belém. Não aprovado

221 PPGdaM UfPa Tatyana Pinheiro Magalhães

Modelagem socioambiental do icMS Ecológico paraense para 
incremento das receitas financeiras municipais e da

conservação ambiental do Estado Não aprovado

174 PPGcEM UfPa Tércio almeida da Silva

Materiais metais-orgânicos fotovoltaicos:
caracterização em condições extremas de pressão e tempe-

ratura. Aprovado e não classificado

189 PPGBaiP UfPa Thayane ferreira fernandes

Morcegos do Estado do Pará: diversidade
de helmintos e microrganismos de importância médica e 

veterinária Não aprovado

35 PPGEco UfPa Thiago Pereira Mendes

Efeitos das modificações ambientais sobre a diversidade taxonô-
mica, funcional e morfológica e, os efeitos ecotoxicológicos em 
odonata (insecta) como indicadores de qualidade ambiental

em riachos na amazônia oriental.
Aprovado e não classificado

8 PPGEco UfPa Tiago Octavio Begot Ruffeil

contaminação de peixes por microplásticos e Bisfenol-a: uma 
possível ameaça à saúde pública na região

metropolitana de Belém, Brasil Aprovado e não classificado

34 PPGBc UfPa Tiara Sousa cabral

Estudos sobre fungos gasteroides na amazônia: obtenção de 
novos dados e

atualização de coleções antigas Aprovado e não classificado

95 PPGBa UfPa Vando José costa Gomes

Efeito da dinâmica da pluma do rio amazonas sobre o sistema 
de recifes mesofóticos da foz do rio amazonas (GarS): implica-

ções para conservação e
manejo.

Aprovado e não classificado

 

249 PPGf UfPa Visakan Balakumar

campos quânticos em espaços-tempos de buracos negros de 
reissner

Nordström e superradiância de carga. Não aprovado

267 PPGSPaa Ufra Vívian Tavares de almeida Ecocardiografia de Mamíferos e Répteis
da amazônia Não aprovado

216 PPGBc UfPa Wagner Bastos dos Santos Oliveira

conservação e diversidade genética de variedades crioulas de 
milho mantidas por agricultores familiares de altamira-

Pará, maior município do Brasil Aprovado e não classificado

152 PPGf UfPa Wallance Moreira Pazin

investigação dos processos de formação e das propriedades 
fotofísicas de

agregados de perileno. Aprovado e não classificado

171 PPGSaQ UfoPa Wellington Migliari

Narrativas de comunidades indígenas, Quilombolas e ribeirinhas 
da Região do Baixo Amazonas e Baixo Tapajós sobre Conflitos 

Territoriais: desenvolvimento e Sustentabilidade insustentável na
amazônia

Não aprovado

168 PPGfil UfPa Wendel de Holanda Pereira Campelo o ceticismo de Hume e os sistemas de realidade Aprovado e não classificado
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45 PPGEco UfPa Werther Pereira Ramalho

Modificações na paisagem e lentificação de ambientes úmidos so-
bre a diversidade taxonômica, funcional e morfológica de anuros 

em regiões de intensa atividade
agropecuária no cerrado a na amazônia

Aprovado e não classificado

245 PPGBPa UEPa Yan corrêa rodrigues

Evolução e tendências em resistência antimicrobiana, virulência e 
diversidade genética em isolados clínicos de Pseudomonas aeru-
ginosa no Estado do Pará: Um estudo retrospectivo no período

de 2010- 2020
Aprovado e não classificado

terMo de HoMoLoGaÇÃo
cHaMada Nº 004/2020 - BoLsas de atraÇÃo de JoVeNs taLeNtos – BJt

resULtado FiNaL – Lote 7 

N° PPG inst. rec. Nome Título do projeto rESUlTado

1 PPGSNd UfoPa abner luis calixter
Morfologia urbana sustentável – avaliação de variáveis ambien-

tais e urbanísticas para informar estratégias de
alívio da violência em Santarém, Pará. Aprovado e não classificado

2 PPBa UfPa adam rick Bessa da Silva

Filogeografia e o papel da hibridização na história evolutiva de 
espécies de mangue do gênero rhizophora l. (rhizophoraceae) 
da costa amazônica brasileira: Uma abordagem multidisciplinar 
combinando dados de sequenciamento de nova geração (NGS)

e modelagem de nicho ecológico

Aprovado e não classificado

169 PPGdS MPEG adam roth Singerman
“investigando o desenvolvimento histórico da morfossintaxe do 

Tuparí, língua indígena da amazônia brasileira” Aprovado e não classificado

206 PPGBE MPEG adrian Paul ashton Barnett
conservação, genética e ecologia de primatas no médio rio 

Tapajós, Pará,
Brasil Não aprovado

104 PPGQ UNifESSPa adriana coêlho Queiroz
Sensores eletroquímicos com matrizes de grafite para detecção 

de (2E,6Z,8E)-N- isobutil-2,6,8- decatrienamida (espilantol)
roveniente da acmella oleracea Aprovado e não classificado

224 PPGBE MPEG adriano oliveira Maciel
Sistemática e taxonomia das cecílias brasileiras das famílias 

Typhlonectidae e Siphonopidae (lissamphibia:
Gymnophiona) Aprovado e não classificado

207 PPGQ UfPa alberto Monteiro dos Santos
Estudo do mecanismo catalítico e de inibição das enzimas catl e 

cats: planejamento de inibidores seletivos para
o tratamento da covid-19 Aprovado e não classificado

194 PPGGrd UfPa alex antonio ribeiro de oliveira

a importância de conhecer os impactos da seca prolongada em 
floresta tropical para avaliar os riscos de desastres naturais e 

identificar áreas de
vulnerabilidade

Não aprovado

235 PPGV iEc alex Junior Souza de Souza
Estudo comparativo de viromas em

pequenos mamíferos provenientes dos biomas amazônico e de 
Mata atlântica Não aprovado

190 PPGZool MPEG alexander Sanchez ruiz
Morfologia comparativa e filogenia dos

gêneros da família de aranhas caponiidae (arachnida, araneae) Não aprovado

73 PPBa UfPa alexandre felipe raimundo Missassi
Filogeografia das linhagens cis-Andinas de Spilotes pullatus 

(linnaeus, 1758) (Serpentes, colubridae) Não aprovado
 

165 PPGcaN UfPa alexandre firmino diógenes
Tecnologias para o desenvolvimento

produtivo e nutricional do tambaqui (colossoma macropomum) Não aprovado

51 PPGBE MPEG alexandre Pires Marceniuk
conhecimento e conservação dos Peixes Elasmobranchii e 

actinopterygii do Grande Sistema recife da amazônia,
costa Norte do Brasil Aprovado e não classificado

232 PPGd UfPa almires Martins Machado diversidade étnica-racial no ensino em direitos humanos Aprovado e não classificado

59 PPGocM UfPa amanda ferreira Vidal
Mitoepigenética: rNas circulares

mitocondriais e seu potencial biomarcador no câncer Aprovado e não classificado

86 PPGBot MPEG ana carla feio dos Santos

Estruturas secretoras e interação inseto- planta no parque 
estadual do

utinga-pa: novas aplicações para conservação, atividades de 
pesquisa,

ensino e extensão

Aprovado e não classificado

248 PPGaU UfPa ana carolina campos de Melo

Protocolos de gestão municipal para convergência entre as 
dinâmicas de urbanização contemporâneas e o contexto de 

mudanças climáticas na
região Metropolitana ampliada de Belém

Aprovado e não classificado

140 PPGdT UfPa ana francisca rozin Kleiner
desenvolvimento de aplicativo de dispositivos móveis para 

analise do
movimento em doenças infecciosas Aprovado e não classificado

188 PPGEQ UfPa ana isabela Pianowski Salussoglia
filme de amido de mandioca contendo óleo essencial de Piper 

aduncum com propriedade biocida para proteção de
frutas Aprovado e não classificado

5 PPGEaP UfPa ana luzia de figueiredo lacerda diversidade e impactos da plastisfera na amazônia Aprovado e não classificado

53 PPGBc UfPa ana Paula Justino de faria Dinâmica espaço-temporal de queimadas em floresta tropical Aprovado e não classificado

266 PPGQ UfPa andré de oliveira feitosa
desenvolvimento e síntese de novas chalconas para a obtenção 

de compostos
com atividade leishmanicida Não aprovado

198 PPGQ UNifESSPa andréia de andrade Mancio da Mota

aplicação de materiais residuais produzidos no Estado do Pará 
na cadeia de produção de biocombustível drop-in (diesel renová-

vel) via desoxigenação catalítica em atmosfera livre de
hidrogênio.

Aprovado e não classificado
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99 PPGBa UfPa andressa Jisely Barbosa ribeiro

Cadeia de Certificação Molecular do pargo Lutjanus purpureus 
(lutjanidae – Perciformes) baseada em selo de dNa:

da academia a indústria Aprovado e não classificado

258 PPGif UfPa andressa Santa Brigida da Silva
rede para o fortalecimento e inovação

da cadeia Produtiva de Extratos e Óleos da amazônia Aprovado e não classificado

15 PPGBEES UfoPa andreza Stephanie de Sousa Pereira Sistemática integrativa em aspidosperma
Mart. & Zucc. (apocynaceae) como subsídio para conservação Aprovado e não classificado

 

200 PPGBc UfPa anthony Santana ferreira

desvendando padrões de estruturação genética espacial e diver-
sidade de anuros amazônicos usando sequenciamento de nova 

geração e taxonomia integrativa Aprovado e não classificado

236 PPGaqraT Ufra antonio Vasconcelos Nogueira Neto

relação das variações interanuais da produção pesqueira na 
costa norte do Brasil e a variabilidade de parâmetros ambientais 

ao largo da foz do rio amazonas. Aprovado e não classificado

64 PPGBE MPEG arleu Barbosa Viana Junior

o bom, o mau e o belo: a importância de insetos polinizadores 
e outros artrópodes para a manutenção da sustentabilidade dos 

espaços verdes em uma metrópole
amazônica.

Aprovado e classificado

79 PPGEco UfPa Bárbara de carvalho Barbosa

Projeto lEarN: Ecologia vegetal baseada em fenótipos: uma 
abordagem para explorar o papel da integração fenotípica e as 

diferenças funcionais entre espécies arbóreas que
coexistem na floresta amazônica.

Aprovado e não classificado

65 PPGEaP UfPa Bárbara dunck oliveira

Efeitos do uso do solo e da heterogeneidade ambiental sobre 
aspectos funcionais de algas perifíticas

em riachos da amazônia oriental Aprovado e não classificado

82 PPGdSTU UfPa Beatriz Nunes cosendey

Ecologia, Economia e cultura na conservação de Sucuris do 
Baixo

amazonas. Não aprovado

209 PPGcoM UfPa Brenda Vicente Taketa
Entre narrativas e imagens, a fisiognomia ribeirinha no cotidiano 

de Belém do Grão- Pará Aprovado e não classificado

261 PPGo UfPa Bruna Puty Silva Gomes

Análise do efeito do extrato clarificado de açai e piceatanol no 
perfil proteíco e molecular de células do trato oral

expostas ao MeHg. Não aprovado

255 PPGaGro Ufra Bruna Sayuri fujiyama

agregando valor ao “lixo”: como transformar resíduos de caroço 
de açaí em produtos funcionais, duráveis,
ecológicos, inovadores e comercializáveis Não aprovado

127 PPGcc UfPa caio Marcos flexa rodrigues

Um novo algoritmo não linear, eficiente, online e sem hiperpa-
râmetros para redução da dimensionalidade e exploração de 

dados, embarcado em aplicação web a fim de resolver, mitigar e/
ou extrair conhecimentos

acerca de problemáticas da região
amazônica

Aprovado e não classificado

47 PPBa UfPa camila duarte ritter

Biodiversidade do solo em gradientes de inundação de floresta 
sazonalmente

alagadas. Não aprovado

191 PPGcMa UfPa carla carolina ferreira Meneses

Desenvolvimento e avaliação da ação anti-inflamatória de nano-
capsulas (ZBS- β-CD) contendo produtos naturais obtidos

na amazônia Aprovado e não classificado

268 PrMM Hol carla de castro Sant’ anna
a relação entre o gene sap30bp e o rompimento do manguito 

rotador: um Aprovado e não classificado
 

    estudo na população amazônica  

112 PPGGP UfPa carlos Potiara ramos de castro

Protocolos de consulta e políticas públicas para a sociobiodiver-
sidade na

amazônia Paraense Aprovado e não classificado

113 PPHiST UfPa carolina christiane de Souza Martins
festas populares e associativismo em Belém - Pa: por uma 

geografia festiva da
cidade (1889-1929) Aprovado e não classificado

213 PPGcEM UfPa caroline corrêa de Souza coelho

Bionanocompósitos multifuncionais à base nanofribas e extrato 
de antocianinas processados de resíduos agroindustriais do açaí 

(Euterpe oleracea Mart.) para embalagens inteligentes e ativas de
alimentos

Aprovado e não classificado

36 PPGBot MPEG caroline oliveira andrino

Florística, Taxonomia investigativa e filogenômica de linhagens 
de plantas

amazônicas. Aprovado e não classificado

201 PPGaGro Ufra claudeana Souza da conceição

desenvolvimento de formulações e estudo de metabólitos de 
bioestimulantes de palmeiras de importância para

amazônia Aprovado e não classificado

71 PPGrNa UfoPa cleidinéia cavalcante da costa

Uso de fibras vegetais nativas da Amazônia recobertas com polí-
mero semicondutivo: desenvolvimento de dispositivos eletrônicos 

e promoção da
sustentabilidade ambiental.

Aprovado e não classificado

133 PPGad UfPa cleonir Tumelero design de ecoinovações tecnológicas de baixo carbono a partir da 
biomimética - Estudo na amazônia Brasileira Aprovado e não classificado

212 PPGcEM UfPa cynthia Marina rivaldo Gómez

Perovskitas inorgânica de Helaletos csPbX3(X=Br,cl,i) para 
geração de energia verde (termoelétrica) na região

amazônica brasileira Aprovado e não classificado

58 PPGocM UfPa daniel Guerreiro diniz

alterações comportamentais e resposta microglial no hipocampo e 
na retina a partir da infecção ocular por taquizoítos do Toxoplasma 

gondii em camundongos
da linhagem BalB/c

Aprovado e não classificado
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142 PPGEo UfPa daniel Palma Perez Braga

Quintais Agroflorestais (QAF) e meios de vida na Amazônia 
Paraense: alternativas sustentáveis de produção às agriculturas 

familiares em contextos de
vulnerabilidade socioambiental

Aprovado e não classificado

151 PPGEd UEPa danieli dos Santos Pimentel

História da literatura infantil/juvenil na amazônia paraense: 
saberes e representações em autores e obras

fundamentais do século XX (1900-2000) Aprovado e não classificado

52 PPGEaP UfPa daniely félix da Silva

Jurará - Programa Participativo de Monitoramento, Ecologia e 
conservação

de Quelônios do Estado do Pará Aprovado e não classificado

170 PPGcf Ufra Danillo Wisky Silva

Aplicabilidade das fibras naturais de açaí para a produção de 
materiais compósitos: Efeito da incorporação de fibras de açaí e 

baba de cupim sintética nas propriedades
do adobe

Aprovado e não classificado

 

162 reproamazon UfPa danuza leite leão

Produção de células germinativas primordiais a partir de células 
pluripotentes induzidas utilizando sistema não integrativo em 
macaco-de cheiro (Saimiri collinsi osgood, 1916): uma ferra-

menta para a conservação ex situ de
espécies ameaçadas de extinção.

Não aprovado

156 PPGBa UfPa darlan de Jesus de Brito Simith

recrutamento do caranguejo-uçá Ucides cordatus (decapoda: 
ocypodidae) em manguezais replantados no Norte do

Brasil Aprovado e não classificado

128 PPGEM UfPa déborah aline Tavares dias do rio Vaz

Projeto otimizado de rotores de Turbinas Hidrocinéticas sob 
Efeito difusor: desenvolvimento de uma inovação Tecnológica 

voltada a Geração de
Energia Verde

Aprovado e não classificado

67 PPGNBc UfPa diego di felipe ávila alcantara

Identificação de possíveis biomarcadores
da Polipose adenomatosa familial (Paf) em pacientes do estado 

do Pará-Brasil
Aprovado e não classificado

124 PPGrNa UfoPa diego rayan Teixeira de Sousa

Pospecção de novos metabólitos
bioativos oriundos de fungos isolados da floresta nacional do 

tapajós
Aprovado e não classificado

251 PPGSNd UfoPa diego ribeiro de aguiar

crescimento sazonal de espécies
próximas as clareiras de colheita florestal na Flona Tapajós, 

estado do Pará
Aprovado e não classificado

37 PPGZool UfPa diogo Silva Vilela

Diminuindo as lacunas Lineanas e Wallaceanas de Odonata na 
amazônia: um estudo com enfoque no estado do

Pará. Aprovado e não classificado

208 PPGSPaa Ufra divaney Mamédio dos Santos

impacto do uso do solo sobre a emissão de gases de efeito 
estufa e carbono do

solo na amazônia oriental Não aprovado

76 PPGBot MPEG Edilson freitas da Silva

Padrão de floração e recursos florais de Serjania paucidentata 
dc. e seu papel na

restauração de áreas degradadas Não aprovado

215 PPGca UEPa Edmir dos Santos Jesus

a questão agrícola no Marajó: impactos no cultivo e produtivi-
dade em virtude das
mudanças climáticas

Aprovado e não classificado

120 PPGSNd UfoPa Eduardo Stramandinoli Moreno

determinantes sociais e ambientais para a vulnerabilidade 
comunitária à covid-19 em comunidades quilombolas na região 

oeste do Pará – fortalecimento da
vigilância comunitária em saúde.

Aprovado e não classificado

179 PPGEP UfrGS Elaine aparecida regiani de campos

Proposta de um modelo de avaliação das barreiras na transicão 
da logística reversa para econômia circular: um diagnóstico

na indústria farmacêutica Não aprovado

125 PPGrNa UfoPa Elenn Suzany Pereira aranha

Victoria amazonica (vitória-régia) uma alternativa como alimen-
to funcional: caracterização química e estudo dos

possíveis efeitos toxicológicos. Aprovado e não classificado

84 PPGdSTU UfPa Eliana Benassuly Bogéa

culturas e SustentabilidadeS no Brasil Pandêmico: impactos 
da lei

aldir Blanc de Emergência cultural (lei
14.017/2020) nos Municípios Paraenses

Aprovado e não classificado

 

126 PPGrNa UfoPa Elvis almeida Pereira Silva

Co-filogeografia e taxonomia de linhagens de anuros amazônicos 
e da Mata atlântica presentes em áreas de

cerrado. Aprovado e classificado

241 ProdErNa UfPa Elza Brandão Santana

desenvolvimento de Tecnologias para obtenção de Produtos 
cosméticos e/ou farmacêuticos a partir de Óleo Essencial das 
famílias de Euphorbiaceae e annonaceae para a Prevenção de

Melanomas causados por raios UV.
Aprovado e não classificado

243 PPGdT UfPa Emilyn costa conceição
implantação da Vigilância Genômica da

Tuberculose resistente no Estado do Pará, Brasil Aprovado e não classificado

173 PPGf UfPa Enzo Victorino Hernández agressott

caracterização de antitumorais complexados com cobre (ii) 
baseados em 1,10-fENaNTroliNa e aminoácidos (Glutamina, 

Prolina e Tirosina)
combinada com modelagem quântica

Aprovado e não classificado

160 PPGlSa UfPa Érica antunes Jimenez

Conflitos e demandas do mercado global: A gestão pesqueira sob 
pressão no litoral

amazônico
Aprovado e não classificado
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161 PPGcf Ufra Érica rievrs Borges

Preenchendo lacunas no monitoramento da eficácia da restau-
ração de florestas

amazônicas.
Aprovado e não classificado

119 PPGSNd UfoPa Erick cristofore Guimarães

Taxonomia integrativa das espécies e populações do clado 
Hyphessobrycon “rosy tetra” que ocorrem na região hidrográfica 

amazonia brasileira e drenagens adjacentes Aprovado e classificado

220 PPGdaM UfPa Erico Gaspar lisboa

Modelagem fuzzy-Multicritério para Selecionar Medidas de 
controle de

inundações Urbanas
Aprovado e não classificado

87 PPGEco UfPa Erlane José rodrigues da cunha

Estruturação espacial e temporal das comunidades de percevejos 
semiaquáticos (insecta: Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha) 

em riachos afetados pela extração de minério de
ferro na amazônia, Brasil.

Aprovado e não classificado

271 PPGSaS UfPa fabiana de campos Gomes

Desenvolvimento de aplicativo móvel de inteligência artificial 
com base na predição clínica em neonatos admitidos em Unida-

des de Terapia intensiva
Neonatal (UTiN): estudo multicêntrico.

Aprovado e não classificado

74 PPGaa UfPa fabiane Pereira Machado dias

impacto da mudança de uso da terra na amazônia sobre a 
dinâmica

do c e de atributos químicos do solo
Aprovado e não classificado

180 PPGEco UfPa fabiano Paschoal de oliveira

Taxonomia integrativa de copépodes ergasilideos (cyclopoida: 
ergasilidae) parasitos de peixes com potencial comercial na  baia 

do guajará, estado do
Pará, Brasil.

Aprovado e não classificado

106 PPGaqraT Ufra fabio carneiro Sterzelecki

Produção intensiva de juvenis de tambaqui, colossoma macropo-
mum, melhorados geneticamente: inovação e

formação de recursos humanos. Aprovado e não classificado

 

196 PPGSNd UfoPa fábio Edir amaral albuquerque

Pesquisa de agentes causadores de zoonoses transmitidas por 
carrapatosno

bioma amazônico
Aprovado e não classificado

4 PPGEaP UfPa fábio fernandes roxo

Usando Métodos filogenômicos, Macroevolutivos e Macroecoló-
gicos para Entender a Diversificação dos Peixes da Superfamília 

loricarioidea (ostariophysi:
Siluriformes)

Aprovado e não classificado

97 PPGEaP UfPa fabio laurindo da Silva

origens ancestrais da diversidade sul- americana: integrando 
filogenética e biogeografia na compreensão dos processos de 

diversificação em Ablabesmyia (Diptera: Chironomidae:
Tanypodinae)

Aprovado e não classificado

129 PPGBE MPEG fábio Zanella farneda

Efeitos do uso da terra sobre comunidades de aves e morcegos 
da amazônia usando múltiplas
dimensões de biodiversidade Aprovado e não classificado

244 PPGBaiP UfPa fabrício Hiroiuki oda

Parasitos zoonóticos negligenciados em anfíbios e répteis: Siste-
mática e modelagem de distribuição de espécies de Pentastomida 
e larvas plerocercóide de Spirometra e suas implicações para a

saúde humana e animal
Aprovado e não classificado

103 PPGo UfPa felipe ferreira campos

Taxonomia integrativa de hidroides (cnidaria, leptothecata e
―Anthoathecata‖) da Zona costeira

amazônica Aprovado e não classificado

57 PPGZool UfPa felipe Martello ribeiro
Efeito da paisagem sobre a dinâmica temporal da estrutura de 

comunidades de for Não aprovado

32 PPGZool UfPa fernanda da Silva Santos

avaliando padrões de ocupação e distribuição de mamíferos ter-
restres: implicações para a conservação em uma área protegida 

de uso sustentável no
Estado do Pará

Aprovado e não classificado

197 PPGcTa UfPa fernanda doring Krumreich

Microencapsulação de compostos bioativos do óleo e da polpa de 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum) para aplicação

em alimentos Aprovado e não classificado

19 PPGBEES UfoPa fernanda Mayara Nogueira

Desenvolvimento floral em costaceae: evolução, diversidade e 
modelagem em 3d da morfologia associada aos

polinizadores Aprovado e não classificado

247 PPGB UfoPa fernando carlos ramos Espinoza

Desenvolvimento de métodos de imunoprofilaxia pela via das 
mucosas contra aeromonas hydrophila em

tambaqui colossoma macropomum Não aprovado

72 PPGEco UfPa fernando Elias da Silva

rEcUPEra Pará: avaliando a recuperação da estrutura, composi-
ção e diversidade funcional de plantas em
florestas secundárias no estado do Pará Aprovado e classificado

42 PPGEco UfPa fernando Geraldo de carvalho

impactos do uso da terra e mudanças climáticas em diferentes 
escalas espaciais e temporais nos ecossistemas

de água doce: avaliação, planejamento e Aprovado e não classificado

 

    perspectivas para o futuro da bacia amazônica.  

102 PPGrNa UfoPa filipe da Silva rangel Pereira

delimitação e Barcode das Espécies de Gymnotus das Bacias dos 
rios Tapajós,

Jamanxim e iriri
Aprovado e não classificado

226 PPGBio UfoPa filipe dos Santos cipriano

desenvolvimento e caracterização de mix probióticos e cromo 
alimentar para

tambaqui: desempenho e sanidade
Aprovado e não classificado
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91 PPGoc UfPa flavio de almeida alves Junior

Marés douradas na costa amazônica: caracterização da fauna as-
sociada,interações ecológica e potencial de transporte de espécie 

exóticas através de algas flutuantes do
gênero Sargassum

Não aprovado

7 PPGEco UfPa Francieli de Fátima Bomfim

como um gradiente do uso do solo conduz a diversidade beta 
taxomônica e funcional de macrófitas e consequentemente de 
Zoôplancton na amazônia oriental? avanços com estudos de 

zoôplancton no estado do
Pará.

Aprovado e não classificado

256 PPGaM UNifESSPa francine de camargo Procópio

análise do cooperativismo como contribuição para compreender 
e explicar estrangulamentos econômicos vivenciados pelos 

associados da
coofama- Marabá/Pa.

Aprovado e não classificado

184 PPGSPaa Ufra Gabriel Melo alves dos Santos

Associação de parâmetros acústicos e fisiológicos para avaliar o 
impacto do turismo de interação sobre botos-do-

araguaia (inia araguaiaensis) Aprovado e não classificado

122 PPGG UfPa Gabriel Negreiros Salomão

desenvolvimento de pesquisas e capacitação de recursos huma-
nos para atuar no mapeamento e determinação de background 

Geoquímico do Estado do Pará (BGEPa): implicações para
recursos minerais e meio ambiente.

Aprovado e não classificado

55 PPGfarMaBi o UfPa Gabriela de Paula fonseca arrifano

contribuindo para reduzir os impactos dos grandes projetos na 
amazônia: avaliação multidisciplinar da proteção por açaí em 

crianças ribeirinhas na área sob a
influência da uhe tucuruí.

Aprovado e não classificado

257 PPGSNd UfoPa Gilcideya Silva Prado

análise dos impactos ambientais e
socioeconômicos causados por incêndios e queimadas na aPa de 

alter do chão
Aprovado e não classificado

77 PPGBM UfPa Gilderlanio Santana de araújo

ferramentas Bioinformáticas inteligentes para análises de Genô-
mica Populacional e diagnóstico por imagem:

aplicações em câncer gástrico. Aprovado e não classificado

187 PPGocM UfPa Giovanna chaves cavalcante

investigação de mutações genéticas nucleares e mitocondriais no 
desenvolvimento de doenças
mitocondriais e oncológicas Aprovado e não classificado

118 PPGG UEPa Giovanni de farias Seabra

dinâmica da Produção e reprodução do Espaço ribeirinho na 
ilha do Marajó,
estado do Pará.

Aprovado e não classificado

 

145 PPGSS UfPa Giselle de lourdes Bangoim Sakatauskas

Precariedade habitacional e diversidade urbano rural no Pará: 
subsídios para elaboração de políticas públicas de

interesse social. Aprovado e não classificado

211 reproamazon UfPa Gláucia Mota Bragança

avaliação do resfriamento como nova
estratégia de manutenção de embriões bovinos produzidos 

in vitro. Não aprovado

219 PPGNc UfPa Guilherme Sementili cardoso

impacto do ruído ambiental na organização das vocalizações 
de Troglodytes musculus (Naumann, 1823)

na área urbana de Belém/Pa Aprovado e não classificado

254 PPGV iEc Gustavo Moraes Holanda

Perfil de hidroximetilação e metilação dos genes IRAK3 e 
BMP4 em

Hepatócitos humanos (Huh7.5) co-
infectados com os vírus Zika e vírus dengue

Aprovado e não classificado

96 MNPEf UNifESSPa Helmunt Eduardo Vigo cotrina
Estudo de configurações magnéticas em

nanoestruturas usando simulação micromagnética Aprovado e não classificado

192 PPGif UfPa Henrique Bridi

Desenvolvimento de um fitoterápico para o tratamento de 
feridas a base de

fridericia chica (sin. arrabidaea chica)
Aprovado e não classificado

175 PPGdS MPEG iván Borroto rodríguez

Museus de ciências e a crise socioambiental: um diálogo com 
as exposições em direção à socialização de

uma cultura socioambiental Aprovado e não classificado

116 PPGG UEPa izabela cristina Gomes da Silva

Princípios e diretrizes para a conquista da segurança e sobe-
rania alimentar em

comunidades tradicionais da amazônia.
Aprovado e não classificado

138 PPdrGEa ifPa Jamil ramsi farkat diógenes

adoção do e-commerce como instrumento de inovação social 
para os

Pequenos Produtores rurais (PPrs)
Aprovado e não classificado

250 PPGif UfPa Jaqueline rodrigues da Silva

Óleos Vegetais da amazônia impulsionando a Bioeconomia 
regional no desenvolvimento de Emulsões inovadoras para o 

Tratamento de lesões
de Pele

Aprovado e não classificado

181 PPGBa UfPa Jeferson costa carneiro

Desvendando padrões biogeográficos na América do Sul: a 
conexão entre Amazônia e Mata Atlântica e sua influência na 

atual distribuição das
espécies

Aprovado e classificado

66 ProfNiT UNifESSPa Jeferson Meira dos Santos

Estudo da potencialidade dos rejeitos da palmeira inajá 
(attalea maripa) como biossorvente na remoção de íons 

metálicos tóxicos em solução aquosa e aplicação em amostras 
dos rios Tocantins

e itacaiúnas.

Aprovado e não classificado
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2 PPGQ UNifESSPa Jemmyson romário de Jesus

desenvolvimento de um microssistema sensível e de baixo 
custo baseado em papel de celulose para o diagnóstico 

multiplexado de infecções virais (coVid- 19, dengue e febre 
amarela) usando

detecção colorimétrica por smartphone

Não aprovado

131 PdPG UfoPa Jéssica Barros aguiar Silva

Bioprospecção de compostos bioativos e
enzimas de fungos filamentosos associados ao trato digestório 

de insetos Não aprovado

    aquáticos da amazônia  

233 PPGca UfPa Jhone Gleison de oliveira
Predição da dinâmica da fibra em ruminantes: repleção ruminal da 

fibra, cinéticas de digestão e de trânsito e
restrições ao consumo. Aprovado e não classificado

238 PPGEcM UNifESSPa João Pedro antunes de Paulo
Aspectos epistemológicos do desenvolvimento profissional de profes-

sores que ensinam ciências e
Matemática Aprovado e não classificado

193 PPGcf Ufra Jonathan William Trautenmüller

Biomassa e carbono acima do solo em florestas naturais no estado 
do Pará: suporte ao projeto Tropical Biomass & carbon e geração 

de equações
alométricas

Aprovado e classificado

144 PPGEo UfPa Jondison cardoso rodrigues

Territorialização do agronegócio no corredor Norte/Br-163, ama-
zônia oriental: investimentos, estrangeirização de terras, conflitos/

conflitualidades e
resistências

Aprovado e classificado

246 PPGBPa UEPa Jorge rodrigues de Sousa

Efeito modulatório in situ dos purinoreceptores e sua relação com o 
mecanismo de lesão celular associado a reposta de novas citocinas 

pertencentes à família da il-1, il-10, il-12 e il-17 e ativação da via 
Hedgehog em casos fatais de microcefalia induzida pelo Zika

vírus

Aprovado e classificado

18 PPGBEES UfoPa Jorgeane Valéria casique Tavares
adaptações morfoanatômicas de espécies arbóreas do clado rosidae 

frente a diferentes gradientes ambientais
na amazônia central Aprovado e não classificado

178 PPGBM UfPa Josane de freitas Sousa
Explorando a interação entre vias de sinalização conservadas e 

genes linhagem-específicos na regeneração de
nadadeiras em peixes Aprovado e não classificado

98 PPGcMa UfPa José de arimateia rodrigues do rêgo
Extração de alcaloides de pimenta-do- reino (Piper nigrun) e aplica-

ção como potencial protetor celular ao coVid-19,
MErS y SarS Aprovado e não classificado

146 PPGSPaa Ufra José ledamir Sindeaux Neto
Parasitos em peixes no arquipélago de Marajó: Um viés à saúde 

única Aprovado e não classificado

135 PPdrGEa ifPa José Maria rodrigues da luz
Prospecção e otimização da produção de cogumelos do bioma 

amazônia na
agricultura familiar. Não aprovado

269 PPGBot MPEG Joselane Príscila Gomes da Silva
Potencial da regeneração natural e indicadores ecológicos para o 

monitoramento da restauração no estado
do Pará Aprovado e não classificado

100 PPGcP UfPa Júlia Erminia riscado
Mecanismos institucionais de participação na gestão do turismo: o 

conselho Nacional de Turismo e seus impactos no
turismo em Soure (Pa). Aprovado e não classificado

 

132 PPGPaa Ufra Julián andrés castillo Vargas

Recomendações dietéticas para bovinos de corte a pasto e confi-
nados nas condições climáticas do Pará, estimadas

mediante procedimentos meta-analíticos. Aprovado e não classificado

223 PPGBE MPEG Juliana lopes Segadilha

diversidade de Tanaidacea (crustacea) na costa amazônica, 
incluindo um estudo filogeográfico do complexo Sinelobus

stanfordi (richardson, 1901) no Brasil Aprovado e não classificado

94 PPGBa UfPa Julio cesar cenci de aguiar

Taxonomia, filogenia e evolução de crustáceos e monogenóideos 
parasitas de peixes das Bacias Hidrográficas do Rio Amazonas, 

rio São francisco e rio
araguaia, Brasil

Aprovado e não classificado

237 PPlSa UfPa Kelle de Nazaré cunha

Problemas modernos, soluções ancestrais: a agroecologia e a 
Permacultura como promotoras do desenvolvimento cientifico 
e tecnológico aplicados a tecnologias sociais e ambientais na 

amazônia atlântica, no
município de Bragança/Pa.

Aprovado e não classificado

111 PPGoc UfPa Kelly afonsina fernandes

avaliação da biodisponibilidade de metais e da toxicidade de 
resíduos de bauxita no desenvolvimento embrio-larval de danio 

rerio: implementação e validação de protocolos de análises 
ecotoxicológicas como subsídio para a aplicação da legislação 

ambiental na região
amazônica

Aprovado e não classificado

137 PPdrGEa ifPa Kércia Priscilla figueiredo Peixoto
interculturalidade crítica e Educação na amazônia: ancestralida-

des, saberes e
vivências Não aprovado

262 PPGcf UfPa Keuri Eleutério rodrigues

inibição das Metaloproteinases da matriz extracelular pela doxici-
clina diminui o estresse oxidativo e assim reverte os efeitos car-
diovasculares induzidos após exposição crônica a baixa dose de

chumbo em ratos adultos?
Não aprovado

149 PPGSa UfPa lanna Beatriz lima Peixoto

redes de cuidado mais-que-humanas na atenção tradicional à 
gravidez, parto e pós-parto em comunidades quilombolas

marajoaras. Aprovado e não classificado
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155 PPGcaN UfPa lara Maria Santos Brant Propilenoglicol como suplemento em dietas para ovinos Aprovado e não classificado

134 PPGcMH UfPa leandro dos Santos
Projeto Bia Brasil (Belém): um estudo nacional de colaboração 

multicêntrica Não aprovado

83 PPGEco UfPa leandro lopes de Magalhães
Genômica e tran

filhote (Brachyplatystoma filamentosum) Aprovado e não classificado

130 PPGSPaa Ufra leandro lopes Nepomuceno

Epidemiologia molecular de isolados de Brucella abortus de 
bubalinos (Bubalus

bubalis) no Estado do Pará e amapá Não aprovado

56 PPGEco UfPa leandro Maracahipes dos Santos

Impactos do desmatamento sobre as florestas remanescentes: o 
efeito da criação de novos ambientes de borda na

paisagem amazônica Aprovado e não classificado

185 PPGE UfoPa leandro Sartori Gonçalves

Balanço da produção do conhecimento na linha História, Política 
e Gestão Educacional na amazônia do Programa de Pós-Gradu-

ação em Educação da
Universidade federal do oeste do Pará

Aprovado e não classificado

20 PPGBEES UfoPa leila Teruko Shirai
Biodiversidade na amazônia central: hotspot ou artefato 

amostral? Aprovado e não classificado

157 PPGBE MPEG leonardo de Sousa Miranda indicadores de Biodiversidade Aprovado e não classificado

62 PPGPaM UNifESSPa letícia Paludo Vargas

desenvolvimento socioeconômico e produtivo de assentamentos 
de reforma agrária da Superintendência regional do Sul do 

Pará – Sr (27) – a partir de
metodologias participativas

Aprovado e não classificado

80 PPGocM UfPa lívia Érika carlos Marques

Produção de partículas semelhantes a vírus (VlPs) em plantas 
para fins terapêuticos e de diagnóstico do câncer

gástrico Aprovado e não classificado

143 PPGEo UfPa lorena izá Pereira
Green grabbing na amazônia Paraense:

dinâmicas, contradições e conflitos territoriais Aprovado e não classificado

252 PPGQMMM UfPa luana Ketlen reis leão da Penha

correlação das alterações em humanos com malária induzida 
por Plasmodium vivax e exposição mercurial na extensão do rio 
Tapajós com modelo murino de exposição mercurial e malária 
vivax experimental induzidas por Plasmodium yoelli: Possível 

efeito protetor de Mauritia flexuosa L (buriti), um estudo
translacional.

Aprovado e não classificado

22 PPGBEES UfoPa lucas augusto Kaminski

decifrando determinantes da distribuição de hospedeiros e 
parasitas—

ervas-de-passarinho da amazônia como
modelos de estudo

Aprovado e não classificado

176 PGaGro Ufra lucas cavalcante da costa
Bases fisiológicas e moleculares da memória hídrica em palma 

de óleo Aprovado e classificado

264 PPGEaa UfPa luciana Yokoyama Xavier Histórias para unir: gestão participativa na amazônia azul Aprovado e não classificado

69 PPGcaN UfPa luisa Pucci Bueno Borges

Métodos minimamente invasivos de canulação de rúmen e 
abomaso por

videolaparoscopia e endoscopia Não aprovado

110 PPGcf Ufra luiz fernandes Silva dionisio

clareiras como Motores do rendimento, conservação e 
recuperação de

florestas Tropicais na amazônia oriental Aprovado e classificado

239 PPGocM UfPa luiz raimundo campos da Silva e cunha Junior

relação molecular entre pacientes oncológicos do Hospital 
ophyr loyola com genes acE e acE2 e estudos de

imagem radiológica Aprovado e não classificado

139 PPGEVS iEc lygia Sega Nogueira

aplicação da co-cultura por contato de células do sistema 
nervoso central em

ensaios toxicológicos
Aprovado e não classificado

108 PPGciTi UfPa Madson antonio Benjamin freitas Manejo do açaí no baixo Tocantins:
inovações Sociotécnicas e Sustentabilidade Aprovado e não classificado

 

44 PPGEco UfPa Marcela Guimarães Moreira lima
Efeito das mudanças climáticas na conservação dos primatas 

brasileiros
ameaçados de extinção

Aprovado e classificado

263 PPGSNd UfoPa Marcelo Moraes de andrade

arranjos institucionais e processos de construção de sistemas 
locais de inovação em Unidades de conservação: estratégias de 

desenvolvimento social no
Baixo amazonas, estado do Pará

Não aprovado

43 PPGPaM UNifESSPa Márcia cardim de carvalho

análise da mobilidade residencial condicionada das famílias de 
baixa renda associada ao PMcMV faixa 1 na cidade de Marabá: 

aportes através das áreas e domicílios de procedência dos
beneficiários

Não aprovado

218 PPGSPaa Ufra Marcia Valeria Silva do couto
Manejo sanitário e fatores de riscos associados às doenças em

pisciculturas do estado do Pará Não aprovado

89 PPGaa UfPa Márcio luiz Vargas Barbosa filho

o conhecimento Ecológico de Pescadores como ferramenta para 
revelar desafios e oportunidades para uma eficaz gestão pesquei-

ra na reserva Extrativista Marinha Mãe Grande de
curuçá, Pará, Brasil.

Não aprovado

63 PPGEco UfPa Marcio Uehara Prado

indicadores para conservação da biodiversidade no estado do 
Pará: saúde

do ambiente e espécies ameaçadas
Aprovado e não classificado
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88 PPGEco UfPa Marden Seabra linares

Eco-exergia como ferramenta de diagnóstico ambiental em 
riachos

amazônicos
Aprovado e não classificado

11 PPG-BaiP UfPa Maria alice freitas Queiroz

investigação de biomarcadores de prognóstico relacionados aos 
diferentes

níveis de intensidade da coVid-19
Aprovado e não classificado

33 PPGBE MPEG Maria fabíola Gomes da Silva de Barros
o manejo do açaí (Euterpe oleracea Mart.) e o empobrecimento 

da floresta de
várzea no estuário amazônico.

Aprovado e não classificado

177 PGaGro Ufra Maria laiane do Nascimento Silva
Influência das propriedades fisico- estruturais na retenção e 

condução da
água em solos da região amazônica Não aprovado

109 PdTSa UNifESSPa Mariana Neves cruz Mello

Entropia e (des) envolvimento na amazônia: um outro desen-
volvimento é

possível para a região?
Aprovado e não classificado

92 PPGaa UfPa Mariana oliveira ramos

cadeias de produtos da sociobiodiversidade e protagonismo 
da agricultura familiar na amazônia: impactos na soberania e 

segurança
alimentar e nutricional

Aprovado e não classificado

150 PPGSa UfPa Mariana Pamplona Ximenes Ponte
as relações entre a Pandemia do Novo

coronavírus (coVid-19) e o círio de Nossa Senhora de Nazaré 
de Belém-Pa.

Aprovado e não classificado

182 PPGEco UfPa Mariana Perez rocha

“Biodiversity dynamics in space and time: assessing changes 
in metacommunity structure and conservation priorities using 

Amazon freshwater fish taxonomic and
functional data”

Aprovado e não classificado

 

70 PPGrNa UfoPa Mariana Tolentino Bento da Silva

conhecer para conservar: aprendendo sobre o sistema de leque 
nas

aves e comportamento do cabeça-
deprata (lepidothrix íris, aves-Pipridae)

Aprovado e não classificado

93 PPGocM UfPa Marianne rodrigues fernandes

Estudo genômico aplicado à terapia da
leucemia linfoide aguda em pacientes ameríndios e miscigenados 

da amazônia
Aprovado e não classificado

228 farMaBio UfPa Marianne rodrigues fernandes

Estudo genômico aplicado à terapia da
leucemia linfoide aguda em pacientes ameríndios emiscigenados 

da amazônia
Aprovado e não classificado

260 PPGSPaa Ufra Marília lima da conceição Epidemiologia e controle da Tuberculose Bovina no Estado do Pará Aprovado e não classificado

117 PPGG UEPa Marilia Natacha de freitas Silva

TUriSMo E dESENVolViMENTo:
Proposta para medição, avaliação e planejamento estratégico 
do turismo para o desenvolvimento de comunidades da região 

Turística dos campos de
Marajó/Pará

Aprovado e não classificado

48 PPGBE MPEG Marina Zanin Gregorini

Efeitos das mudanças no clima e nas paisagens sobre populações 
de felinos:

uma abordagem global
Aprovado e não classificado

115 PPGl UfPa Mário andré coelho da Silva Uma descrição da língua Krenák Aprovado e não classificado

101 PPGcf Ufra Mário Vanoli Scatolino

Estudos de crescimento e qualidade da madeira da espécie Tachi-
gali vulgaris (tachi branco), proveniente de plantios homogêneos, 

para geração de bioenergia
na amazônia.

Aprovado e não classificado

222 PPGoc UfPa Maurício da Silva da costa

desenvolvimento de uma plataforma de informações ambientais 
integradas como subsídio para atividades socioeconômicas e 

científicas do Estado
do Pará

Aprovado e não classificado

123 PdGP UfoPa Maurício Moraes Zenker

Detecção e identificação de espécies animais ameaçadas de extin-
ção, bioindicadoras, invasoras e de importância agrícola, médica e 
veterinária na região amazônica através dos sequenciamentos de 

ácidos nucléicos de
primeira e segunda geração

Aprovado e não classificado

229 PPGSNd UfoPa Mauro Brum Monteiro Junior

desvendando o papel da margem de segurança de operação 
hidráulica na modulação do crescimento de
espécies arbóreas na floresta Amazônica

Sazonal
Não aprovado

78 ProfNiT UNifESSPa Mayara fraeda Barbosa Teixeira

Estudo por EPMa e EBSd em assembleia mineral dos granulitos 
aluminosos do complexo novolândia, domínio bacajá, província 

transamazonas
– implicações geodinâmicas.

Aprovado e não classificado

85 PPGdSTU UfPa Miguel Patrice Philippe dhenin

análise comparativa de governança ambiental no uso e aproveita-
mento de recursos não renováveis (mineração) a partir perspecti-

va panamazônica: Estudos
de caso Brasil (amapá, Pará) - Guiana

Aprovado e não classificado

 

    francesa – Suriname  

159 PPGEVS iEc Milene Silveira ferreira

a importância das ações de Vigilância em Saúde na amazônia 
através da visão do instituto Evandro chagas/SVS/MS: resgate ao 

passado verso as novas
tecnologias em comunicação em saúde.

Não aprovado
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107 PPGciTi UfPa Mirta Niselli rolón Gómez

Tecnologias produtivas e inovações organizacionais na (re)configu-
ração das agriculturas familiares amazônicas em

tempos de (pós)pandemia. Aprovado e não classificado

114 PPGEco UfPa Mirtha amanda angulo Valencia

riqueza e diversidade funcional espécies de peixes nativos e não-
nativos em reservatórios do norte do Brasil, sob a perspectiva da 

hipótese de resistência
biótica.

Aprovado e não classificado

183 PPGcS UfoPa Mônica alves de Vasconcelos

Percepção da dinâmica do fogo: impactos nos modos de vida das 
comunidades tradicionais do Baixo amazonas

Paraense. Aprovado e não classificado

154 PPGcaN UfPa Monique Valéria de lima carvalhal Analise swot no transporte fluvial de bovinos Aprovado e não classificado

27 PPGBot MPEG Monyck Jeane dos Santos lopes
Bioprospecção de rizobactérias de espécies florestais da amazônia 

para fins
biotecnológicos

Aprovado e não classificado

202 reproamazon UfPa Naiza arcângela ribeiro de Sá

Maturação oocitária e produção in vitro de embriões de gata 
doméstica (felis catus): um modelo para a preservação da

fertilidade em felinos silvestres. Aprovado e não classificado

167 PPGEVS iEc Nilton Barnabé rodrigues

desenvolvimento de sistemas diagnósticos tipo laMP para detec-
ção de geo-helmintíases e esquistossomose em

diferentes materiais biológicos humanos. Aprovado e não classificado

234 PPGdoc UfPa Nívia Magalhães da Silva freitas
dimensão Socioambiental na formação

de Professores na/da amazônia: análises e proposições Aprovado e não classificado

39 PPGBc UfPa Nubia frança da Silva Giehl

Modelo de distribuição potencial de espécies de percevejos 
semi-aquáticos (insecta: Heteroptera: Gerromorpha) com poucos 
dados de ocorrência como ferramenta para locais de coletas no

estado do Pará.
Não aprovado

172 PPGSaQ UfoPa Nubia frança da Silva Giehl

Modelo de distribuição potencial de espécies de percevejos 
semi-aquáticos (insecta: Heteroptera: Gerromorpha) com poucos 
dados de ocorrência como ferramenta para locais de coletas no

estado do Pará
Aprovado e não classificado

61 PPGGrd UfPa oscar rodrigo Pessoa Borja

caminhos para a construção do sistema de avaliação e monitora-
mento para redução do risco de desastres (amrrd) da amazônia 

com lições aprendidas do brics,
singapura e south korea.

Não aprovado

 

3 PPGQ UNifESSPa osmar Machado de Sousa

Estudo ab initio dos fósforos luminescentes persistentes do tipo 
espinel para aplicação em imagens

biomédicas Aprovado e não classificado

136 PPdrGEa ifPa osnan lennon lameira Silva

caracterização, desenvolvimento e inovação na produção de 
ostras na amazônia visando registro de qualidade

sanitária e potencialização comercial Aprovado e não classificado

54 PPBa UfPa Pablo Vieira cerqueira

Efeito das mudanças climáticas do Quaternário na distribuição 
da biodiversidade do extremo leste da amazônia e implicações 

para a gestão de recursos naturais no centro de
Endemismo Belém

Aprovado e não classificado

60 PPBa UfPa Patricio alejandro Hernáez Bové

História de vida dos camarões-fantasma (decapoda, axiidea, 
anacalliacidae- callianassidae-callichiridae- e- ctenochelidae) 

do Brasil: taxonomia, estilo de vida, dimorfismo sexual e
sistema de acasalamento.

Aprovado e não classificado

90 PPGEcM UNifESSPa Patrick alves Vizzotto

integração entre Ensino de ciências e Educação para o trânsito: 
uma proposta para formação docente no estado do

Pará Aprovado e classificado

141 PPBGc UfPa Paula Nunes coelho

Ecologia funcional de zooplâncton em
reservatórios na amazônia brasileira durante um episódio de 

forte El –Niño
Aprovado e não classificado

21 PPGBEES UfoPa Paulo ricardo alves Gomes freire
contribuição ao desenvolvimento de

técnicas de computação e Bioinformática para estudos em 
biodiversidade

Aprovado e não classificado

164 PPGcaN UfPa Paulo roberto Silveira Pimentel

Produção sustentável de cordeiros na região amazônica do Pará 
com utilização de torta de palmiste em dietas de alto

concentrado Aprovado e não classificado

31 PPGZool UfPa Pedro luiz Vieira del Peloso

Sistemática filogenética, diversidade e evolução de Microhylidae, 
um dos grupos

mais diversos de anfíbios do mundo.
Aprovado e não classificado

81 PPGdSTU UfPa Pedro Medrado Krainovic

Projetando casos de negócios para produtos florestais não-adei-
reiros em florestas em restauração do estado do

Pará Aprovado e não classificado

148 PPGG UfPa Pedro Vianna Gatts

fluxo da Matéria orgânica na Zona costeira do Sudeste 
amazônico (ZcSa):

implicações regionais e Globais
Aprovado e não classificado

242 PPGrNa UfoPa Priscila alves lima

Quantificar o estoque de carbono em diferentes usos e manejos 
dos solos em
Santarém-Pa.

Aprovado e não classificado

75 PPGaa UfPa Priscila de Morais Sato

Experiências de (in)segurança alimentar e nutricional de mulhe-
res quilombolas em um contexto de modernidade alimentar e 

pandemia de covid-19: barreiras e
caminhos

Aprovado e classificado

199 PPGcTa UfPa Priscila domingues alamar

desenvolvimento de método para determinação de toxinas em 
castanha- dopará utilizando tecnologia limpa (Green

chemistry/fT-Mir). Aprovado e não classificado
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41 Curso de Mestrado Profissional instituto Tecnológico Vale (iTV) Priscila Sanjuan de Medeiros Sarmento reconstruindo amazônia: ferramenta para a seleção de espé-
cies arbóreas para a restauração florestal em larga escala. Aprovado e não classificado

163 reproamazon UfPa Priscilla do carmo de azevedo ramos

desenvolvimento de um sistema de co - cultivo com células 
epiteliais do oviduto para a produção in vitro de embriões

bubalinos. Aprovado e não classificado

23 PPGBEES UfoPa rafael de fraga

Usando répteis e anfíbios amazônicos como modelos para 
investigar fatores que afetam a biodiversidade, prever os efei-
tos de mudanças climáticas sobre a distribuição de espécies, 
e capacitar estudantes de graduação e pós- graduação para 

pesquisa científica
enfocada em biodiversidade.

Aprovado e classificado

240 PPGf UfPa rafael Pinto Bernar ondas gravitacionais em espaços-tempos curvos Aprovado e não classificado

166 PPG BioTEc UfPa rafaela cabral dos Santos da Trindade

análise metabolômica do potencial antagonista de bactérias 
promotoras de crescimento vegetal frente a fusariose na

cultura de pimenta-do-reino Aprovado e não classificado

227 PPGBio UfoPa rafaela Josemara Barbosa Queiroz lira

Potencial produtivo de sorgo forrageiro cultivado em um 
latossolo amarelo no Baixo amazonas: características químico- 

bromatológicas sob diferentes
disponibilidades de nitrogênio no solo.

Não aprovado

186 PPGQMMM UfPa railton Barbosa de andrade
Estudo do mecanismo de reações fotoquímicas de NiTro-

SaMiNaS Aprovado e não classificado

225 PPGBio UfoPa ramesh Katla

Síntese verde de nanopartículas de prata a partir do extrato de 
cumaru e seus estudos bioquímicos e de evolução do

anticâncer Aprovado e não classificado

210 PPGf UfPa ramon cardias alves de almeida Estudo de dinâmica de spin com ênfase
para novos materiais para tecnologia da informação Aprovado e não classificado

147 PPGSPaa Ufra raul Henrique da Silva Pinheiro

Bioagentes parasitários no nordeste paraense: sanidade de 
peixes com enfoque zoonótico, epidemiológico e

filogenético Aprovado e não classificado

158 PPGEaa UfPa rebeca roysen

Em busca do “bom viver”: um diálogo intercultural e transdis-
ciplinar sobre práticas sociais sustentáveis entre o nicho das 

ecovilas e as comunidades
tradicionais na amazônia estuarina

Aprovado e não classificado

214 PPGEaa UfPa rebecca Borges e Silva
coVid-19 e desigualdade social na

pesca artesanal nos manguezais bragantinos, NE do Pará Aprovado e não classificado

 

40 PPGBc UfPa renata cristina de lima-Gomes

integridade de habitat sobre a composição taxonômica de 
macrocrustáceos na região domédio

Xingu Não aprovado

230 PPGV iEc renata rodrigues dos reis
Implicações da via de sinalização Wnt/β-

catenina na infecção induzida pelos vírus Marabá e ilhéus Aprovado e não classificado

231 PPGV iEc renato da Silva Bandeira

Vigilância epidemiológico-molecular de vírus entéricos em ma-
trizes ambientais e em amostras de origem humana e animal

de Belém, Pará. Aprovado e não classificado

153 PPGcaN UfPa ricardo alves de araújo

Efeitos do ambiente físico na composição lipídica e na microbio-
ta ruminal de bovinos criados em sistemas de produção

da amazônia oriental Aprovado e classificado

68 PPGBE MPEG ricardo Eduardo Vicente

o impacto das mudanças climáticas e das degradações da 
paisagem sobre a biodiversidade de formigas (insecta: Hyme-

noptera: formicidae) ao longo da
amazônia

Não aprovado

253 PPGBE MPEG ricardo Micolino

desvendando a biodiversidade de formigas em ambientes 
costeiros e inexplorados do Pará usando uma abordagem 

molecular e taxonômica
combinada

Não aprovado

265 PPGE UfPa rita Vieira de figueiredo
Escala Brasileira de insegurança

alimentar (EBia) para comunidades amazônicas Aprovado e não classificado

50 PPGBE MPEG roberta Graboski Mendes
Evolução dos crânios em amphisbaenia

(reptilia: Squamata) - relações funcionais e ecológicas. Aprovado e não classificado

203 reproamazon UfPa roberta Martins crivelaro

Técnica minimamente invasiva para inseminação artificial em 
trato reprodutivo infundibular de aves: um novo aliado na 

conservação da biodiversidade da
avifauna selvagem e de produção.

Não aprovado

9 PPGEco UfPa rodolfo Mei Pelinson

desvendando processos estruturadores de comunidades de 
riachos sujeitos aos

efeitos de diferentes tipos de uso da terra.
Aprovado e não classificado

195 PPGQ UNifESSPa rodrigo carlos Bassi

avaliação do potencial de ação antimicrobiana de extratos de 
plantas amazônicas e nanopartículas de prata em biofilmes 
mono e multiespécies de candida albicans e Staphylococcus

aureus.
Aprovado e não classificado

30 PPGBc UfPa rodrigo costa araújo

Integrando sistemática filogenética e ecologia para desvendar a 
biodiversidade e conservar espécies de primatas no sul

da amazônia brasileira Aprovado e não classificado

38 PPGBoT MPEG ronize da Silva Santos

Produtos florestais não madeireiros no contexto da agricultura 
familiar no Nordeste Paraense: importância para

soberania alimentar Aprovado e não classificado
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204 PPGBE MPEG rosângela Santa Brígida costa

Taxonomia integrativa: combinando dados morfológicos e 
moleculares no estudo de drosophilidae micófagos da

amazônia e descrição da sua biologia Aprovado e não classificado

 

105 PPGTEc UEPa rosecélia Moreira da Silva castro

Sustentabilidade ambiental e a conservação de recursos naturais 
em sistemas florestais de comunidades

ribeirinhas no município de Portel Aprovado e não classificado

29 PPGBc UfPa Sérgio Heitor Sousa felipe

Fundação Zoobotânica de Marabá: Fitossociologia e identificação 
de árvores matrizes para a produção de sementes

no Sudeste Paraense Aprovado e não classificado

205 PPGBE MPEG Silvia Eliza d’ oliveira Pavan

Taxonomia integrativa de esquilos Neotropicais (Sciuridae; 
rodentia): uma abordagem baseada em dados

filogenômicos e morfológicos Aprovado e não classificado

270 PPGBc UfPa Silvia Helena fuentes da Silva Material encapsulante de poliuretano para
sementes recalcitrantes Não aprovado

217 PPGdT UfPa Sintia Silva de almeida

Efeitos do metilmercúrio na microbiota de peixes carnívoros de 
regiões ribeirinhas

do Tapajós Não aprovado

24 PPGBEES UfoPa Talita Mota Machado flora do Pará: conhecimento atual e Perspectivas futuras Aprovado e não classificado

46 PPBa UfPa Tatiane do Nascimento Medeiros rodrigues

Sustentabilidade de pescaria de peixes diversos com arrasto de 
fundo da costa norte do Brasil: implicações para o

manejo Aprovado e não classificado

259 PPGdT UfPa Tatiane rodrigues de oliveira

caracterização da diversidade genética de Giardia lamblia e do 
vírus Giardia lamblia (GlV) em infecções humanas e

caninas na cidade de Belém. Não aprovado

221 PPGdaM UfPa Tatyana Pinheiro Magalhães

Modelagem socioambiental do icMS Ecológico paraense para 
incremento das receitas financeiras municipais e da

conservação ambiental do Estado Não aprovado

174 PPGcEM UfPa Tércio almeida da Silva

Materiais metais-orgânicos fotovoltaicos:
caracterização em condições extremas de pressão e tempe-

ratura. Aprovado e não classificado

189 PPGBaiP UfPa Thayane ferreira fernandes

Morcegos do Estado do Pará: diversidade
de helmintos e microrganismos de importância médica e 

veterinária Não aprovado

35 PPGEco UfPa Thiago Pereira Mendes

Efeitos das modificações ambientais sobre a diversidade taxonô-
mica, funcional e morfológica e, os efeitos ecotoxicológicos em 
odonata (insecta) como indicadores de qualidade ambiental

em riachos na amazônia oriental.
Aprovado e não classificado

8 PPGEco UfPa Tiago Octavio Begot Ruffeil

contaminação de peixes por microplásticos e Bisfenol-a: uma 
possível ameaça à saúde pública na região

metropolitana de Belém, Brasil Aprovado e não classificado

34 PPGBc UfPa Tiara Sousa cabral

Estudos sobre fungos gasteroides na amazônia: obtenção de 
novos dados e

atualização de coleções antigas Aprovado e não classificado

95 PPGBa UfPa Vando José costa Gomes

Efeito da dinâmica da pluma do rio amazonas sobre o sistema 
de recifes mesofóticos da foz do rio amazonas (GarS): implica-

ções para conservação e
manejo.

Aprovado e não classificado

 

249 PPGf UfPa Visakan Balakumar

campos quânticos em espaços-tempos de buracos negros de 
reissner

Nordström e superradiância de carga. Não aprovado

267 PPGSPaa Ufra Vívian Tavares de almeida Ecocardiografia de Mamíferos e Répteis
da amazônia Não aprovado

216 PPGBc UfPa Wagner Bastos dos Santos Oliveira

conservação e diversidade genética de variedades crioulas de 
milho mantidas por agricultores familiares de altamira-

Pará, maior município do Brasil Aprovado e não classificado

152 PPGf UfPa Wallance Moreira Pazin

investigação dos processos de formação e das propriedades 
fotofísicas de

agregados de perileno. Aprovado e não classificado

171 PPGSaQ UfoPa Wellington Migliari

Narrativas de comunidades indígenas, Quilombolas e ribeirinhas 
da Região do Baixo Amazonas e Baixo Tapajós sobre Conflitos 

Territoriais: desenvolvimento e Sustentabilidade insustentável na
amazônia

Não aprovado

168 PPGfil UfPa Wendel de Holanda Pereira Campelo o ceticismo de Hume e os sistemas de realidade Aprovado e não classificado

45 PPGEco UfPa Werther Pereira Ramalho

Modificações na paisagem e lentificação de ambientes úmidos so-
bre a diversidade taxonômica, funcional e morfológica de anuros 

em regiões de intensa atividade
agropecuária no cerrado a na amazônia

Aprovado e não classificado

245 PPGBPa UEPa Yan corrêa rodrigues

Evolução e tendências em resistência antimicrobiana, virulência e 
diversidade genética em isolados clínicos de Pseudomonas aeru-
ginosa no Estado do Pará: Um estudo retrospectivo no período

de 2010- 2020
Aprovado e não classificado

Belém, 13 Maio 2021.
Juarez antônio Simões Quaresma
Diretor Científico / FAPESPA

Protocolo: 656102
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GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas
cHaMada PÚBLica FaPesPa - Nº 003/2021
coNcESSÃo dE BolSa dE PESQUiSa
HoMoloGaÇÃo do rESUlTado fiNal
Bolsa Tipo 1 – Mestrado em Economia
rENaN alVES BraNdÃo
Bolsa Tipo 2 – Graduação em Economia
rENaTa NoVaES da SilVa
flaViaNE coSTa dE SENa
Bolsa Tipo 3 – Graduação em Estatística
VaNESSa fErrEira MoNTEiro
Juarez antônio Simões Quaresma
Diretor Científico

Protocolo: 656114

diÁria
.

Portaria N° 009/2021 – dirad/FaPesPa, de 14 de Maio de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando Eletrônico nº 015/2021 - dETGi/faPESPa, 
de 13 de Maio de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/512825;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (tres e meia) diárias 
ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoME: JoSÉ GoNÇalVES doS SaNToS PaES
MaTricUla: 57192832/2
carGo: diretor de Estatística e de Tecnologia da informação
TraJETo: Belém/Pa-Marabá/Pa-Belém/Pa
PErÍodo: 26/05/2021 a 29/05/2021
QUaNTidadE: 3 e 1/2 (Treis e Meia) diárias
oBJETiVo: participar do seminário de diálogos e atualizações das Pesquisas, 
referente aos projetos “Matriz de insumo-Produtos inter-regional do Sul e 
Sudeste do Pará” e “Laboratório de Inflação de Custo de Vida de Marabá”, 
através dos convênios faPESPa/UNifESSPa – 021/2019 e 013/2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 14 de Maio 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 656015
Portaria N° 010/2021 – dirad/FaPesPa, de 14 de Maio de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando Eletrônico nº 013/2021 - dETGi/
faPESPa, de 13 de Maio de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/512411;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (tres e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: ricardo THESoUro rodriGUES NETo
MaTricUla: 5946759/1
carGo: Secretário de diretoria
TraJETo: Belém/Pa-Marabá/Pa-Belém/Pa
PErÍodo: 26/05/2021 a 29/05/2021
QUaNTidadE: 3 e 1/2 (Treis e Meia) diárias
oBJETiVo: participar do seminário de diálogos e atualizações das Pesquisas, 
referente aos projetos “Matriz de insumo-Produtos inter-regional do Sul e 
Sudeste do Pará” e “Laboratório de Inflação de Custo de Vida de Marabá”, 
através dos convênios faPESPa/UNifESSPa – 021/2019 e 013/2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.

fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 14 de Maio 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 656016
Portaria N° 008/2021 – dirad/FaPesPa, de 14 de Maio de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas pela PorTaria nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada no 
doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando Eletrônico nº 010/2021 - dETGi/faPESPa, 
de 13 de Maio de 2021,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/511794;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (tres e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: Maria GlaUcia PacHEco MorEira
MaTricUla: 5824877/2
carGo: coordenadora de Estatística Econômica e contas regionais
TraJETo: Belém/Pa-Marabá/Pa-Belém/Pa
PErÍodo: 26/05/2021 a 29/05/2021
QUaNTidadE: 3 e 1/2 (Treis e Meia) diárias
oBJETiVo: participar do seminário de diálogos e atualizações das Pesqui-
sas, referente aos projetos “Matriz de insumo-Produtos inter-regional do 
Sul e Sudeste do Pará” e “Laboratório de Inflação de Custo de Vida de Ma-
rabá”, através dos convênios faPESPa/UNifESSPa – 021/2019 e 013/2021
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 14 de Maio 2021.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 656014

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa nº 2021Ne00215
Valor: r$ 206,00
data de emissão: 05/05/2021
Processo nº 2021-283451
origem: diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base no art. 24, inc. Viii, da lei 
federal nº 8.666/93
Objeto: contratação de Certificado Digital E-CPF A3 com Token - 36 meses.
orçamento: 19.126.1508.8238
Natureza de despesa: 339040
fonte: 0101
contratada: SErViÇo fEdEral dE ProcESSaMENTo dE dadoS (SErPro)
cNPJ: 33.683.111/0001-07
Endereço: St. de Grande área Norte, Quadra 601, lote V- Bairro: asa Norte  
- cEP: 70.836-900 - Brasília/df.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 656062

eXtrato do terMo de oUtorGa e aceitaÇÃo de BoLsa N° 

014/2021 – editaL/cHaMada – 012/2017 – concessão de apoio 

ao desenvolvimento de tecnologias assistivas
coNcEdENTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa

BENEFICIÁRIO: WALTER MOURA DE QUEIROZ JÚNIOR

FINALIDADE: Concessão de bolsa de Iniciação Científica como forma de 

apoiar as atividades de Pesquisas conforme Edital/chamada – 012/2017 – 

concessão de apoio ao desenvolvimento de Tecnologias assistivas.

Valor da BolSa: r$ 400,00 (quatrocentos reais)

ViGÊNcia do TErMo: 12/05/2021 a 12/09/2021

daTa dE aSSiNaTUra: 12/05/2021

ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 656059
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 048 de 13 de Maio de 2021 - art.1º de-
signar VaNJa loPES PErEira, economista, Gerente de divisão, matrí-
cula 57201653, como substituta interina de SaNdro rEiS dE oliVEi-
ra, diretor, Matrícula 57216965, para função comissionada de diretora 
da diretoria de relações institucionais-dri, no período de 01/06/2021 a 
27/06/2021, em função do período de férias do titular. art. 2º Esta PorTa-
ria entrará em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Mar-
coS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnolo-
gia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 655909

errata
.

errata de aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 14/2021
Errata do Protocolo nº 649200, publicado no doE do dia 28.04.2021
onde se lê:
ProcESSo PaE Nº 639.939/2021
Leia-se:
ProcESSo PaE Nº 639.939/2020

Protocolo: 656174

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº coNtrato: 018/2021. - ModalidadE 
dE liciTaÇÃo : Pregão Eletrônico nº 015/2020 - ParTES: ProdEPa E 
JoSE M. BarroSo dE alMEida JUNior EirEli – EPP - daNTEc - oBJETo: 
Prestação de serviços de lançamento de redes de fibra óptica para amplia-
ção da rede Estadual de Telecomunicação de dados, com fornecimento 
de materiais e acessórios, incluindo ativos da rede - daTa da aSSiNaTU-
ra: 14/05/2021 - ViGÊNcia: 14/05/2021 a 13/05/2022 - Valor (r$): 
3.342.151,54 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 –449040 - 
foNTE dE rEcUrSo: 0261 - 0101- 0660 –- ordENador rESPoNSáVEl: 
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENd. do coNTraTado: Belém 
- Estado Rua Balmoral, Quadra WE 16, nº 40, Conjunto Tapajós, bairro 
Tapanã/icoaraci, - cEP: 66.833-520.

Protocolo: 655036

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

errata
.

errata da Portaria Nº. 138/2021-seeL, de 10 de Maio de 
2021, PUBLicada No doe Nº 34.580, de 11/05/2021.
oNde se LÊ: Pelo prazo de 04 (quatro) anos.
Leia-se: Pelo prazo de 02 (dois) anos.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 656011

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2021
a SEEl comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
do tipo MENor PrEÇo GloBal, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada para confecção de material esportivo a fim de atender as 
demandas de interiorização do Projeto Gol do Brasil
data da abertura: 28/05/2021 às 9h30 (horário de Brasília). local: www.
comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925454–SEEl–Belém/Pa, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(2º Bloco - 
anexo do dETraN). Bairro da Nova Marambaia. cEP: 66.640-000.Tel: (91) 3201-2300.
rEcEBiMENTo dE ProPoSTaS: a partir da disponibilização do Edital no 
sistema comprasnet.

oBS1: o Edital poderá ser acessado nos meios: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br ou solicitados por e-mail: licitacaoseel@hotmail.com.
Belém (Pa), 14 de maio de 2021.
Pregoeira: Walner do Socorro da Cruz Lima

Protocolo: 656176

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 16/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/481530
daTa dE raTificaÇÃo: 13/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 16/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do 29º caMPEoNaTo ParaENSE dE fiSicUlTUriSMo 
SElETiVa Para caMPEoNaTo BraSilEiro 2021.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 27.400,00 (vinte sete mil e quatrocentos reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 16/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o FEDERAÇÃO PARAENSE DE FISICULTURISMO E FIT-
NESS, cNPJ 21.699.144/0001-58.

Protocolo: 655947
eXtrato do terMo de FoMeNto: 16/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/481530
daTa dE raTificaÇÃo: 13/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 16/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo 29º caMPEoNaTo ParaENSE dE fiSicUlTU-
riSMo SElETiVa Para caMPEoNaTo BraSilEiro 2021.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 02/07/2021 a 03/07/2021.
oSc: fEdEraÇÃo ParaENSE dE fiSicUlTUriSMo E fiTNESS, cNPJ Nº 
21.699.144/0001-58
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c; fonte de recur-
sos: 0101000000; Elemento de despesa: 335041; ação: 186114; Pi: 
2080008317c
Valor: r$ r$ 27.400,00
daTa da aSSiNaTUra: 13/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 655943
Processo Nº. 2021/481530 – seeL/Pa
oBJETo: “29º caMPEoNaTo ParaENSE dE fiSicUlTUriSMo SElETiVa 
Para caMPEoNaTo BraSilEiro 2021.”
raTifiÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
16/2021, nos termos do art. 31,ii da lei nº 13019/14, rEcUrSoS ProVE-
NIENTES PARCERIA POR TERMO DE FOMENTO ratifico a justificativa exara-
da no Parecer Jurídico nº 207/2021-aJUr/SEEl.
Belém, 13 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 655951

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 21/2021/GaB/dPG, de 14 de Maio de 2021.
Elogio aos Servidores da defensoria Pública do Estado do Pará, em ato de 
reconhecimento pelos excelentes e relevantes serviços prestados a insti-
tuição no exercício de suas funções, Premiação “Servidor Sangue Verde”.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções previstas no art. 8º, i, Viii e XViii da lei complementar nº 54, de 
07 de fevereiro de 2006; considerando a necessidade de agraciar os ser-
vidores públicos da defensoria Pública do Estado do Pará pelos excelentes 
e relevantes serviços prestados à instituição no exercício de suas funções, 
considerando ser pertinente que o diploma da premiação seja entregue aos 
servidores elogiados na data de 19 de maio de 2021, tendo em vista ser o 
dia alusivo à defensoria Pública, rESolVE:
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art. 1º Elogiar os Servidores Públicos relacionados no anexo Único desta 
PorTaria, pelos excelentes e relevantes serviços prestados à defensoria 
Pública do Estado do Pará.
Parágrafo único. o presente ato elogioso deve ser assentado no histórico 
funcional de cada respectivo servidor, ficando a cargo da Gerência de Ges-
tão de Pessoas a adoção das providências necessárias.
art. 2º a entrega do diploma ocorrerá na data de 19 de maio de 2021, em 
sessão solene do e. Conselho Superior, agendada para este fim, que será 
realizada as 09:00h, no auditório da Escola Superior da defensoria Pública 
do Estado do Pará.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

aNeXo ÚNico
i – Pela atuação no exercício das funções
1. adEildo SaNToS doS SaNToS
2. alaN dElSo da SilVa cordEiro
3. aliNE dE NaZarÉ rodriGUES NEVES
4. aNTÔNia Maria dE frEiTaS BraNdÃo
5. aNToNio aUGUSTo SoarES dE oliVEira
6. carloS daNilo liMa dE JESUS
7. cláUdia VaNESSa GoMES SaNTiaGo
8. claUdiVaN BarroS doS rEiS
9. clEoGÊNio da coSTa fErrEira
10. daNdara BriTo fiGUErEdo
11. daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEirEdo
12. dJUlliaNa SaBiNE caNciaN
13. EdUardo TaTHUHiro NaKaTa
14. EliNaldo oliVEira dE liMa
15. fáBio caMPoS rEiS
16. HaMilToN EliNaldo MElo corrÊa
17. JoSÉ coUTiNHo da SilVa
18. JoSElMa BarBoSa cUNHa
19. JUdiTH coNcEiÇÃo araÚJo NETa
20. lia dE SoUZa MarTiNS
21. lUÃ Baia fErrEira
22. lUiS carloS MorEira fariaS JÚNior
23. lUiZ oTáVio oliVEira da coSTa
24. MaEVa caSTElo BraNco SaNToS dE alMEida
25. MarcElo doS SaNToS GaMBoa
26. MarcElo fraNÇa MENdES
27. MarcElo fUrTado PaNToJa
28. Márcia criSTiNa PENHa
29. MarcoS BENJaMiM doS SaNToS PaNToJa
30. Maria roSa BalBiNo do NaSciMENTo
31. Marilda TaVarES dE PaUla oliVEira
32. MaUrÍcio daVid caSTro da SilVa
33. orlaNdo GUilHErME raMoS dE fiGUEirEdo
34. PaUlo afaNSo dE liMa lHaMaS
35. roMUlo SaNToS dE MoUra
36. roSa Maria carValHo BENTES
37. roSEaNE MENdES dE oliVEira
38. rUBENS HENriQUE alVES do NaSciMENTo
39. SaraH iGrEJa da SilVa
40. SErGio aNdrÉ GoNSalEZ GoMES
41. SHaiaNE SilVa frEiTaS
42. TElMa fErrEira dE alcÂNTara
43. ViNÍciUS SaNToS raMoS
44. YaNca dE caSSia loPES SalES

Protocolo: 656048

errata
.

Portaria Nº 299/2021-GGP-dPG, de 12 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 2021/487354. rESolVE: Por motivo de 
incorreção, retificar o período de gozo, de férias transferidas, da Defenso-
ra Publica, PaUla BarroS PErEira dE fariaS oliVEira, id. funcional: 
5895961/ 1, publicado na PorTaria nº 292/2021-dPG, de 10/10/2021. 
doe nº 34.581, de 12/05/2021, nos termos seguintes: onde se lê: fi-
cando agora remanejado, o segundo período, para usufruto no intervalo 
de 03/07/2021 a 13/07/2021 – 11 dias. Leia-se: ficando agora rema-
nejado, o segundo período, para usufruto no intervalo de 21/09/2021 a 
10/10/2021 – 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656211

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
No dia 13 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: 2021/237850, Pregão Eletrônico 
SrP nº 10/2021-dPE/Pa, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de 02 (dois) SEMirrEBoQUES adaptados com instala-
ção, mobiliários e equipamentos adaptados para funcionamento de unida-
de móvel, incluindo o fornecimento e instalação de todos os seus equipa-
mentos e acessórios, inclusive garantia, visando atender as demandas do 
Programa Balcão de direitos, de forma itinerante, conforme condições e 
exigências constantes no Edital e seus anexos, tendo como vencedora do 
certame a empresa:
- TrUcKVaN iNdUSTria E coMErcio lTda (cNPJ: 05.142.588/0001-31), 
venceu o iTEM ÚNico, pelo valor unitário de r$ 1.435.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e cinco mil reais).
Belém/Pa, 13 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655855

FÉrias
.

Portaria Nº 304/2021-GGP-dPG, de 14 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  2021/488932. rESolVE: conce-
der 30 (trinta) dias de férias regulamentares a Servidora Pública JUliaNa 
dE JESUS QUEiroZ PicaNco, id. funcional: 54191702/ 3, referente ao 
aquisitivo (2020/2021), com gozo continuo, no período de 14/06/2021 a 
13/07/2021 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656208

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 305/2021-GGP-dPG, de 14 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 2021/508890. rESolVE: TraNSfE-
rir, o gozo de 15 (quinze) dias de férias residuais, referente ao aquisitivo 
(2019/2020), da Servidora Publica, TaTiaNa MacHado PiNTo, id fun-
cional: 57205343/ 3, concedida por meio da PorTaria 81/2021-dPG, de 
02/02/2021; publicada no doe nº 34.483, de 05/02/2021; com gozo no 
período de 05/07/2021 a 19/07/2021 – 15 dias. ficando agora remanejado 
o gozo para o período de 12/07/2021 a 26/07/2021 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 656210

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
LeiLÃo Nº 001/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente leilão é a alienação de 4 (quatro) imóveis 
de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo eles: resi-
dências Oficiais dos Magistrados nas Comarcas de Portel, Vigia, Monte Ale-
gre e Maracanã, detalhados no anexo i do Termo de referência, conforme 
autorização legislativa através da lei Estadual n° 8.860 de 22 de maio de 
2019, a qual “autoriza a desafetação e a alienação de imóveis integrantes 
do patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 15/06/2021, às 10h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.leilaovip.com.br
Edital disponível em: http:// www.leilaovip.com.br e  www.tjpa.jus.br. in-
formações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-3184 ou e-mail licita-
cao@tjpa.jus.br.
Belém, 14 de maio de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 656003
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diÁria
.

 PorTa-
ria daTa MaGiSTrado/SErVidor MaTri-

cUla carGo  oriGEM  dESTiNo fiNalidadE PEriodo QUaNTi-
dadE

533 16/04/2021 rUBEilToN GUilHErME SalES 69310 aNaliSTa JUdiciario doM EliSEU/Pa UliaNoPoliS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 20/04/2021 0,5

534 16/04/2021 MaNUEla do Socorro oliVEira fErrEira 130435 aNaliSTa JUdiciario doM EliSEU/Pa UliaNoPoliS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 20/04/2021 0,5

535 16/04/2021 HEroNildES MarQUES BarBoSa     rETificar os termos da PorTaria Nº 
0480/2021-SP, de 31/03/2021 12 a 14/04/2021  

536 16/04/2021 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa afUa E cHaVES/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 03 a 08/05/2021 5,5

537 16/04/2021 PaUlo MarcElo dE araUJo HildEBraNdo 48887 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa afUa E cHaVES/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 03 a 08/05/2021 5,5

538 16/04/2021 PaUlo MarcElo dE araUJo HildEBraNdo 48887 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa afUa E cHaVES/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 19 a 21/04/2021 2,5

539 16/04/2021 SaUlo SaraTY dE oliVEira 91111 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 29/04/2021 0,5

540 16/04/2021 rafaEl frEirE GoMES 190985 aNaliSTa JUdiciario alMEiriM/Pa SaNTarEM/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 20 a 23/04/2021 3,5

541 19/04/2021 adEMir BaSToS liMa 59137 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 26 a 30/04/2021 4,5

542 20/04/2021 iSraEl aUGUSTo coElHo SoUZa 158135 oficial dE JUSTica alTaMira/Pa ViToria do XiNGU/Pa cUMPrir MaNdadoS 22/04/2021 0,5

543 20/04/2021 SoNia fErrEira caValcaNTE --- rEQUiSiTado Sao GEraldo do 
araGUaia MaraBa/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 22/04/2021 0,5

544 20/04/2021 JoSE HENriQUE affoNSo fErrEira MiraNda 189243 oficial dE JUSTica Garrafao do 
NorTE NoVa ESPEraNca do Piria cUMPrir MaNdadoS 22 a 23/04, 28 a 29/04, 05 

a 06/05, e 12 a 13/05/2021 6

545 20/04/2021 JoSE rodriGo KEMPNEr 143952 aNaliSTa JUdiciario alTaMira/Pa UrUara, PlacaS/Pa rEaliZar ESTUdoS PSicoSSociaiS 26/04 a 01/05/2021 5,5

546 20/04/2021 SHaKira criSTiNa riBEiro da SilVa 152153 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa SaNTa lUZia do Para colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 29/04, 05 e 06/05/2021 1,5

547 20/04/2021 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa roNdoN do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/04/2021 0,5

548 20/04/2021 carloS laNdoaldo VENTUra dE aNdradE 94749 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 03/05/2021 0,5

549 20/04/2021 oTaVio dE JESUS SaNToS 124184 aUXiliar JUdiciario ViGia/Pa BraGaNca/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para 
MaNUTENcao 23 a 24/04/2021 1,5

551 22/04/2021 MarcElo PaSSoS calaNdriNi fErNaNdES 170917 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZar fiScaliZacao doS SErVicoS 
da oBra dE rEforMa do forUM 28 a 29/04/2021 1,5

552 22/04/2021 ValTEr MENdES fErrEira JUNior 40320 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa Garrafao do NorTE/Pa e 
BoNiTo/Pa

rEaliZar ViSToria E lEVaNTaMEN-
To doS SErVicoS dE MaNUTENcao 

PrEdial
26 a 27/04/2021 1,5

553 22/04/2021 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 28 a 30/04/2021 2,5

554 22/04/2021 roBErTo SErGio da SilVa caSTro 174106 MiliTar BElEM/Pa MaraBa, alTaMira/Pa TraNSPorTar KiTS dE SEGUraNca 
PESSoal doS MiliTarES coNVocadoS 26 a 30/04/2021 4,5

555 22/04/2021 Joao alfrEdo ViaNa dE MElo E SilVa 114693 MiliTar BElEM/Pa MaraBa, alTaMira/Pa TraNSPorTar KiTS dE SEGUraNca 
PESSoal doS MiliTarES coNVocadoS 26 a 30/04/2021 4,5

556 22/04/2021 SidNEY aUGUSTo MorEira dE SoUZa 114782 MiliTar BElEM/Pa MaraBa, alTaMira/Pa TraNSPorTar KiTS dE SEGUraNca 
PESSoal doS MiliTarES coNVocadoS 26 a 30/04/2021 4,5

557 22/04/2021 aliSSoN alaN MElo PiNHo 166383 MiliTar BElEM/Pa MaraBa, alTaMira/Pa TraNSPorTar KiTS dE SEGUraNca 
PESSoal doS MiliTarES coNVocadoS 26 a 30/04/2021 4,5

558 22/04/2021 aGNaldo do ESPiriTo SaNTo GoSMES 69361 aUXiliar JUdiciario cacHoEira do 
arari/Pa SaNTa crUZ do arari cUMPrir MaNdadoS 04 a 07/05/2021 3,5

559 22/04/2021 rENaN NoroNHa caValcaNTE 189367 oficial dE JUSTica cacHoEira do 
arari/Pa SaNTa crUZ do arari cUMPrir MaNdadoS 04 a 07/05/2021 3,5

560 22/04/2021 aNa claUdia GoES da SilVa 59277 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa, 
iriTUia/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26 e 27, 28 a 30/04/2021 3,5

561 22/04/2021 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa, 
iriTUia/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26 e 27, 28 a 30/04/2021 3,5

562 22/04/2021 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa, 
iriTUia/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26 e 27, 28 a 30/04/2021 3,5

563 22/04/2021 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa, 
iriTUia/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26 e 27, 28 a 30/04/2021 3,5

564 22/04/2021 WEDERSON MOURA DA COSTA 191671 aUXiliar JUdiciario Sao fEliX do 
XiNGU/Pa ParaUaPEBaS/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 22 a 23/04/2021 0,5

565 23/04/2021 odENilSoN cardoSo dE oliVEira --- cEdido(a) Sao MiGUEl do 
GUaMa/Pa iriTUia/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
dar SUPorTE No cUMPriMENTo dE 

diliGENciaS
27/04/2021 0,5

566 23/04/2021 JoElSoN da SilVa alMEida 63606 MoToriSTa BElEM/Pa Garrafao do NorTE/Pa e 
BoNiTo/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
SErVidor da SEa 26 a 27/04/2021 1,5

567 26/04/2021 EVaNdro lUiZ BaTiSTa SaloMao 15016 oficial dE JUSTica alENQUEr/Pa cUrUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 06/05/2021 3,5

568 26/04/2021 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa MEdicilaNdia/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 03 a 05/05/2021 2,5
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569 26/04/2021 carloS rodriGUES da SilVa 110370 aUXiliar JUdiciario PorTEl/Pa BrEVES/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 29/04 a 01/05/2021 2,5

570 27/04/2021 SaUlo SaraTY dE oliVEira 91111 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 06/05/2021 0,5

571 27/04/2021 PaUlo MarcElo dE araUJo HildEBraNdo 48887 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa afUa E cHaVES/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 10 a 15/05/2021 5,5

572 27/04/2021 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303 aSSESSor TEcNico 
adMiNiSTraTiVo BElEM/Pa cUrraliNHo, BaGrE, 

PorTEl/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 10 a 15/05/2021 5,5

573 27/04/2021 carloS oTaVio BaNdEira BarBoSa 179183 MiliTar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 03 a 17/05/2021 14,5

574 27/04/2021 adEMir BaSToS liMa 59137 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 03 a 07/05/2021 4,5

575 27/04/2021 daNiEl PiNHEiro da SilVa 114774 MiliTar BElEM/Pa caPaNEMa/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 04 a 18/05/2021 14,5

576 27/04/2021 clEMENTiNo SilVa dE liMa 37360 MiliTar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 05 a 19/05/2021 14,5

577 27/04/2021 SaUlo SaraTY dE oliVEira 91111 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 10/05/2021 0,5

578 28/04/2021 HEroNildES MarQUES BarBoSa 166014 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa
cacHoEira do arari, 

PoNTa dE PEdraS, SalVa-
TErra/Pa

rEaliZar ESTUdo MUlTidiSciPliNar 29 e 30/04, 06 a 08, 10 e 
11/05/2021 4,5

579 28/04/2021 JocilENE PiNHEiro rodriGUES 152129 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa SaNTarEM NoVo/Pa cUMPrir MaNdadoS 03/05/2021 0,5

580 29/04/2021 odENilSoN cardoSo dE oliVEira --- cEdido(a) Sao MiGUEl do 
GUaMa/Pa iriTUia/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para 
dar SUPorTE No cUMPriMENTo dE 

diliGENciaS
29/04/2021 0,5

581 29/04/2021 HElioMar cHaVES laMEira 107727 oficial dE JUSTica iTaiTUBa/Pa Trairao/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 08/05/2021 5,5

582 29/04/2021 iZaBETH fErrEira diNiZ dE MiraNda 131245 aNaliSTa JUdiciario ViGia/Pa SaNTo aNToNio do 
TaUa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03/05/2021 0,5

583 29/04/2021 aNToNio do ESPiriTo SaNTo SiQUEira SilVa --- cEdido(a) ViGia/Pa SaNTo aNToNio do 
TaUa/Pa rEaliZar ESTUdo Social 03/05/2021 0,5

584 29/04/2021 SHaKira criSTiNa riBEiro da SilVa 152153 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa caPiTao Poco/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 04/05/2021 0,5

585 29/04/2021 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa BoNiTo, oUrEM, Garrafao 
do NoTE, BraGaNca/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 10 a 14/05/2021 4,5

586 29/04/2021 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa PoNTa dE PEdraS/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 03 a 04/05/2021 1,5

587 29/04/2021 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 06 e 07/05/2021 1

588 29/04/2021 iZaBETH fErrEira diNiZ dE MiraNda 131245 aNaliSTa JUdiciario ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE 
colarES/Pa rEaliZar ESTUdo Social 06/05/2021 0,5

589 29/04/2021 aNToNio do ESPiriTo SaNTo SiQUEira SilVa --- cEdido(a) ViGia/Pa TErMo JUdiciario dE 
colarES/Pa rEaliZar ESTUdo Social 06/05/2021 0,5

590 30/04/2021 iraN JoSE rodriGUES JUNior 32484 oficial dE JUSTica SaNTarEM/Pa MoJUi doS caMPoS E 
BElTErra/Pa cUMPrir MaNdadoS 05 a 08/05/2021 3,5

600 30/04/2021 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 05/05/2021 0,5

601 30/04/2021 aNa claUdia GoES da SilVa 59277 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 05/05/2021 0,5

602 30/04/2021 claUdia criSTiNa SardiNHa dE SoUZa 6867-5 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 05/05/2021 0,5

603 30/04/2021 carloS laNdoaldo VENTUra dE aNdradE 94749 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 07/05/2021 0,5

604 30/04/2021 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa PoNTa dE PEdraS/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 24 a 25/05/2021 1,5

605 30/04/2021 iSraEl aUGUSTo coElHo SoUZa 158135 oficial dE JUSTica alTaMira/Pa ViToria do XiNGU/Pa cUMPrir MaNdadoS 04/05/2021 0,5

606 30/04/2021 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa PoNTa dE PEdraS/Pa rEaliZar ViSiTa TEcNica 10 a 11/05/2021 1,5

607 30/04/2021 carloS JoSE foNSEca SoarES 153273 MiliTar BElEM/Pa cacHoEira do arari/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 05 a 19/05/2021 14,5

608 30/04/2021 claUdia criSTiNa SardiNHa dE SoUZa 6867-5 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 03 e 04/05//2021 1

609 30/04/2021 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 03 e 04/05//2021 1

610 30/04/2021 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 03 e 04/05//2021 1

611 30/04/2021 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 03 e 04/05//2021 1

612 30/04/2021 HEroNildES MarQUES BarBoSa 166014 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa rEaliZar ESTUdo MUlTidiSciPliNar 05 e 12/05, 01, 02, 08 e 
09/06/2021 3

Protocolo: 655944
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triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 37.079, de 12 de Maio de 2021.
dispõe sobre autorização para a abertura de crédito suplementar.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 
- regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o art. 47, § 3º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021);
coNSidEraNdo o art. 6º, § 2º da lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021 
(lei orçamentária anual);
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a suplementação no valor de r$ 110.800,00 (cento 
e dez mil e oitocentos reais) para adequar a programação do orçamento 
vigente do Tribunal de contas do Estado, na forma abaixo discriminada:
Suplementação

Programa de Trabalho fonte Natureza da despesa Valor

01.032.1455 8.572 0101 335043 110.800,00

art. 2º. os recursos necessários à execução da PorTaria ocorrerão por 
conta da anulação parcial da dotação consignada no orçamento, conforme 
discriminação a seguir:
anulação

Programa de Trabalho fonte Natureza da despesa Valor

01.032.1455 6.267 0101 339039 110.800,00

art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor nesta data.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 12 
de maio de 2021.
conselheira lourdes lima
Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 655629
Portaria Nº 37.072 de 11 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 005117/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roBENil SilVa coSTa, agente auxiliar de Serviços 
Gerais, matrícula nº 0100416, 08 (oito) dias de licença Nojo, nos termos 
do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 25-04 a 02-05-
2021.

Protocolo: 656053

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.080, de 14 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos do laudo Médico nº 205413a/1-crEM-SEad, 
de 06-05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005538/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor arÃo dE JESUS rocHa, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0100387, 90 (noventa) dias de licença em prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 24-02 a 24-05-2021.

Protocolo: 656061

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N° 082/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento da servidora Priscila de oliveira Matos, 
pelo qual solicita licença-maternidade a contar de 23 de abril de 2021, 
com base na certidão de nascimento apresentada (Protocolo PaE n° 
2021/467222);
coNSidEraNdo o art. 31, Xii, da constituição do Estado do Pará e o art. 
88 da lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa);
CONSIDERANDO, por fim, as informações prestadas pelo DGP e tudo o 
mais que consta dos autos,
rESolVE:
conceder à servidora PriScila dE oliVEira MaToS, ocupante do cargo 
em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 200233, 180 (cento e oi-
tenta) dias de licença-maternidade, a contar de 23/04/2021, sem prejuízo 
de sua remuneração.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 13 de maio de 2021
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 655949

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 083/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o afastamento do titular da 4ª Procuradoria de contas, 
por motivo de férias, nos termos da PorTaria nº 079/2021/MPc/Pa, de 
06/05/2020, e
coNSidEraNdo a disponibilidade e o interesse para substituição mani-
festados por meio do processo administrativo eletrônico nº 2021/501445, 
obedecida a ordem de antiguidade, nos termos do regimento interno des-
te Parquet de contas,
rESolVE:
designar a Procuradora de contas daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa 
para responder pelas atribuições da 4ª Procuradoria de contas, no período 
de 24/05 a 22/06/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 14 de maio de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 656186

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N.º 0928/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
i - diSPENSar, o Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo 
JÚNior da função de coordenador do Núcleo Permanente de incentivo a 
autocomposição do Ministério Público do Estado do Pará (NUPEia), desig-
nado pela PorTaria n.º 3.015/2019-MP/PGJ, de 24/5/2019, publicada no 
d.o.E. em 28/5/2019, a contar de 12/4/2021.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que o doutor Manoel Santino Nascimento Junior se houve no desempenho 
das atribuições de referida função.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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Portaria N.º 0929/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça Socorro dE Maria PErEira GoMES 
doS SaNToS, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função 
coordenador do Núcleo Permanente de incentivo à autocomposição do 
Ministério Público do Estado do Pará (NUPEia), a contar de 12/4/2021, até 
ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 22 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 0930/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar o Procurador de Justiça Mario NoNaTo falaNGola para exer-
cer a Função Gratificada de Assessor do Procurador-Geral de Justiça, a 
contar de 12/4/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 23 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria N.º 0961/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça criSTiNa Maria dE QUEiroZ cola-
rES  para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Vice-
coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência doméstica e fa-
miliar contra a Mulher - NÚclEo MUlHEr, vinculado ao centro de apoio 
operacional criminal do Ministério Público do Estado do Pará, a contar de 
26/4/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 29 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 655871

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 5
Núm. do contrato: 064/2016-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MicrodaTa SiS-
TEMaS ElETrÔNicoS lTda-ME.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços de manuten-
ções preventivas e corretiva do sistema de controle de acesso (catracas, 
coletores de digital e fechaduras eletromagnéticas) e de suporte técnico. 
Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, nos termos do 
art. 57, ii da lei nº 8.666/1993, c/c cláusula Nona do contrato.
data de assinatura: 10/05/2021.
Vigência do aditamento: 30/05/2021 a 29/05/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 655994
eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 7
Núm. do contrato: 062/2018-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NoraUTo rENT 
a car lTda.
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente 
habilitados, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda 
do Ministério Público do Estado do Pará.
Justificativa do Aditamento Acréscimo, ao subitem 4.1., constante da Cláu-
sula Quarta do contrato original, de 01 (um) veículo com motorista, re-
ferente ao item 02 do contrato nº 062/2018-MP/Pa, oriundo da ata de 
registro de Preços nº 040/2018-MP/Pa, para a região administrativa Nor-
deste I, II e III e Tocantins, de acordo com a justificativa apresentada pelo 
departamento de administração e Parecer Jurídico nº 56/2020-aNaliSTa 
JUrÍdico, constante do Protocolo SiP nº 5015/2020, conforme disposto 
no art. 65, i, b e §1º da lei nº 8.666/1993, e cláusula Sexta, item 6.1., 
do Contrato nº 062/2018, a fim de atender a demanda da Promotoria de 
Justiça de Santa Maria do Pará.
Valor acréscimo (24 meses): r$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e 
quatrocentos reais).
data de assinatura: 14/05/2021.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 656024

aViso de LicitaÇÃo
.

sessão de continuidade 
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanente 
de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão que 
dará continuidade à concorrência nº 001/2020-MP/Pa (lote i - Execução 
de obra para construção de nova sede do MPPa no município de came-
tá; lote ii - Execução de obra para construção de nova sede do MPPa 
no município de Moju), a ser realizada no dia 19/05/2021, às 11h00, no 
auditório Natanel leitão, situado à rua João diogo, 100, térreo, cidade 
Velha, Belém-Pa, oportunidade na qual será divulgado o resultado da fase 
de habilitação do certame.

Protocolo: 655939

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

o MiNistÉrio PÚBLico do estado comunica aos interessados o re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 011/2021-MP/Pa, com critério de 
julgamento menor preço por grupo, modo de disputa “aberto”, sob a for-
ma de execução indireta, que tem como objeto o registro de Preços para 
aquisição, montagem e instalação de poltronas, sofás e mesas de centro 
e canto é.
- À vista da habilitação, foram declaradas vencedoras as empresas com os 
seguintes valores:
cNPJ 21.306.287/0001-52 - TEcNo2000 iNdUSTria E coMErcio lTda
Grupo 01 – Valor Global.....r$ 156.539,30
cNPJ 06.300.105/0001-42 - E diaS dE oliVEira lTda
Grupo 02 – Valor Global.....r$ 125.989,80
Valor Total do certame: r$ 282.529,10
obs.: GrUPo 03 – rESUlTado fracaSSado
Belém (Pa), 14 de Maio de 2021
andréa Mara ciccio
Pregoeira

Protocolo: 655902

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 0137/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo o imperativo legal consubstanciado no dever da admi-
nistração Pública de apurar as irregularidades no serviço público que tiver 
ciência, ex vi do disposto no art. 199 da lei nº 5.810/1994;
coNSidEraNdo os termos da decisão exarada pela Subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 2,
r E S o l V E:
ProrroGar, por 60 (sessenta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos do 
Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da PorTaria n.º 
424/2020-MP/SGJ-Ta, de 28/09/2020, publicada no d.o.E. de 6/10/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 05 de Maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria N.º 0138/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 
5359/2021, em 23/4/2021;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar os servidores carloS ViNÍciUS rEiS doS SaNToS, 
JoSÉ VENiciUS fraNco dE oliVEira e JoEl carloS dE oliVEira aS-
SUNÇÃo (Membros), para integrarem a comissão do Processo adminis-
trativo disciplinar instaurado pela PorTaria n.º 95/2020-MP/SGJ-Ta, de 
06/03/2020, publicada no d.o.E. de 09/03/2020.
ii – fiXar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para a conclusão 
dos trabalhos.
iii – coNValidar todos os atos praticados até então pela comissão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 05 de Maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria N.º 0146/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MicHEllE di NaZarETH loUrEiro caValcaNTE, 
auxiliar de administração, para exercer o cargo de assistência intermedi-
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ária de chefe da divisão de Execução financeira, durante a licença para 
tratamento de saúde da titular, aNa Maria da SilVa caValcaNTi, no 
período de 07 a 16/04/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 10 de Maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria N.º 0149/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
- adriaNE KEllY lEÃo dE SoUZa – Período: 01 a 15/04/2021 (GEdoc 
nº 111170/2021)
- aNa PriScila corrEa da SilVa – Período: 03 a 16/05/2021 (GEdoc 
nº 111051/2021)
- aNdrÉ dE oliVEira SoBriNHo – Período: 19 a 25/04/2021 (GEdoc nº 
110926/2021)
- claYToN aNdradE diaS – Período: 05 a 18/04/2021 (GEdoc nº 
110239/2021)
- dENNiS rENNaN dE araÚJo SaMPaio SilVa – Período: 12 a 16/04/2021 
(GEdoc nº 111162/2021)
- EMErSoN BrUNo dE oliVEira GoMES – Período: 08/03/2021 a 
06/04/2021 (GEdoc nº 108170/2021)
- EVEraldo dE SoUZa GoMES – Período: 24/04/2021 a 08/05/2021 (GE-
doc nº 110725/2021)
- fErNaNdo SilVa dE carValHo – Período: 14 a 18/04/2021 (GEdoc 
nº 111252/2021)
- HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNÇa – Período: 19 a 25/04/2021 (GEdoc 
nº 111093/2021)
- JErfSSoN lEMoS TorTola – Período: 20 a 30/04/2021 (GEdoc nº 
110245/2021)
- JErfSSoN lEMoS TorTola – Período: 02 a 15/05/2021 (GEdoc nº 
111137/2021)
- JorGE PErEira SalES JUNior – Período: 05 a 28/04/2021 (GEdoc nº 
110644/2021 e 110856/2021)
- ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS – Período: 21 a 30/04/2021 (GE-
doc nº 111126/2021)
- ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS – Período: 30/04/2021 a 
14/05/2021 (GEdoc nº 111127/2021)
- lEila Maria NaSciMENTo coSTa – Período: 14 a 16/04/2021 (GEdoc 
nº 110968/2021)
- lEila Maria NaSciMENTo coSTa – Período: 19 a 28/04/2021 (GEdoc 
Nº 110969/2021)
- lUaNa caMilE SEaBra GoNÇalVES fEio – Período: 17 a 21/04/2021 
(GEdoc nº 110096/2021)
- lUaNa HErcUlaNo riBEiro – Período: 19 a 28/04/2021 (GEdoc nº 
111163/2021)
- MarcElo rodriGUES doS SaNToS – Período: 05 a 18/04/2021 (GE-
doc nº 110766/2021)
- Marco aNToNio da SilVa caSTro – Período: 03 a 07/05/2021 (GEdoc 
nº 111136/2021)
- Marcio lUiS SilVEira caSTaNHo – Período: 14 a 27/04/2021 (GEdoc 
nº 110242/2021)
- Maria ESMEralda dE alMEida PrESTES – Período: 03 a 07/05/2021 
(GEdoc nº 111134/2021)
- PaUlo SErGio froTa E SilVa JUNior – Período: 05/04/2021 a 
03/06/2021 (gedoc Nº 109245/2021)
- raiMUNdo NoNaTo NaSciMENTo filHo – Período: 26 a 29/04/2021 
(GEdoc nº 111135/2021)
- ridHEr NoGUEira Sá – Período: 28/04/2021 (GEdoc nº 110799/2021)
- SHEYla criSTiNa cardoSo BarBoSa – Período: 05 a 09/04/2021 (GE-
doc nº 109873/2021)
- SilVio claUdiNo MENdES da SilVa – Período: 29 a 30/04/2021 (GE-
doc nº 111084/2021)
- SYlVia cHriSTiNa fErrEira laSSaNcE dE carValHo – Período: 19 a 
25/04/2021 (GEdoc nº 110853/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 13 de Maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 655899
Portaria N.º 1077/2021-MP/PGJ
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o trâmite neste Órgão Ministerial do Procedimento inves-
tigatório criminal de SiMP nº 000011-144/2020,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça lUiZ 
Márcio TEiXEira cYPriaNo para continuar a investigação e atuar no 
Procedimento investigatório criminal  supramencionado podendo tomar as 
medidas que entender cabíveis.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 655868

eXtrato de ProrroGaÇÃo de PraZo
origem: 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cida-
dania de icoaraci
interessado: Unidade Pedagógica São José
Procedimento administrativo: 001441-131/2017
Prorrogado até: 09/05/2022
fundamento legal: Prorrogada a tramitação do presente feito por mais 
1 (um) ano, com fundamento no art. 34 da resolução nº 007/2019-
cPJ/2019.
coNSidEraNdo a imprescindibilidade da realização de diligências, para 
respaldar decisão conclusiva.
daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo, 1º Promotor de Justiça cível e 
de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, em exercício.

Protocolo: 655970
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 030/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil 000070-940/2020 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 030/2021-11PJMAB
objeto:
apurar cobrança de taxas para uso, por parte da sociedade civil, da quadra 
esportiva da escola ida Valmont
Envolvidos:  lENilSoN
dirEÇÃo da EScola ida ValMoNT
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 655982
eXtrato da ata 4ª sessÃo ordiNÁria do coLÉGio de ProcU-
radores de JUstiÇa
data: 06/05/2021 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário Virtual do colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Pará
Presidência: Procurador-Geral de Justiça cesar Bechara Nader Mattar Ju-
nior
Secretária: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater
aSSUNToS adMiNiSTraTiVoS
registro de presença: compareceram os Exmos. Srs. cesar Bechara Nader 
Mattar Junior,
Manoel Santino Nascimento Junior, cláudio Bezerra de Melo, Ubiragilda 
Silva Pimentel, luiz cesar Tavares Bibas, francisco Barbosa de oliveira, 
dulcelinda lobato Pantoja, adélio Mendes dos Santos, Mariza Machado da 
Silva lima, antônio Eduardo Barleta de almeida, ricardo albuquerque da 
Silva, Mario Nonato falangola, Maria da conceição Gomes de Souza, leila 
Maria Marques de Moraes, Maria Tércia ávila Bastos dos Santos, Jorge de 
Mendonça rocha, Hezedequias Mesquita da costa, Maria célia filocreão 
Gonçalves, cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo, Nelson Pereira Medrado, rosa Maria rodrigues 
Carvalho, Hamilton Nogueira Salame, Waldir Macieira da Costa Filho, e Ana 
Tereza do Socorro da Silva abucater, Secretária do colégio de Procuradores 
de Justiça.
abertura: o Presidente declarou aberta a sessão e, ao presidir pela primei-
ra vez uma sessão ordinária do E. colégio, agradeceu a presença dos Se-
nhores Procuradores de Justiça e reafirmou seu compromisso de defender 
os interesses da instituição.
1. Assunto: Justificativas de falta. Justificaram a ausência os Procuradores 
de Justiça: raimundo de Mendonça ribeiro alves, por problema de saúde; 
Geraldo de Mendonça rocha, em sessão no TJEPa; Maria da conceição de 
Mattos Sousa, por problema de saúde; e Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, 
em consulta médica previamente agendada.
2. assunto: afastamento das funções ou da carreira. registrado o afasta-
mento, por licença, dos Procuradores de Justiça Marcos antônio ferreira 
das Neves, Tereza cristina Barata Batista de lima e Estevam alves Sam-
paio filho.
Questões de ordem: registrada: a saída antecipada do dr.cláudio Melo, as 
15h; da dra. Mariza lima, as 15h; da dra. conceição Gomes, as 15h; da 
Dra. Maria Tércia, as 15h; e do Dr. Waldir Macieira, sas 14h:30m.
3. assunto: aprovação de atas. o Presidente submeteu ao Plenário a ata 
da sessão ordinária de 08/04/2021, para aprovação; a ata foi aprovada 
por unanimidade; registrada a abstenção dos Procuradores de Justiça que 
não estiveram presentes à aludida sessão. o Presidente deu conhecimento 
ao Plenário na ata da sessão solene de 12/04/2021; o dr. Manoel Santino 
propôs a inclusão da data da posse do Procurador-Geral de Justiça, na 
forma do decreto que o nomeou; o Presidente aquiesceu; a Secretaria 
providenciará a nova redação.
4. assunto: comunicações da Secretaria. a Secretária informou que o Pro-
curador de Justiça Hezedequias costa, relator do processo nº 021/2019-
cPJ, cujo recorrente é antônio castello Branco rocha Neto, e o assunto 
é o recurso contra a decisão da corregedoria-Geral do Ministério Público 
que arquivou o PdP nº 116/2018-cGMP/Pa, decidiu, monocraticamente, 
pela prejudicialidade do recurso e determinou o arquivamento dos autos; 
não houve manifestação em contrário. a Secretária submeteu ao Plenário 
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solicitação da Procuradoria-Geral de Justiça (protocolo nº 5498/2021, de 
27/04/2021), no sentido de que o E. colégio indique um representante 
para compor o comitê Estratégico de Tecnologia e informação (cETi); a 
dra. Socorro Mendo foi indicada e aceitou o encargo.
coMiSSÕES TEMáTicaS
5. Processo nº 042/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tor: Procurador de Justiça Estevam alves Sampaio filho. Vistor: Procurador 
de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. assunto: aprovação do Plano 
de atuação do Grupo de Trabalho de Execução Penal e Sistema Prisional do 
Ministério Público do Estado do Pará. o Presidente adiou a apreciação do 
processo para a próxima sessão extraordinária do E. colégio.
6. Processo nº 015/2020-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tora: Procuradora de Justiça dulcelinda lobato Pantoja. assunto: Projeto 
de resolução que regulamenta o afastamento por extenso período para 
exercício de cargos como de Procurador-Geral de Justiça e corregedor-Ge-
ral do Ministério Público. o Presidente adiou a apreciação do processo para 
a próxima sessão extraordinária do E. colégio.
7. Processo nº 002/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. re-
lator: Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. assunto: 
Proposta de reformulação da lei do fundo de reaparelhamento do Ministé-
rio Público do Estado do Pará (MPPa). o Presidente submeteu ao Plenário 
o processo, para apreciação. o relator procedeu a leitura do relatório, em 
seguida do voto, e ao final propôs a devolução dos autos para reapreciação 
pela Procuradoria-Geral de Justiça. Em discussão, manifestaram-se o dr. 
Eduardo Barleta e o relator. Em votação, à unanimidade, deliberou o E. co-
légio pela devolução dos autos para reapreciação pela Procuradoria-Geral 
de Justiça, nos termos do voto do relator.
8. Processo nº 006/2019-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. Tra-
mitação: comissão Permanente de regimentos e Normas internas. rela-
tor: Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. interessados: 
Promotores de Justiça de castanhal. assunto: Proposta de mudança nas 
atribuições das Promotorias de Justiça de castanhal. o Presidente adiou a 
apreciação do processo para a próxima sessão extraordinária do E. colégio.
9. Processo nº 036/2019-cPJ. Procedência: conselho Nacional do Minis-
tério Público (cNMP). Tramitação: comissão Permanente de regimentos 
e Normas internas. relator: Procurador de Justiça Manoel Santino Nasci-
mento Junior. interessada: Procuradoria-Geral de Justiça. assunto: Pedido 
de providências para a preservação da autonomia do Ministério Público, 
nos termos do art. 116 do ricNMP. o Presidente submeteu ao Plenário o 
processo, para apreciação. o relator procedeu a leitura do relatório, em 
seguida, do voto, e ao final propôs o arquivamento do processo. Em dis-
cussão, se manifestaram os Procuradores de Justiça Ubiragilda Pimentel, 
ricardo albuquerque, Eduardo Barleta, ricardo albuquerque, rosa carva-
lho, Nelson Medrado, adélio Mendes, o relator e o Presidente. Em votação, 
por unanimidade, deliberou o E. colégio pelo arquivamento do processo, 
nos termos do voto do relator.
10. Processo nº 048/2018-cPJ. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. 
Tramitação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de 
comendas de Mérito institucional. relator: Procurador de Justiça francisco 
Barbosa de oliveira. Vistor: Procurador de Justiça Manoel Santino Nasci-
mento Junior. assunto: assunto: criação do Núcleo de atividade recursal 
e acompanhamento das ações de Grande relevância institucional. o Pre-
sidente submeteu ao Plenário o processo, para apreciação. Esclareceu que, 
na sessão ordinária de 20/11/2018, após a leitura do voto do relator, fa-
vorável à criação do Núcleo de atividade recursal e acompanhamento das 
ações de Grande relevância institucional, o dr. Manoel Santino pediu vis-
tas. o Vistor apresentou seu voto e propôs a devolução dos autos à Procu-
radoria-Geral de Justiça para reapreciação. Em discussão, se manifestaram 
os Procuradores de Justiça ricardo albuquerque, adélio Mendes, Ubiragilda 
Pimentel, Eduardo Barleta, cesar Bibas, o relator e o Vistor. Em votação, 
por unanimidade, o E. colégio deliberou pelo acatamento da proposta de 
devolução dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reapreciação.
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS
11. Processo nº 038/2019-cPJ. recorrente: anselmo Jesus Queiroz da 
costa. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. relatora: Procuradora de 
Justiça Maria Tercia ávila Bastos dos Santos. assunto:recurso contra deci-
são da Procuradoria–Geral de Justiça que aplicou penalidade ao recorrente 
nos autos do Processo administrativo disciplinar nº 49631/2014 SGJ-Ta. 
o Presidente adiou a continuidade do julgamento para a próxima sessão 
extraordinária do E. colégio.
12. Processo nº 004/2021-cPJ. recorrente: Prefeitura Municipal de Mãe do 
rio. recorrida: corregedoria-Geral do Ministério Público. relator: Procura-
dor de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho. Assunto:Recurso contra de-
cisão da corregedoria-Geral do Ministério Público que arquivou os autos do 
Expediente disciplinar nº 024/2020-cGMP/Pa. o Presidente adiou o jul-
gamento do processo para a próxima sessão extraordinária do E. colégio.
13. Processo nº 002/2021-cPJ. recorrente: Marroquim Engenharia Eire-
li. recorrida: Procuradoria-Geral de Justiça. interessados: roberto Tamer 
Xerfan Junior e outros. relator: Procurador de Justiça francisco Barbosa de 
oliveira. assunto:recursocontra decisão da Procuradoria-Geral de Justiça 
que arquivou a notícia de fato nº 032099-003/2020. o Presidente anunciou 
o julgamento conjunto dos processos nº 002/2021-cPJ e 003/2021-cPJ. as 
partes foram devidamente intimadas. No processo nº 002/2021-cPJ, re-
gistrado o impedimento dos Procuradores de Justiça: Jorge rocha; Geraldo 
rocha; e leila Moraes. o relator procedeu a leitura do relatório. Se mani-
festaram oralmente, na ordem, o advogado da recorrente, daniel rodri-
gues cruz, oaB/Pa 12915, e o advogado dos interessados, clodomir assis 
araujo Junior, oaBPa 10686, no prazo regimental. o advogado dos inte-
ressados, em sustentação oral, apresentou a preliminar de incompetência 

do E. colégio para rever as decisões do Procurador-Geral de Justiça em 
matéria penal. o relator rejeitou a preliminar arguida oralmente, em se-
guida, leu o voto pelo desprovimento do recurso, por ausência de amparo 
fático e legal.  Em discussão, o dr. Manoel Santino pediu esclarecimentos 
ao relator, que o atendeu; manifestaram-se, também, os Procuradores de 
Justiça ricardo albuquerque, célia filocreão, cláudio Melo, Nelson Medrado 
e Socorro Mendo, e, ainda, o Presidente. o dr. Manoel Santino manifestou-
se favoravelmente à preliminar arguida pelo advogado dos interessados, 
posto que, em matéria penal, a decisão do Procurador-Geral de Justiça é 
terminativa e não pode ser revista pelo E. colégio em grau de recurso. o 
dr. Nelson Medrado divergiu. o relator encampou a tese apresentada pelo 
dr. Manoel Santino. Em votação, por maioria, deliberou o E. colégio, preli-
minarmente, pelo reconhecimento da incompetência do E. colégio para re-
ver as decisões do Procurador-Geral de Justiça em matéria penal, vencidos 
os Procuradores de Justiça Nelson Medrado e Waldir Macieira; no mérito, 
por unanimidade, pelo desprovimento do recurso, por ausência de amparo 
fático e legal, nos termos do voto do relator.
14. Processo nº 003/2021-cPJ. recorrente: Marroquim Engenharia Eireli. 
recorrida: corregedoria-Geral do Ministério Público. interessada: Promo-
tora de Justiça adriana Mota Simões colares. advogado: roberto Tamer 
Xerfan Junior e outros. relator: Procurador de Justiça francisco Barbo-
sa de oliveira. assunto:recursocontra decisão da Procuradoria-Geral de 
Justiça que arquivou o Expediente disciplinar nº 024/2020-cGMP/Pa. o 
Presidente anunciou o julgamento conjunto dos processos nº 002/2021-
cPJ e 003/2021-cPJ. as partes foram devidamente intimadas. No processo 
nº 003/2021-cPJ, registrado o impedimento dos Procuradores de Justiça: 
Jorge rocha; e Geraldo rocha. o relator procedeu a leitura do relatório. 
Se manifestou oralmente o advogado da recorrente. o advogado dos in-
teressados no processo nº 002/2021-cPJ, em sustentação oral, apresentou 
a preliminar de incompetência do E. colégio para rever as decisões do Pro-
curador-Geral de Justiça em matéria penal. o relator rejeitou a preliminar 
arguida oralmente, em seguida, leu o voto pelo desprovimento do recurso, 
por ausência de amparo fático e legal.  Em discussão, o dr. Manoel San-
tino pediu esclarecimentos ao relator, que o atendeu; manifestaram-se, 
também, os Procuradores de Justiça ricardo albuquerque, célia filocreão, 
cláudio Melo, Nelson Medrado e Socorro Mendo, e, ainda, o Presidente. 
o dr. Manoel Santino manifestou-se favoravelmente à preliminar arguida 
pelo advogado dos interessados, posto que, em matéria penal, a decisão 
do Procurador-Geral de Justiça é terminativa e não pode ser revista pelo 
E. colégio em grau de recurso. o dr. Nelson Medrado divergiu. o relator 
encampou a tese apresentada pelo dr. Manoel Santino. Em votação, por 
maioria, deliberou o E. colégio, preliminarmente, pelo reconhecimento da 
incompetência do E. colégio para rever as decisões do Procurador-Geral de 
Justiça em matéria penal, vencidos os Procuradores de Justiça Nelson Me-
drado e Waldir Macieira; no mérito, por unanimidade, pelo desprovimento 
do recurso, por ausência de amparo fático e legal, nos termos do voto do 
relator.
15. Processo nº 020/2014-cPJ. recorrentes: Heloisa Baptista dos San-
tos Silva e Toya alexsandro Theos Baptista dos Santos. recorrida: cor-
regedoria-Geral do Ministério Público. interessada: Promotora de Justiça 
ociralva de Souza farias Tabosa. relator: Procurador de Justiça Hamilton 
Nogueira Salame. assunto:recursocontra decisão da PGJ proferida nos au-
tos do Processo administrativo disciplinar nº 018/2017-cGMP/Pa. o Pre-
sidente anunciou a continuidade do julgamento do processo. as partes 
foram devidamente intimadas. registro do impedimento dos Procuradores 
de Justiça: Manoel Santino; cláudio Melo; Geraldo rocha; Marcos antonio; 
adélio Mendes; Mario falangola; Jorge rocha; cândida Nascimento; e da 
suspeição de: raimundo de Mendonça; Ubiragilda Pimentel; cesar Bibas; 
Tereza cristina; e Maria Tércia. o relator procedeu a leitura do relatório. 
o recorrente Toya alecsandro se manifestou no prazo regulamentar. o 
relator leu o voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, por 
não vislumbrar violação de deveres funcionais na atuação da Promotora 
de Justiça interessada. Em discussão, se manifestaram os Procuradores de 
Justiça Hezedequias costa e ricardo albuquerque. Em votação, por unani-
midade, o E. colégio conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator.
16. Processo nº 014/2019-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça alan John-
nes lira feitosa. recorrido: conselho Superior do Ministério Público. inte-
ressada: Promotora de Justiça Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dantas. 
relator: Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça rocha. Vistor: Pro-
curador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior. assunto: Pedido de 
reconsideração em face do julgamento proferido na décima sessão extra-
ordinária do conselho Superior que trata do quadro geral de antiguidade. o 
Presidente adiou a continuidade do julgamento do processo para a próxima 
sessão extraordinária do E. colégio.
17. Processo nº 004/2020-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça Ítalo costa 
dias. advogado: clodomir assis araujo Junior, oaB/Pa 10.686. recorrida: 
Procuradoria-Geral de Justiça. interessada: ana carolina Barbosa Pereira. 
relatora: Procuradora de Justiça ana Tereza do Socorro da Silva abucater. 
assunto: recurso contra a decisão em sede de processo administrativo-
disciplinar (Pad) que aplicou penalidade ao recorrente. o Presidente regis-
trou que o processo nº 004/2020-cPJ foi retirado de pauta pela relatora.
18. Processo nº 011/2021-cPJ. recorrente: Promotor de Justiça Ítalo cos-
ta dias. advogado: clodomir assis araujo Junior, oaB/Pa 10.686. recorri-
da: Procuradoria-Geral de Justiça. interessados: layla Silva Maia, flaviane 
cândida Pereira, Jacilene Kelly rodrigues ferreira de Souza, fabrícia Belfort 
lima da costa Silva, raquel Simone de Souza, Mayara cristina Mendonça 
de farias e cátia Patrícia ferreira. relatora: Procuradora de Justiça ana 
Tereza do Socorro da Silva abucater. assunto: recurso contra a decisão em 
sede de processo administrativo-disciplinar (Pad) que aplicou penalidade 
ao recorrente. o Presidente registrou que o processo nº 011/2021-cPJ foi 
retirado de pauta pela relatora.
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19. Processo nº 001/2020-cPJ. recorrente: anderson Santos de Sousa. 
advogado: Marcos roberto da cunha Nadalon, oaB/Pa nº 16235. recor-
rida: Procuradoria-Geral de Justiça. relatora: Procuradora de Justiça leila 
Maria Marques de Moraes. assunto: recurso contra a decisão da Procu-
radoria-Geral de Justiça, em sede de processo administrativo-disciplinar 
(Pad), que aplicou penalidade de suspensão ao recorrente. o Presidente 
anunciou que o processo nº 001/2020-cPJ foi retirado de pauta pela rela-
tora, pois a intimação do recorrente foi realizada via e-mail funcional e, em 
contato telefônico com o apoio das Promotorias de Justiça de Santarém, 
restou constatado que o supramencionado servidor se encontra em gozo 
de licença para tratamento de saúde até 05/07/2021.
aSSUNTo JUrÍdico-iNSTiTUcioNal
20. origem: Procuradoria-Geral de Justiça. assunto: Escolha do 2º Sub-
corregedor-Geral do Ministério Público. o Presidente esclareceu que com a 
renúncia da dra. Ubiragilda Silva Pimentel, encontra-se vago o cargo de 2º 
Subcorregedor-Geral do Ministério Público, pelo que deve ser procedida a 
escolha de um membro do Egrégio colegiado para ocupar o cargo. desta-
cou que, conforme o § 5º do art. 30 da lei complementar Estadual nº 057, 
de 6 de julho de 2006: “o 2º Subcorregedor-Geral do Ministério Público su-
cederá o 1º Subcorregedor-Geral, no caso de vacância, a qualquer tempo, 
e, se ambos ficarem vagos, o Colégio de Procuradores de Justiça indicará 
outros dois Subcorregedores-Gerais para a complementação do mandato 
aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos anteriores”. a 
Secretária procedeu a leitura de expediente encaminhado pelo Procurador 
de Justiça Geraldo rocha, apresentando seu nome para ocupar o referido 
cargo. o Presidente submeteu ao Plenário o nome do dr. Geraldo rocha 
para ocupar o cargo de 2º Subcorregedor-Geral do Ministério Público no 
biênio 2021-2022, o qual foi aprovado por unanimidade.
21. origem: corregedoria-Geral do Ministério Público. assunto: correições 
ordinárias nas Promotorias de Justiça de Barcarena e Baião. o Presiden-
te submete ao Plenário, para conhecimento, os relatórios das correições 
ordinárias realizadas nos cargos de 1º, 2º e 3º Promotor de Justiça de 
Barcarena, e Promotor de Justiça de Baião, os quais foram previamente 
enviados, por e-mail, a todos os Senhores Procuradores de Justiça. rela-
tórios conhecidos.
oUTroS aSSUNToS
22. Palavra franqueada. Nada a consignar.
o QUE coUBEr
a sessão foi encerrada às 17h.
Para constar, eu, ana Tereza do Socorro da Silva abucater, 
_________________________, Secretária do colégio de Procuradores de 
Justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pelo Presidente.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do colégio de Procuradores de Justiça

Protocolo: 655980
eXtrato de ProrroGaÇÃo de PraZo
origem: 1ª Promotoria de Justiça cível e de defesa comunitária e cida-
dania de icoaraci
interessado: EEET Prof. francisco das chagas ribeiro de azevedo - cacaU
Procedimento administrativo: 002665-131/2017
Prorrogado até: 09/05/2022
fundamento legal: Prorrogada a tramitação do presente feito por mais 
1 (um) ano, com fundamento no art. 34 da resolução nº 007/2019-
cPJ/2019.
coNSidEraNdo a imprescindibilidade da realização de diligências, para 
respaldar decisão conclusiva.
daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo, 1º Promotor de Justiça cível e 
de defesa comunitária e cidadania de icoaraci, em exercício.

Protocolo: 655971
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 033/2021-MP/4ª PJ itaitUBa
a 4ª Promotoria de Justiça de itaituba, artigo 129, da cf/88, art. 16 da lei 
nº 8.625, art. 52 da lei complementar n° 057, art. 8º, iii, da resolução 
nº 174 do cNMP, torna público o inquérito civil nº 033/2021-MP/4ªPJ itai-
tuba, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, 
situada na av. Nova de Santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-
030- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
PorTaria nº 033/2021-MP/4ª PJ itaituba
inquérito civil - SiMP nº 003986-922/2019
data de instauração: 31 de março de 2021
assunto: instaura inquérito civil com o objetivo de apurar possíveis viola-
ções ao que determina a lei 8.429/92, promovendo a coleta de outras in-
formações para eventual ajuizamento de ação de responsabilidade por ato 
de improbidade administrativa, em razão de denúncia acerca de diversas 
tentativas de impugnação do Pregão Presencial nº 064/2019 da Prefeitura 
Municipal de itaituba, por previsão das cláusulas ilegais, restritivas e impe-
ditivas à ampla participação de possíveis interessados, desconforme prevê 
o art. 27 da lei 8.888/93 (lei das licitações).
MariaNa SoUSa caValEiro dE MacÊdo daNTaS – 2º Promotora de Jus-
tiça Titular de itaituba, respondendo em caráter de mutirão na 4ª Promo-
tora de Justiça de itaituba
 

Protocolo: 655978
eXtrato de ata da 5ª sessÃo ordiNÁria HÍBrida do csMP – 
2021
(lei nº 8.625, de 12.02.1993 – art. 15, § 1º)
daTa E Hora – 12/05/2021; início: 9:29h, término: 14:28h.
local – Plenário “octávio Proença de Moraes”, edifício-sede do Ministério 
Público do Estado do Pará e por meio de videoconferência (canal do MPPa 

e Youtube). PrESENTES: dra. UBiraGilda SilVa PiMENTEl, Subprocura-
dora-Geral para área Técnico-administrativa em substituição ao Procura-
dor-Geral de Justiça, em exercício, Presidente do conselho Superior; dr. 
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior, corregedor-Geral do Ministério 
Público; Dr. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO, Conselheiro Secretário 
e os seguintes conselheiros: dra. Maria do Socorro MarTiNS carVa-
lHo MENdo, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo, dr. fraNciSco 
BarBoSa dE oliVEira, dr. NElSoN PErEira MEdrado e dr. adÉlio 
MENdES doS SaNToS.
O Exmo. Conselheiro Secretário, Dr. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO, 
registrou a ausência justificada, por questão de saúde, do Exmo. Conse-
lheiro Titular, dr. MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES, e falou sobre a 
triste notícia do falecimento do filho do mencionado Conselheiro e sugeriu 
a remessa de condolências pela grande perda familiar. a Exma. Presidente 
do conselho Superior, dra. UBiraGilda SilVa PiMENTEl, fez uso da pala-
vra e disse que o sentimento de pesar era de todos, pelo ocorrido, externou 
as suas condolências e pediu que Jesus cristo o conforte em um momento 
de tanta dor. Finalizou ao lamentar, profundamente, o passamento do filho 
do conselheiro.
PalaVra facUlTada: o Exmo. conselheiro, dr. fraNciSco BarBoSa dE 
oliVEira, fez uso da palavra para desejar êxito ao novo trabalho da Exma. 
Subprocuradora-Geral para área Técnico-administrativa, dra. UBiraGilda 
SilVa PiMENTEl. disse não ter dúvidas de que a administração Superior 
do MPPa está bem representada, estendeu votos de um trabalho profícuo 
e terminou a sua fala ao pontuar que a atual SUB-Ta, assim como a sua 
antecessora, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo, terá sucesso em 
sua nova jornada. ato contínuo, a Exma. Presidente do conselho Superior, 
em substituição ao PGJ, agradeceu às palavras de carinho e de afeto e 
disse que ficou muito feliz na confiança em que lhe foi depositada, quando 
o Exmo. Procurador-Geral de Justiça do MPPa, dr. cESar BEcHara NadEr 
MaTTar JUNior, a escolheu. findou ao dispor seus trabalhos a todos do 
Ministério Público do Estado do Pará.
dEliBEraÇÕES – após amplamente discutidos os assuntos constantes da 
pauta, conforme detalhadamente descrito na ata desta reunião, arquivada 
em pasta própria, o conselho Superior tomou as seguintes decisões:
O Exmo. Conselheiro Secretário, Dr. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO, 
pediu a palavra e solicitou a inversão de pauta para começar pelo julga-
mento do processo n.º 000148-151/2016, item 5.2.2, visto que o advoga-
do do feito, dr. fraNciSco BraSil MoNTEiro filHo, estava presente na 
sessão. após a explanação do conselheiro Secretário, o Egrégio conselho 
Superior, à unanimidade, acatou a inversão solicitada.
1. apreciação das atas da 3ª Sessão ordinária do Plenário Virtual (período 
22 a 26/03/2021) e da 2ª Sessão Extraordinária realizada em 31/03/2021.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, aProVoU as atas supraci-
tadas.
2. apreciação dos expedientes SiP n.º 5609/2021 e 5610/2021 que tratam 
sobre a convocação dos Promotores de Justiça de 2ª entrância, alan John-
nes lira feitosa e Nayara Santos Negão, para atuarem nos cargos de 1º e 
2º Promotores de Justiça de Mosqueiro, respectivamente, para referedum 
do conselho Superior.
O Exmo. Conselheiro Secretário, Dr. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO, 
registrou que o Exmo. Subprocurador-Geral de Justiça para a área Jurídico
-institucional, dr. aNTÔNio EdUardo BarlETa dE alMEida, apresentou, 
para referendum do conselho Superior, as convocações dos Promotores de 
Justiça supramencionados, para atuarem nos cargos de 1º e 2º PJ de Mos-
queiro, considerando a imperiosa necessidade de assegurar a continuidade 
dos serviços ministeriais. Pontuou que foi verificado o processo de convo-
cação e, atendendo o requisito da antiguidade, coube a convocação aos 
Promotores de Justiça que ocupam a 108ª (centésima oitava) e 114ª (cen-
tésima décima quarta) posições na lista de antiguidade de 2ª entrância.
após a explanação do Exmo. conselheiro Secretário, o E. conselho Supe-
rior, à unanimidade, rEfErENdoU a convocação dos Promotores de Justiça 
de 2ª entrância, alan Johnnes lira feitosa e Nayara Santos Negão, para 
atuarem nos cargos de 1º e 2º Promotores de Justiça de Mosqueiro, res-
pectivamente.
3. apreciação do SiP n.º 5499/2021 que se refere à indicação de um re-
presentante do conselho Superior para compor o comitê Estratégico de 
Tecnologia da informação (cETi).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, iNdicoU o Exmo. conse-
lheiro Secretário, Dr. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO, para ser o re-
presentante do conselho Superior no comitê Estratégico de Tecnologia da 
informação (cETi).
4. Julgamento de certame:
4.1. Julgamento de remoção na 2ª Entrância, para o cargo de 8º PJ agrária 
de castanhal, edital nº 59/2020, processo nº 68/2020/cSMP-MPPa.
o Egrégio conselho Superior, por unanimidade de votos, dEfEriU a inscri-
ção dos candidatos abaixo relacionados, por preencherem os pressupostos 
objetivos do art. 89 c/c 98 e art. 225, § 2º da lcE nº 057/2006:
ElY SoraYa SilVa cEZar
ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHEZ
CRYSTINA MICHIKO TAKETA MORIKAWA
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, iNdEfEriU a inscrição dos 
candidatos abaixo:
- HÉlio rUBENS PiNHo PErEira, por não preencher o requisito pre-
visto no art. 89, inciso Viii, da lei complementar Estadual n.º 057, de 
06.07.2006 (não ter sido removido ou promovido nos seis meses anterio-
res ao pedido de inscrição).
- alaN JoHNNES lira fEiToSa, Maria JoSÉ ViEira dE carValHo 
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cUNHa, MariaNa SoUSa caValEiro dE MacÊdo daNTaS, aNdrÉ ca-
ValcaNTi dE oliVEira, PaUla caroliNE NUNES MacHado, arliNdo 
JorGE caBral JÚNior e JEaNNE Maria fariaS dE oliVEira, por não 
preencherem o requisito previsto no art. 225, § 2º, da lei complementar 
Estadual n.º 057, de 06.07.2006 (tenha sido aprovado em curso de aper-
feiçoamento de direito agrário, organizado pelo Ministério Público, prefe-
rencialmente com a colaboração das Universidades e da ordem dos advo-
gados do Brasil - Seção do Pará (constituição Estadual, art. 167, § 5º)).
os candidatos JoÃo BaTiSTa dE araUJo caValEiro dE MacÊdo JUNior, 
adriaNa PaSSoS fErrEira, VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo e lorENa 
dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ tiveram suas inscrições preju-
dicadas, considerando que foram protocoladas em data anterior à sessão 
de julgamento de suas remoções, nos termos do art. 56, § 9º do regimen-
to interno do cSMP.
o candidato carloS laMarcK MaGNo BarBoSa desistiu de participar 
do certame.
o Egrégio conselho Superior, em sessão pública e votação aberta, no-
minal e fundamentada, apreciando os dados constantes no relatório da 
corregedoria-Geral do Ministério Público e as normas legais vigentes, nos 
termos do art. 26, iii da lcE n° 057/2006, dEcidiU iNdicar, à unanimi-
dade, o(a) Promotor(a) de Justiça ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra, que 
ocupa a 75ª (septuagésima quinta) posição na lista de antiguidade da 2ª 
entrância, para remoção ao cargo de 8º PJ aGrária dE caSTaNHal em 
razão de ser o(a) candidato(a) mais antigo(a) a concorrer no certame e 
não existir qualquer motivo que legitimasse a sua recusa.
item 4.1 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimentel, Presi-
dente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Júnior, correge-
dor-Geral do Ministério Público e os Conselheiros: Waldir Macieira da Costa 
filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues 
carvalho, francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado.
5. Julgamento de processos:
5.1. Processos de Relatoria do Conselheiro WALDIR MACIEIRA DA COSTA 
filHo
5.1.1. Processo nº 000017-012/2020
requerente(s): Promotor de Justiça Mauro Guilherme Messias dos Santos
requerido(s): conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará
origem: conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará
assunto: informação do cronograma de término do primeiro semestre
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro Relator, MANIFESTOU-SE pela RETIFICAÇÃO do prazo final, refe-
rente ao primeiro período do afastamento do Promotor de Justiça Mauro 
Guilherme Messias dos Santos, visto que o mencionado período estava 
apenas agendado para terminar no mês de maio deste ano e agora deve 
constar da seguinte forma: 15/01/2021 a 20/05/2021, conforme data 
informada oficialmente pela Universidade da Califórnia em Los Angeles 
(Ucla), local onde o Membro foi autorizado a frequentar curso de Pós-
Graduação lato sensu.
5.1.2. Processo nº 000116-804/2015 - retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, ações constitu-
cionais, defesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira.
assunto: apurar suposta notícia de improbidade administrativa relacionada 
à possível malversação de recursos públicos oriundos do Termo de coope-
ração DS-C nº. 0091/2012, firmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória 
do Xingu e a Norte Energia S/a.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006 
c/c os Enunciados 3 e 4 do cSMP. dEcidiU, ainda, encaminhar sugestão 
de expedição de uma recomendação conjunta da Procuradoria-Geral de 
Justiça junto com a corregedoria-Geral do MPPa.
itens 5.1.1 e 5.1.2 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimen-
tel, Presidente do Conselho Superior e os Conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho (relator), Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa 
Maria rodrigues carvalho, francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira 
Medrado.
5.2. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
5.2.1. Processo nº 000071-151/2015 - retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual, dra. rosa carvalho impedida
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): José lealdo dos anjos
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades quanto ao exercício da advocacia 
enquanto servidor do Ministério Público do Estado do Pará.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do inquérito civil, de acordo com o art. 8º, 
inciso Vii do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 
057/2006.
item 5.2.1 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimentel, Pre-
sidente do Conselho Superior e os Conselheiros: Waldir Macieira da Costa 
filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo (relatora), francisco Bar-
bosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado.
registrou-se o impedimento em votar da Exma. conselheira rosa Maria 

rodrigues carvalho, conforme art. 145, §1º do código de Processo civil c/c 
art. 49, caput, do regimento interno do cSMP.
5.3. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES car-
ValHo:
5.3.1. Processo nº 000027-009/2017 - SiGiloSo
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): SiGiloSo
origem: Procuradoria Geral de Justiça
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do Tribunal de contas 
do Estado do Pará (TcE/Pa)
a Exma. Presidente do conselho Superior, dra. UBiraGilda SilVa PiMEN-
TEl, após o processo ser apregoado, determinou a suspensão momentâ-
nea da transmissão daquela reunião. Em seguida, a Exma. conselheira 
roSa Maria rodriGUES carValHo leu o seu voto.
diante o exposto, o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos 
do voto da conselheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela Ho-
MoloGaÇÃo da promoção de arquivamento do inquérito civil, de acordo 
com o art. 8º, inciso Vii do regimento interno do conselho Superior e art. 
57 da lcE nº 057/2006.
item 5.3.1 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimentel, Pre-
sidente do Conselho Superior e os Conselheiros: Waldir Macieira da Costa 
filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues car-
valho (relatora), francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado.
5.4. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oli-
VEira:
5.4.1. Processo nº 000524-808/2015 - SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem:7ª PJ de defesa do consumidor, Meio ambiente, Patrimonio cultu-
ral, Habitação e Urbanismo de altamira
assunto: apurar suposta irregularidade na cobrança de preços relaciona-
dos à emissão de licença ambientais
após o item ser apregoado como sigiloso, o Exmo. conselheiro relator, dr. 
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira, sugeriu que não fosse interrompida 
a transmissão da sessão, quando do julgamento daquele processo. o E. 
conselho Superior, à unanimidade, concordou com o sugerido e dEcidiU 
pela não interrupção da sessão.
diante o exposto, o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos 
do voto do conselheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela Ho-
MoloGaÇÃo da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 
8º, inciso i da resolução n.º 002/2018-cSMP c/c Enunciado 22 do E. cSMP.
5.4.2. Processo nº 001298-116/2013 - retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): associação dos Micro Prod. Hortifrutig e Pisc. de outeiro e 
antônio carlos Vieira da cunha
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar informações sobre a entidade/beneficiário Associação dos 
Micro Prod. Hortifutig e Pisc. de outeiro/ antônio carlos Vieira da cunha 
pela não prestação de contas de apoio financeiro - TCE/SEEL 19/2013 - 
Processo 2013/107658
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do inquérito civil, visto que a pretensão san-
cionatória se esvaiu dada a incidência da prescrição, conforme art. 23, i da 
lia, bem como não restou comprovado dano ao erário e como isso não há 
fundamento para continuidade da tramitação do feito, de acordo com os 
Enunciados 3 e 4 do cSMP.
5.4.3. Processo nº 000265-151/2020 - retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual
requerente(s): auditoria Geral do Estado do Pará (aGE/Pa)
requerido(s): Moacyr dinelly de Souza Navarro
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar indícios de incompatibilidade entre os proventos salariais 
e o patrimônio do servidor da SEfa, Sr. Moacyr dinelly de Souza Navarro
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e no mérito NEGoU ProVi-
MENTo ao recurso em Notícia de fato, observadas as formalidades legais.
5.4.4. Processo nº 001926-116/2013 - retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na Escolinha de futebol do crE-
SESPa no ano de 2011
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com os Enunciados 3 e 4 
do E. cSMP.
itens 5.4.1 a 5.4.4 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimen-
tel, Presidente do Conselho Superior e os Conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria ro-
drigues carvalho, francisco Barbosa de oliveira (relator) e Nelson Pereira 
Medrado.
5.5. Processos de relatoria do conselheiro NElSoN PErEira MEdrado:
5.5.1. Processo nº 000758-274/2020 - SiGiloSo
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): SiGiloSo
origem: PJ de Santana do araguaia
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assunto: apurar suposto crime de abuso de autoridade
após o item ser apregoado como sigiloso, o Exmo. conselheiro relator, dr. 
NElSoN PErEira MEdrado, sugeriu que não fosse interrompida a trans-
missão da sessão, quando do julgamento daquele processo. o E. conselho 
Superior, à unanimidade, concordou com o sugerido e dEcidiU pela não 
interrupção da sessão.
diante o exposto, o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos 
do voto do conselheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e no mé-
rito NEGoU ProViMENTo ao recurso em Notícia de fato, observadas as 
formalidades legais.
5.5.2. Processo nº 000148-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Zenaldo rodrigues coutinho Júnior
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar pedidos de providências em face do ex-Prefeito de Belém
a Exma. Presidente do conselho Superior, dra. UBiraGilda SilVa Pi-
MENTEl, apregoou o item. ato contínuo, o Exmo. conselheiro relator, dr. 
NElSoN PErEira MEdrado, leu o relatório de seu voto. após, foram con-
cedidos 15 (quinze) minutos ao Exmo. advogado do Sr. Zenaldo rodrigues 
coutinho Júnior, dr. fraNciSco BraSil MoNTEiro filHo, para realização 
de sustentação oral. Ao final, o Conselheiro NELSON PEREIRA MEDRADO 
relatou o seu voto.
diante o exposto, o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos ter-
mos do voto do conselheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela 
HoMoloGaÇÃo da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o 
art. 8º, inciso Vii do regimento interno do conselho Superior. Quanto à 
extração de cópia da manifestação do conselheiro, para posterior envio 
à corregedoria-Geral do Ministério Público, à maioria, dEcidiU pelo NÃo 
encaminhamento.
5.5.3. Processo nº 000119-086/2021 - retirado de pauta do 4º Plenário 
Virtual
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: PJ de Ulianópolis
assunto: apurar possível extração ilegal de madeira e o funcionamento de 
carvoarias irregulares no Município de Ulianópolis
o Exmo. corregedor-Geral do Ministério Público pediu vista do processo.
item 5.5.1 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimentel, Pre-
sidente do Conselho Superior; e os Conselheiros: Waldir Macieira da Costa 
filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues 
carvalho, francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado (relator). 
item 5.5.2, votaram os mesmos Membros do item anterior e o corregedor-
Geral do Ministério Público, Manoel Santino Nascimento Júnior.
5.6. Processos de relatoria do conselheiro adÉlio MENdES doS SaNToS:
5.6.1. Processo nº 000165-138/2019 – retirado de pauta do 2º Plenário 
Virtual (dra. rosa carvalho e dr. francisco Barbosa, impedidos de votar)
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde São domingos do araguaia
origem:PJ de São domingos do araguaia
assunto: apurar demanda de atendimentos realizados no Hospital Materno 
infantil de Marabá a pacientes do Município de São domingos do araguaia
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE 057/2006.
5.6.2. Processo nº 000141-036/2020 – retirado de pauta do 2º Plenário 
Virtual (dra. rosa carvalho e dr. francisco Barbosa, impedidos de votar)
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):Prefeitura de Benevides
origem:3º PJ de Benevides
assunto: investigar suposto ato de improbidade administrativa no proces-
so de inexigibilidade nº 04-001/2018, firmado entre a Prefeitura de Bene-
vides e a empresa Portal do Sol consultoria Tributaria Eireli-ME
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE 057/2006.
5.6.3. Processo nº 000154-804/2015 – retirado de pauta do 2º Plenário 
Virtual (dra. rosa carvalho e dr. francisco Barbosa, impedidos de votar)
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de altamira
assunto: apurar eventual irregularidade na tomada de preço Nº 012/2012, 
valor de r$ 879.341,31, cujo o objetivo foi a contratação de serviços de 
revitalização da praça central-canteiro do Município de Vitória do Xingu
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme 
o art. 27, §3º da resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores de 
Justiça, devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de 
origem para que cumpra as diligências descritas no voto do conselheiro 
relator.
itens 5.6.1 a 5.6.3 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimen-
tel, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Júnior, 
Corregedor-Geral do Ministério Público e os Conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, Nelson Pereira 

Medrado e adélio Mendes dos Santos (relator).
registrou-se o impedimento em votar dos conselheiros francisco Barbosa 
de oliveira e rosa Maria rodrigues carvalho, itens 5.6.1 a 5.6.3, conforme 
disposto no art. 37, §5º do regimento interno do Egrégio conselho Supe-
rior do Ministério Público.
o Exmo. dr. adÉlio MENdES doS SaNToS agradeceu aos conselheiros 
pela deferência, ao deixa-lo julgar seus processos, logo após ao item em 
que teve sustentação oral, pediu licença e se retirou da sessão.
6. comunicação de vagas.
o Egrégio conselho Superior ToMoU coNHEciMENTo da existência de va-
gas e dEcidiU pela abertura de edital para os seguintes cargos:
01 (uma) vaga para remoção na 3ª entrância: 3º PJ criMiNal dE BElÉM;
04 (quatro) vagas para remoção na 2ª entrância: 6º PJ criMiNal dE Ma-
riTUBa, 1º PJ dE TailÂNdia, 12º PJ aGrário dE MaraBá e 2º PJ dE 
MoNTE alEGrE;
04 (quatro) vagas para remoção na 1ª entrância: PJ dE MocaJUBa, PJ dE 
BUJarU, 1º PJ dE SÃo fEliX do XiNGU, PJ dE SÃo fraNciSco do Pará.
7. o que ocorrer.
O Exmo. Conselheiro Secretário, Dr. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO, 
apresentou o ofício n.º 012/2021 (Protocolo n.º 5337/2021), da lavra do 
Exmo. Promotor de Justiça JoSÉ EdiValdo PErEira SalES, diretor Ge-
ral do cEaf, para que o conselho Superior indicasse três Promotores de 
Justiça, um de cada entrância, para compor o conselho deliberativo do 
cEaf, biênio 2021-2023, nos termos do art. 5º, § 3º, da resolução n.º 
02/2011-cPJ. após, ponderou que o Exmo. Procurador-Geral de Justiça, 
dr. cESar NadES BEcHara MaTTar JUNior, havia sugerido o nome de 
3 (três) Membros para comporem o conselho deliberativo do cEaf, quais 
sejam: dra. luciana Mazza (1ª entrância); dra. ana carolina Gonçalves 
(2ª entrância) e dra. fábia de Melo-fournier (3ª entrância).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, dEcidiU indicar os nomes 
sugerido pelo Procurador-Geral de Justiça.
Nada mais foi deliberado.
Belém-Pa, 14 de maio de 2021.
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Público

Protocolo: 656213
Portaria N.º 025/2021-MP/cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
rESolVE:
Retificar a PORTARIA N.º 023/2021-MP/CGMP, de 11 de maio de 2021, 
publicado no Diário Oficial de 14 de maio de 2021.
onde se lê: i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-
MP/cGMP, a realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promo-
torias de Justiça de castanhal, São francisco do Pará, inhangapi e igarapé
-açu, no período de 24 a 28 de maio do corrente ano;
Leia-se: i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/
cGMP, a realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias 
de Justiça de castanhal, São francisco do Pará, inhangapi, igarapé-açu e 
São domingos do capim, no período de 24 a 29 de maio do corrente ano;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
14 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 656190
eXtrato de Portaria
Portaria N.º 001/2021–MP/1ª PJsMG – ProcediMeNto adMi-
NistratiVo
a 1ª 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 
pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 
000970-143/2020), 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: Nilda loPES roSa.
 aSSUNTo: apurar possível violação de direitos das crianças a.N.r.c. e 
a.N.r.c., em decorrência de supostos maus tratos, a atrair medidas pro-
tetivas pela rede de Garantia de direitos, no Município de São Miguel do 
Guamá, com ajuizamento de ação judicial, se necessário, e/ou outras me-
didas cabíveis nos termos da lei
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHES
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 656166
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 015/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
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nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil 000259-940/2019 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 015/2021-11PJMAB
objeto:
apurar denúncia acerca de irregularidades na contratação pela ElETro-
NorTE, de empresa para realização de roço nas faixas de servidão das 
linhas de transmissão da regional de operação do Pará
Envolvidos:  coNTiNENTal SErViÇo lTda; GENESiS TErcEiriZaÇÃo E 
SErViÇoS lTda
arVorE lTda-EPP
fraNciSco E. SilVa caPriSTraNio EirEli-EPP
ElETroNorTE - cENTraiS ElETricaS do NorTE do BraSil
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 656163
eXtrato da Portaria Nº 002/2021-PJ de oUrÉM
a Promotora de Justiça de ourém, com fundamento no art. 129, Vi da 
cf/1988, art. 26, i da lei 8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadu-
al n. 57/2006 e art. 8º, da resolução n. 174/2017, do cNMP, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo 002/2021- PJ de ourém, 
que se encontra à disposição na avenida Padre Ângelo Moretti, n. 155, 
centro, cEP 68640-000, ourém/Pa.
PorTaria nº 002/2021-PJ dE oUrÉM
Assunto: Acompanhar e fiscalizar as políticas necessárias para o desenvol-
vimento das Unidades de Saúde de ourém.
lívia Tripac Mileo câmara – Promotora de Justiça Titular da PJ de ourém

Protocolo: 656146
eXtrato da Portaria Nº 003/2021-PJ de oUrÉM
a Promotora de Justiça de ourém, com fundamento no art. 129, Vi da 
cf/1988, art. 26, i da lei 8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadu-
al n. 57/2006 e art. 8º, da resolução n. 174/2017, do cNMP, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo 003/2021- PJ de ourém, 
que se encontra à disposição na avenida Padre Ângelo Moretti, n. 155, 
centro, cEP 68640-000, ourém/Pa.
PorTaria nº 003/2021-PJ dE oUrÉM
Assunto: Acompanhar e fiscalizar as políticas necessárias para o desenvol-
vimento das Unidades de Educação de ourém.
lívia Tripac Mileo câmara – Promotora de Justiça Titular da PJ de ourém

Protocolo: 656139
eXtrato da Portaria Nº 004/2021-PJ de oUrÉM
a Promotora de Justiça de ourém, com fundamento no art. 129, Vi da 
cf/1988, art. 26, i da lei 8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadu-
al n. 57/2006 e art. 8º, da resolução n. 174/2017, do cNMP, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo 004/2021- PJ de ourém, 
que se encontra à disposição na avenida Padre Ângelo Moretti, n. 155, 
centro, cEP 68640-000, ourém/Pa.
PorTaria nº 004/2021-PJ dE oUrÉM
 assunto: acompanhar e fiscalizar as políticas necessárias para o desenvol-
vimento da delegacia de Polícia civil de ourém.
lívia Tripac Mileo câmara – Promotora de Justiça Titular da PJ de ourém

Protocolo: 656140
iNQUÉrito ciViL PÚBLico
Portaria nº 02/2021/2a-PJM
SiMP 001109.121.2020
interessados: Ministério Público do Estado do Pará, alunos da Escola lauro 
chaves, SEMEc e a coletividade
Investigados: Construtora Plaque Ltda. Wlademir Da Silva Miranda Neto 
(sócio administrador) fiscais da obra (Haroldo e lamartine) ordenador 
de despesa que determinou o pagamento relativo ao contrato sem que a 
construtora contratado tenha finalizado a obra.
Noticiantes: Professores da Escola lauro chaves
oBJETo da aPUraÇÃo: recebimento/pagamento do valor integral refe-
rente a obra de reforma e ampliação da Escola lauro chaves, situada em 
Mosqueiro-PA sem tê-la finalizado, uso de materiais inadequados e de qua-
lidade inferior ao previsto no contrato, arquitetura perigosa para o uso 
por crianças, superfaturamento de preços e de quantidade de material a 
ser empregado na obra, abandono da obra sem finalização, falta de paga-
mento aos empregados contratados, acabamento sem qualidade, obra mal 
executada.
lEGiSlaÇÃo PErTiNENTE: lei de improbidade administrativa.

Protocolo: 656119
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 016/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do iNQUÉriTo ciVil 000252-940/2019 

que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transamazônica – agrópolis do iN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 016/2021-11PJMAB
objeto:
apurar irregularidades na prestação do serviço pela empresa ViP GESTÃo 
E loGiSTica lTda, contratada pelo dETraN/Pa para atuar na administra-
ção dos pátios de retenção e leilões de veículos retidos em Marabá
Envolvidos:  dEParTaMENTo dE TraNSiTo do ESTado do Pará - dE-
TraN-Pa
ViP GESTÃo E loGÍSTica lTda
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e  Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 656128

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 035/2021/GaB/MPcM-Pa,20.04.2021
Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Esta-
do do Pará, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o decreto Governamental, de 31/03/2021, publicado no 
doE n° 34.540 em 31/03/2021, nomeando a Procuradora Geral do Minis-
tério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, dra. Maria inez 
Klautau de Mendonça Gueiros, para o biênio 2021/2023, em conformidade 
com o artigo 9o c/c artigo 12, i da lei complementar n° 86 de 03 de ja-
neiro de 2013;
coNSidEraNdo o artigo 4°, i da resolução n° 007/2019-MPcM/Pa, que 
designa o Procurador Geral de contas como Presidente da comissão do 
concurso, para o cargo de Subprocurador de contas dos Municípios;
rESolVE:
i- Manter na comissão do concurso Público para Subprocurador de contas 
do MPcM-Pa a Procuradora dra. Maria regina franco cunha
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-
se as demais disposições constantes na PorTaria n°094/2019-MPcM/Pa.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria Nº 036/2021/GaB/MPcM/Pa,30.04.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
nº 086/2013;
coNSidEraNdo as últimas informações e deliberações estabelecidas pelo 
Governo do Estado do Pará, em conjunto com os Prefeitos Municipais, em 
especial da região Metropolitana de Belém, que estabeleceu o “bandeira-
mento” laranja nas regiões Metropolitanas 1 e 2, Nordeste, Marajó oriental 
e Baixo Tocantins, com a consequente flexibilização das medidas sanitá-
rias, atinentes à limitação de aglomeração e circulação de pessoas, a partir 
de 23.04.2021.
coNSidEraNdo os informes dos Boletins de Vacinação referentes ao mu-
nicípio de Belém que registra o alcance de imunização vacinal dos grupos 
de risco até 60 (sessenta) anos, com a conclusão da primeira e da segunda 
dose das vacinas disponibilizadas.
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 522/2021/GaB/TcMPa;
rESolVE:
art. 1º. fica reestabelecido, a partir de 03.05.2021, o horário normal de 
funcionamento deste MPCM/PA, fixado para atendimento ao público de 8h 
às 14h, de segunda à sexta-feira, devendo os servidores retornar ao expe-
diente presencial, salvo os pertencentes ao grupo de risco.
art. 2º. os servidores pertencentes ao grupo de risco deverão retornar ao 
expediente presencial nos seguintes casos:
i – quando já tenham contraído a coVid-19, passado o período de isola-
mento médico e desde que não estejam mais com o vírus ativo;
ii – quando já imunizados com a segunda dose da vacina contra a co-
Vid-19, passado o período de quarentena de 15 (quinze) dias a contar da 
aplicação da última dose da vacina;
III – quando ocupantes de cargo de chefia;
iV– quando manifestarem interesse espontâneo.
art. 3º. o atendimento presencial ao público em geral, incluindo-se advo-
gados e/ou representantes legais, deverá ocorrer somente mediante pré-
vio agendamento.
art. 4º. o uso de máscaras é obrigatório por todos os servidores e qualquer 
pessoa que ingresse nas dependências do MPcM/Pa.
art. 5º. caberá à diretoria de Gestão operacional, observadas as peculiari-
dades de cada setor e, primordialmente, manter o distanciamento mínimo 
de 1,5m (um metro e meio) entre as mesas e/ou ilhas de trabalho, sem 
prejuízo do uso obrigatório de máscaras.
art. 6º. ficam autorizadas reuniões de trabalho, no âmbito deste MPcM, 
limitadas até 05 (cinco) participantes, sem prejuízo da adoção de sistema 
remoto, preferencialmente, desde que sejam plenamente asseguradas as 
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medidas de cautela definidas anteriormente e as exaradas pelos órgãos de 
saúde pública, destacadamente quanto ao uso obrigatório de máscaras e 
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio), entre os participantes.
art. 7º. o refeitório do MPcM/Pa voltará às suas atividades, a partir de 
03.05.2021, observando sempre a redução de lotação e mesas, em pelo 
menos 50% (cinquenta por cento), com disponibilização de álcool, e que 
deverá funcionar com portas e janelas abertas, assegurando o distancia-
mento mínimo entre os servidores.
Art. 8º. Ficam ratificadas as disposições estabelecidas anteriormente por 
este MPcM/Pa que não tenham sido expressa ou tacitamente revogadas 
por esta PorTaria.
art. 9º. os casos omissos serão dirimidos pela Procuradora-Geral.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria N° 038/2021/GaB/MPcM-Pa, 03.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, da 
lei complementar nº 086/2013,
rESolVE:
i - Tornar sem efeito a PorTaria nº 009/2021/GaB/MPcM-Pa, a partir de 
03.05.2021.
ii - designar a servidora aliNE doS SaNToS oliVEira, para desempe-
nhar Função Gratificada de Chefe de Apoio Especializada, atribuindo a gra-
tificação de 50%, a partir de 03.05.2021.
iii - dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria N° 039/2021/GaB/MPcM-Pa, 10.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art.74 da lei 
n° 5810/94
rESolVE:
coNcEdEr a servidora KaTia TUMa da coSTa, cargo: chefe de divi-
são, o gozo de trinta (30) dias de férias referente ao  período aquisitivo 
2019/2020 a ser usufruído a partir de 14.06 a 13.07.2021.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria N° 040/2021/GaB/MPcM-Pa, 10.05.2021
a Procuradora Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas na lei complementar 
nº086/2013;
rESolVE:
Tornar sem efeito a PorTaria nº010/2021/GaB/MPcM-Pa, de 27/01/2021,  
a partir de 03/05/2021.
dê-se ciência, publique-se, registre-se  e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa
Portaria N° 041/2021/GaB/MPcM-Pa, 10.05.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, iX, 
b, da lei complementar nº 086/2013,
rESolVE:
dESiGNar a servidora GlaUcia aUGUSTa MarTiNS MENdES, para de-
sempenhar Função Gratificada de Chefe de Apoio Especializada, atribuindo 
a gratificação de 50%, a partir de 03.05.2021.
dê-se ciência, publique-se, registre-se  e cumpra-se.
Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros
Procuradora-Geral / MPcM-Pa

Protocolo: 656110
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MUNicÍPios
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
retiFicaÇÃo. Na publicação da dispensa de licitação nº 010/2021-SES-
MaB, circulada no d.o.U seção 3, n° 63 pág. 261, Jornal diário do Pará, 
caderno economia pág. B12 e doE/Pa nº 34.542, pág. 65  em 06/04/2021. 
oNde se LÊ: Vigência de 90 (noventa) dias dE 24/03/2021 a 22/06/2021; 
Leia-se: Vigência de 90 (noventa) dias 31/03/2021 a 29/06/2021.
eXtrato de coNtrato. cHaMada PUBLica Nº 001/2021. obje-

to: redenciamento de Pessoas físicas E Jurídicas Para Prestação Serviços 
Médicos aos usuários do SUS para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de abaetetuba e da Unidade de Pronto atendimen-
to - Upa 24hrs, Unidades Básicas de Saúde - Ubs (Esf, Melhor em casa, 
Nasf, centros de Saúde), centro de atenção Psicosocial - caps, centro de 
Testagem e aconselhamento - cTa, ambulatórios de Especialidades (con-
sultas e Exames Especializados), do Município de abaetetuba.  fundamen-
to legal: art. 25º, “caput” da lei nº 8.666 de 21/06/1993. contratan-
te: fundo Municipal de Saúde, cNPJ n°12.282.048/0001-19. contratada: 
associação Guiomar Jesus de Prevenção e assistência a Saúde, cNPJ nº 
25.143.682/0001-12. contrato nº 2021/042- PMa, pelo valor global de r$ 
5.161.020,00 (cinco milhões cento e sessenta e um mil e vinte reais); con-
tratada: Medservice Para Serviços ltda - Me, cNPJ nº 09.525.136/0001-
90. contrato nº 2021/043-PMa. Valor r$ 3. 800 460,00 (três milhões 
e oito mil e quatrocentos e sessenta reais); contratada: Mafaro Saúde 
Eireli, cNPJ Nº 17.102.134/0001-16. contrato n° 2021/044-PMa. Valor 
r$ 3.979.362,00 (três milhões novecentos e setenta e nove mil trezen-
tos e sessenta e dois reais); contratada: d. a. r cardoso Eireli, cNPJ Nº 
05.412.093/0001-85. coNTraTo Nº 2021/045-PMa. Valor r$ 120.801,60 
(cento e vinte mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos). Vigência de 
12 (doze) meses de 04/05/2021 a 04/05/2022. Maria francinete carvalho 
lobato - Secretária de Saúde.

Protocolo: 656236
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
retiFicaÇÃo. Na publicação da dispensa de licitação nº 015/2021-SE-
MaS, circulado no d.o.U seção 3, n° 86 pág. 190 e Jornal diário do Pará, 
caderno economia pág. B10 e doE/Pa nº 34.578, pág. 140 em 10/05/2021. 
oNde se LÊ: valor global de r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 
Leia-se: valor global de r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Protocolo: 656234

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
eXtrato de coNtrato - disPeNsa de LicitaÇÃo 1020001/2020
ParTES: coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNicÍPal dE EdUcaÇÃo dE al-
TaMira, cNPJ 28.553.049/0001-90 - coNTraTada: EMPrESa: fraN-
ciNaldo f. dE liMa (aPUaMa SErViÇoS E SolUÇÕES SUSTENTá-
VEiS), cNPJ nº 24.821.342/0001-30; contrato nº. 329/2021, valor r$: 
r$: 122.500,00. dotação orçamentária -2.026, 2.075, 2.074, 12 2.076 
- finanças. 3.3.90.36.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoa física; 
3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Vigência: de 
06 (SEiS) meses; objeto: contratação de pessoa jurídica e/ou física para 
a locação de barcos para o Transporte Escolar e transporte de materiais 
e professores. as informações poderão ser acessadas na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.br. 
assinatura: altamira/Pá, 07/05/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico 4/2020
ParTES: coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNicÍPal dE EdUcaÇÃo dE 
alTaMira, cNPJ 28.553.049/0001-90 - coNTraTada: EMPrESa: G 
& r NaVEGaÇÃo lTda (rio iriri NaVEGaÇÃo E TUriSMo), cNPJ nº 
19.908.149.0001-00; contrato nº. 328/2021, valor r$: 267,750,00. do-
tação orçamentária - 2.026, 2.052, 2.063, 2.061, 2.062, 2.067, 2.075, 
2.074, 2.076 - 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
Vigência: de 06 (SEiS) meses; objeto: contratação de pessoa jurídica e/
ou física para a locação de barcos para o Transporte Escolar e transporte 
de materiais e professores. as informações poderão ser acessadas na in-
tegra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.
pa.gov.br. assinatura: altamira/Pá, 07/05/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico 9/2021
ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE alTaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: EMPrE-
Sa: SolUÇÕES E TEcNoloGia Para GESTÃo PÚBlica EirEli-ME - cNPJ: 
19.969.654/0001-56; contrato nº. 315/2021, valor r$: 540.000,00. dota-
ção orçamentária - 04.123.00505.05-finaças. 2024 - 33.90.39.00-outros 
Serviços de Terceiros. Vigência: de 12 (doze) meses; objeto: serviços de 
implantação e manutenção da licença de uso de software da Plataforma 
Web e Mobile Integrada a serviços públicos para transformação digital tri-
butária, urbanística, sanitária, ambiental, de transporte e trânsito, envol-
vendo o lançamento, implementação de nova sistemática da fiscalização e 
cobrança de créditos tributários e desburocratização dos atos de licencia-
mentos de competência municipal, acompanhados dos serviços de implan-
tação; suporte técnico e operacional; capacitação; atualização corretiva e 
evolutiva, assim como de serviços de hospedagem (hosting) das Soluções 
de Softwares em centros de dados (datacenter) que proverão o seu acesso 
via internet pública., as informações poderão ser acessadas na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de altamira/Pa - www.altamira.pa.gov.
br. assinatura: altamira/Pá, 30/04/2021.

Protocolo: 656238
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de aLteraÇÃo. coNcorrÊNcia N° 3-001/2021. o municí-
pio de Barcarena, Pa, através da Secretaria Municipal de Educação e cPl, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas, torna pública a alteração 
do edital do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução de 
obras: construção da nova EMEif checralla Salim Khayat, com vinte salas 
de aula, no Bairro Novo, na cidade de Barcarena/Pa. ficam mantidos todos 
os prazos inicialmente estabelecidos no edital, inclusive o dia e a hora que 
iniciará a sessão pública de abertura do certame (18/05/2021 - 10:00h), já 
que a alteração não afeta a formulação das propostas, conforme item 27, 
subitem 27.17, do edital e art. 21, § 4°, da lei n°. 8.666/93. a alteração 
completa do edital encontra-se disponível na sala da cPl, em dia de expe-
diente das 08:00 às 17:00h, no endereço descrito no preâmbulo do edital; 
poderá ainda ser adquirida no portal da transparência da prefeitura no 
seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao ou no portal 
do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-obras”). demais informações 
no departamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 
às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br; ou 
ainda pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-3341. Thais Silva 
Quaresma - Presidente da cPl.

Protocolo: 656239

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 2/2021-009. Tipo Me-
nor Preço. objeto: contratação de empresa especializada para recupera-
ção Estrutural e reconstrução do Muro de arrimo da orla do rio caeté, 
Município de Bragança/Pa, a fim de atender as necessidades da Secre-
taria Municipal de infraestrutura Urbana e rural de Bragança. abertura: 
02/06/2021 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br 
e site www.braganca.pa.gov.br.  Marianne Souza da Silva - Presidente da 
comissão Permanente de licitação. 

Protocolo: 656242

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
FUNdo MUNiciPaL de saÚde
errata eXtrato da ata de reGistro de PreÇos PreGÃo eLe-
trÔNico- srP Nº. 25/2020
Na Publicação do dia 18/12/2020, Diário Oficial do Estado, nº 34.439, pag. 
80; Jornal amazônia - Gerais 4 e diário dos Município nº 2638, pag. 19. 
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 26, Goldenplus - comércio de Medica-
mentos E Produtos Hospitalares ltda, cNPJ: 17.472.278/0001-64; onde 
Lê-se, no item 294 o valor unitário de r$ 0,69 (sessenta e nove centavos), 
Leia-se R$ 0,66 (sessenta e seis centavos); ratificando-se as demais in-
formações.
errata eXtrato de coNtrato- PreGÃo eLetrÔNico srP - N º 
25/2020
Na Publicação do dia 28/04/2021, Diário Oficial do Estado, nº 34.565, pag. 
85; Jornal amazônia - Gerais 4 e diário dos Município nº 2727, pag. 21 e 
22; coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal 
de Saúde, empresa: Goldenplus - comercio de Medicamentos E Produtos 
Hospitalares ltda, cNPJ:  17.472.278/0001-64, contrato administrativo 
nº. 058/2021 com o valor total de r$ 180.332,00, onde Lê-se, no item 
294 o valor unitário de r$ 0,69 (sessenta e nove centavos), Leia-se r$ 
0,66 (sessenta e seis centavos); ratificando-se as demais informações.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP- N º 25/2020
coNTraTaNTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo/fundo Municipal de 
Saúde, coNTraTado: aS3 HoSPiTalar lTda, cNPJ: 26.129.177/0001-
86; contrato administrativo nº. 066/2021, com o valor total de r$ 
3.900,00, referente à aTa de registro nº 034/2020. oBJETo: forneci-
mento de Produtos fármacos e outros, para manutenção das atividades 
fins do Fundo Municipal de Saúde: FONTE DE RECURSOS: 2.007, 2.008, 
2.009, 2.010, 2.015, 2018, 2.019 e 2.020, 3.3.90.30.00, ViGÊNcia doS 
coNTraToS: até 31/12/2021. assinatura do contrato: Brasil Novo/Pa, 
14/04/2021 - ordenador de despesas: ElYSSoN lEoNardE KloSS - Se-
cretário Municipal de Saúde.
Elysson leonarde Kloss
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 656246

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtrato de terMo aditiVo. ESPÉciE: 9º Termo aditivo de contrato 
Tomada de Preço 001/2016. contrato nº: 20160123. contratante: Prefei-
tura Municipal de Breves. contratada: SMP construções E Serviços Eireli 
Epp. objeto: construção da feira do Empreendedor. Tempo aditado: 04 
meses. Vigência: 01 de março de 2021 a 30 de junho de 2021. amparo 
legal: art. 57, ii da lei federal nº 8.666 /93. ordenador de despesa: José 
antônio azevedo leão.

Protocolo: 656249

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 014/2021- PMc. 
objeto: registro de Preço para aquisição de Materiais de Higiene e lim-
peza, para atender a Prefeitura Municipal de cametá.  o edital completo 
está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.
gov.br; www.gov.br/compras/pt-br; mural de licitações do site do TcM/Pa: 
www.tcm.pa.gov.br. abertura: 28 de maio de 2021 às 09h00min (horário 
de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa 
cassiano - Prefeito.

Protocolo: 656262

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo. ESPÉciE: 3º Termo aditivo Pregão 
Presencial Nº 9/2017-030. Terceiro Termo aditivo de contrato nº 2017-
0616001 Pregão Presencial nº 030/2017. objeto: aquisição de Materiais 
Elétricos Para Manutenção da iluminação Pública. contratado: fênix lo-
gística Pará ltda com cNPJ nº 09.368.158/0001-93. Vigência: 04 (Quatro) 
Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
27/12/2019. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito.

Protocolo: 656265

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermé-
dio da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público a nova 
data de abertura do Processo licitatório do tipo menor preço por item, na 
modalidade PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 022/2021/PMc, cujo objeto é a 
contratação de Empresa Especializada no fornecimento de móveis e ele-
trodomésticos, destinado a atender as necessidades das diversas Secreta-
rias/fundos Municipais, bem como, o instituto de Previdência do Município 
de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública 
de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e 
início da etapa de lances no dia 27/05/2021 às 09:00 horas. o Edital esta-
rá disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pre-
gaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Sheila 
Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal

Protocolo: 656306

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
MUNicÍPio dE cUMarU do NorTE - Pa. ProcESSo nº 013/2021, PrE-
GÃo ElETrÔNico nº 012/2021. ata de registro de Preços Nº 032-2021 - 
dJ coMErcio dE PNEUS lTda cNPJ: 31.582.533/0001-52. oBJETo: aqui-
sição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal, secretarias e fundos. Valor: r$ 1.081.567,00. 
Vigência: 06/05/2021 a 06/05/2022. assinatura: 06/05/2021.
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ProcESSo nº 014/2021, PrEGÃo ElETrÔNico nº 013/2021. ata de re-
gistro de Preços Nº 033-2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 
59711957272, cNPJ n°. 14.267.394/0001-53. oBJETo: Prestação de ser-
viço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e máquinas pesadas). 
Valor: r$ 137.866,00. Vigência: 06/05/2021 a 06/05/2022. assinatura: 
06/05/2021.
Ata de Registro de Preços Nº 034-2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS 
SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. oBJE-
To: Prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio 
e máquinas pesadas). Valor: r$ 105.544,00. Vigência: 06/05/2021 a 
06/05/2022. assinatura: 06/05/2021.
ProcESSo nº 019/2021, PrEGÃo ElETrÔNico nº 016/2021. ata de re-
gistro de Preços Nº 035-2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, 
cNPJ: 26.323.483/0001-59. oBJETo: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de borracharia da frota de veículos e máquinas pesadas. 
Valor: r$ 41.835,00. Vigência: 10/05/2021 a 10/05/2022. assinatura: 
10/05/2021.
PrEGÃo ElETrÔNico nº 017/2021, ProcESSo nº. 020/2021. ata de re-
gistro de Preços nº 036/2021 - carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS 
EirEli, cNPJ n° 11.502.318/0001-97. oBJETo: contratação de empresa 
para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e 
fundos Municipais de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 10/05/2021 a 
10/05/2022. assinatura: 10.05.2021. Valor: r$ 1.519,66.
PrEGÃo ElETrÔNico nº 017/2021, ProcESSo nº. 020/2021. ata de re-
gistro de Preços nº 037/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ n° 
30.313.649/0001-23. oBJETo: contratação de empresa para fornecimento 
de material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, objetivando aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Munici-
pais de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 10/05/2021 a 10/05/2022. 
assinatura: 10.05.2021. Valor: r$ 56.488,26.
PrEGÃo ElETrÔNico nº 017/2021, ProcESSo nº. 020/2021. ata de 
registro de Preços nº 038/2021 - M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS 
EirEli, cNPJ n° 31.499.939/0001-76. oBJETo: contratação de empresa 
para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos e eletrônicos, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 
e fundos Municipais de cumaru do Norte - Pa. Vigência: de: 10/05/2021 
a 10/05/2022. assinatura: 10.05.2021. Valor: r$ 4.680,00. assinam: o 
prefeito municipal, cElio MarcoS cordEiro e o representante legal pela 
empresa participante.
eXtrato de coNtrato
PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUMarU do NorTE. coNTraTo Nº 
072/2021-CPL - NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA, CNPJ: 
14.108.730/0001-15. oBJETo: adesão a ata referente ao Processo licita-
tório nº 001/2021 - Pregão Presencial Por registro de Preços nº 001/2021 
realizado pelo coNSÓrcio PÚBlico Para dESENVolViMENTo do alTo 
ParaoPEBa - codaP. fornecimento de licença de uso de Sistemas de Ges-
tão Pública em WEB integrada, processamento automatizado da dívida ati-
va, processamento eletrônico dos boletos por interface via aPi, conversão 
de banco de dados e capacitação dos servidores para uso das ferramentas.  
Valor total r$ 72.482,00 (setenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e dois 
reais). Vigência: de 12 (doze) meses.
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. ob-
jeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos. coNTra-
To Nº 097/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob o nº: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 417.723,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021. Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 
013/2021. objeto: prestação de serviço de lavagem da frota de veícu-
los (leves, médio e máquinas pesadas) do município de cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 102/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 
59711957272, cNPJ n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 31.246,00. 
Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021. CONTRATO Nº 107/2021 - WES-
lESGToN MaldiNNE doS SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 
32.417.631/0001-05. Valor total r$ 55.294,00. Vigência 06/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. ob-
jeto: prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e má-
quinas pesadas do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
113/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, cNPJ. (Mf) sob o 
nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 27.333,00. Vigência 10/05/2021 
a 31/12/2021.
Processo nº 033/2021 dispensa de licitação n° 002/2021. objeto: loca-
ção de um imóvel na rua mato grosso, s/n, cumaru do Norte, para casa 
de apoio institucional. coNTraTo Nº 112/2021 - Maria NilZa lEaNdro 
doS SaNToS, cPf nº 642.367.491-49. Valor GloBal de r$ 10.800,00, 
que será pago em 09 parcelas mensais no valor de r$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais) cada. Vigência 01/04/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. ob-
jeto: fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrô-
nicos, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, Secretarias e 
fundos Municipais de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 118/2021 
- carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli, cNPJ. (Mf) sob o 
nº: 11.502.318/0001-97. Valor total r$ 759,83. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Muni-
cipais de cumaru do Norte - Pa.
coNTraTo Nº 120/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ n°. 
30.313.649/0001-23. Valor total r$ 472,00. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.

fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. ob-
jeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos. coNTra-
To Nº 098/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob o nº: 
31.582.533/0001-52.  Valor total r$ 484.634,00. Vigência 06/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021. obje-
to: prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e 
máquinas pesadas) do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
103/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 59711957272, cNPJ 
n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 32.040,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021. CONTRATO Nº 108/2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS 
SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. Valor to-
tal r$ 23.650,00. Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. ob-
jeto: prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e má-
quinas pesadas do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
114/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, cNPJ. (Mf) sob o 
nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 7.770,00. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Educação cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 121/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ. 
(Mf) sob o nº. 30.313.649/0001-23.  Valor total r$ 30.817,49. Vigência 
10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Educação cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 125/2021 - M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS Ei-
rEli, cNPJ. (Mf) sob o nº. 31.499.939/0001-76.  Valor total r$ 3.850,00. 
Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. ob-
jeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos. coNTra-
To Nº 099/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob o nº: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 154.150,00. Vigência 06/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021. obje-
to: prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e 
máquinas pesadas) do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
104/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 59711957272, cNPJ 
n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 56.580,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021. CONTRATO Nº 109/2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS 
SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. Valor to-
tal r$ 5.400,00. Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. ob-
jeto: prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e má-
quinas pesadas do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
115/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, cNPJ. (Mf) sob o 
nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 1.932,00. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. obje-
to: contratação de empresa para fornecimento de material permanente, 
eletrodomésticos, eletrônicos, para atender as demandas do fundo Mu-
nicipal de Saúde de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 119/2021 - 
carValHo MiraNda EMPrEENdiMENToS EirEli, cNPJ. (Mf) sob o 
nº. 11.502.318/0001-97. Valor total r$ 759,83. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 122/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ. 
(Mf) sob o nº. 30.313.649/0001-23. Valor total r$ 15.585,11. Vigência 
10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de cumaru do Norte 
- Pa. coNTraTo Nº 126/2021 - M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS 
EirEli, cNPJ. (Mf) sob o nº. 31.499.939/0001-76. Valor total r$ 830,00. 
Vigência 10/05/2021 a 31/12/2021.
fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social.
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. ob-
jeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos. coNTra-
To Nº 100/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob o nº: 
31.582.533/0001-52. Valor total r$ 7.940,00. Vigência 06/05/2021 a 
31/12/2021.
Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021. obje-
to: prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e 
máquinas pesadas) do município de cumaru do Norte - Pa. coNTraTo Nº 
105/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 59711957272, cNPJ 
n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 8.500,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021. CONTRATO Nº 110/2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS 
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SaNToS da SilVa 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. Valor to-
tal r$ 15.600,00. Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. objeto: 
prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e máquinas pe-
sadas do município de cumaru do Norte - Pa.
coNTraTo Nº 116/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, 
cNPJ. (Mf) sob o nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 1.120,00. Vigên-
cia 10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. obje-
to: fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, 
para atender as demandas do fundo Municipal de assistência Social. coN-
TraTo Nº 123/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, cNPJ. (Mf) sob o 
nº. 30.313.649/0001-23. Valor total r$ 7.457,83. Vigência 10/05/2021 a 
31/12/2021.
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE.
Processo licitatório nº 013/2021, Pregão Eletrônico nº 012/2021. objeto: 
aquisição de pneus, câmaras e protetores, objetivando atender as necessi-
dades da Prefeitura municipal, Secretarias e fundos Municipais de cumaru 
do Norte/Pa.
coNTraTo Nº 101/2021 - dJ coMErcio dE PNEUS lTda, cNPJ. (Mf) sob 
o nº: 31.582.533/0001-52. Valor total r$ 17.120,00. Vigência 06/05/2021 
a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 014/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2021. objeto: 
prestação de serviço de lavagem da frota de veículos (leves, médio e má-
quinas pesadas) do município de cumaru do Norte - Pa.
coNTraTo Nº 106/2021 - Maria dE faTiMa rodriGUES alVES 
59711957272, cNPJ n°. 14.267.394/0001-53. Valor total r$ 9.500,00. Vi-
gência 06/05/2021 a 31/12/2021.
CONTRATO Nº 111/2021 - WESLESGTON MALDINNE DOS SANTOS DA SIL-
Va 04737848158, cNPJ n°. 32.417.631/0001-05. Valor total r$ 5.600,00. 
Vigência 06/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 019/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021. objeto: 
prestação de serviços de borracharia da frota de veículos e máquinas pe-
sadas do município de cumaru do Norte - Pa, para o exercício de 2021.
coNTraTo Nº 117/2021 - roBSoM ModESTo dE liMa 99595559172, 
cNPJ. (Mf) sob o nº: 26.323.483/0001-59. Valor total r$ 3.680,00. Vigên-
cia 10/05/2021 a 31/12/2021.
Processo licitatório nº 020/2021, Pregão Eletrônico nº 017/2021. objeto: 
fornecimento de material permanente, eletrodomésticos, eletrônicos, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Meio ambiente de cumaru do 
Norte - Pa. coNTraTo Nº 124/2021 - SErraNa diSTriBUidora lTda, 
cNPJ. (Mf) sob o nº: 30.313.649/0001-23. Valor total r$ 2.155,83. Vigên-
cia 10/05/2021 a 31/12/2021.

Protocolo: 656308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Eletrônico SrP Nº 019/2021 - TiPo: Menor Pre-
ço - oBJETo registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento do serviço de internet com link dedicado, a fim de atender 
às necessidades da Prefeitura Municipal de curionópolis, suas Secretarias 
e fundos Municipais - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 28 de maio de 
2021. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site 
www.curionópolis.pa.gov.br – 17 de maio 2021 – daniel de Jesus Macedo 
- Pregoeiro

Protocolo: 656036

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico Nº 012/2021/SrP. objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de oxigê-
nio medicinal com fornecimento de cilindro em comodato para atender as 
necessidades do fundo Municipal de Saúde de floresta do araguaia/Pa. 
abertura no dia 28/05/2021 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos 
endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.flo-
restadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da 
PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. divailton Moreira 
de Souza - Pregoeiro

Protocolo: 656313

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resultado do 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP - 04/2021-PMGP, homologado em 13/05/2021, 
o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 10/05/2021 ao obje-
to: registro de preço para eventual contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços funerários afim de atender as famílias carentes 
do município de Goianésia do Pará, assistidas pela secretaria municipal de 
assistência social e a secretaria municipal de saúde, que atende os pacien-
te que utilizam o tfd (tratamento fora do município), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, em favor 
da Empresa: M. TEiXErira dE fraNca, cNPJ: 15.151.647/0001-91, valor 
total de r$ 538.497,94. francisco david leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 656314
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de Preços Nº 20210091, PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
- 04/2021-PMGP. objeto: registro de preço para eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços funerários afim de atender 
as famílias carentes do município de Goianésia do Pará, assistidas pela 
secretaria municipal de assistência social e a secretaria municipal de saú-
de, que atende os paciente que utilizam o tfd (tratamento fora do mu-
nicípio), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
edital e seus anexos, contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do 
Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras: M. TEiXErira 
dE fraNca, cNPJ: 15.151.647/0001-91, no loTE: 01, perfazendo valor 
total de r$ 538.497,94. data de assinatura: 13/05/2021. francisco david 
leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 656316

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacareacaNGa
aViso de LicitaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 028/2021 - objeto: 
contratação de distribuição para a aquisição de combustível para atender 
às demandas da prefeitura, e fundos do município de Jacareacanga data 
prevista para abertura: 27.05.2021 as 08:00 horas. Editais disponíveis no 
site do TcM/Pa, portal dos Jurisdicionado e no portal de compras publicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Sebastião aurivaldo Pereira Silva - 
Prefeito Municipal

Protocolo: 656318

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 051/2021-cPl/PMM, ProcESSo Nº 7.540/2021-
PMM, Tipo: Menor preço por lote. Modo de disputa: aberto/fechado. 
data do certame: 31/05/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SEr-
ViÇo ESPEcialiZado Na iNSTalaÇÃo, dESiSTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo 
PrEVENTiVa E corrETiVa coM EVENTUal SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS dE 
cENTraiS dE ar E ar coNdicioNado Para SUPrir aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E daS UNidadES ViNcUladaS a 
ESTa SEcrETaria No MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. Íntegra do Edital no 
site https://www.gov.br/compras/pt-br/, UaSG: 927495. informações: 
Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e 
das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. 
Marabá (Pa), 14/05/2021.
flEdiNaldo oliVEira liMa
Pregoeiro cPl/PMM
PorTaria nº 987/2020-GP

Protocolo: 656320
aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de licita-
ção, avisa que o PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) Nº 023/2021-cEl/SEVoP/
PMM, ProcESSo N° 6.356/2021-PMM, objeto:rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica (iM-
PrESSoraS E NoBrEaKS) dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES 
da UNidadE GESTora rEQUiSiTaNTE SEcrETaria MUNiciPal dE Pla-
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NEJaMENTo E coNTrolE E dEMaiS UNidadES GESToraS ParTiciPaN-
TES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá, que estava com sessão 
agendada para o dia 18/maio/2021 - 09h00min (horário de Brasília), fica 
SUSPENSa a pedido da Secretaria Municipal de Planejamento em virtude 
da necessidade de retificação do edital. Adalberto Cordeiro Raymundo - 
Pregoeiro.

Protocolo: 656321
contrato n° 243/2021-FMs. Processo administração nº 18.896/2020/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 145/2020-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de material técnico hospitalar para 
atender o fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa.  Empresa: Pdl NETo 
coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS EirEli, empresa comer-
cial devidamente inscrita no cNPJ sob no 571.825/0001-27, Valor:  r$ 
8.735,00 (oito Mil setecentos e trinta e cinco reais ). dotações orçamentá-
rias: 10 302 0084 2.062 - atenção de Média e alta complexidade, 10 301 
0082 2.051 - Programa de atenção Básica, 10 305 0085 2.065 atenção em 
Vigilância e Saúde Epidem, 10.302.0084.2.061 - Serviço de atendimento 
de Nível Urgente, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de con-
sumo. daTa da aSSiNaTUra 10 de maio de 2021. Valmir Silva Moura - 
Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 289/2021-FMs. Processo administração nº 3.603/2020/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 020/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais de consumos instrumen-
tais para ampliação e manutenção das UBS dos consultórios odontológicos 
no município de Marabá.  Empresa: MaXiMa dENTal iMPorTaÇÃo EXPor-
TaÇÃo, inscrita no cNPJ sob nº 28.857.335/0001-40, Valor:  r$ 5.246,21 
(cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos). do-
tações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. 
daTa da aSSiNaTUra 14 de maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 656322
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de ordeM de serViÇo
o. S. Nº 002/2021. Tomada de Preços Nº 004/2021-cEl/SEVoP/PMM. com 
a empresa airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 
03.272.575/0001-51, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica da aVENida 
PriNciPal No rESidENcial TiradENTES, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. 
Execução dos serviços contratados por meio do contrato Nº 039/2021 - 
SSaM.
Marabá, 10 de Maio de 2021.
Múcio Eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 656323

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
eXtrato de coNtrato. oriGEM: diSPENSa N°011/2021/SEMSa/
PMo. Base legal: art. 24, inciso X, da lei federal N°: 8.666/ 1993, e 
suas alterações posteriores objeto: locação de imóvel para funcionamento 
do centro de atenção Psicossocial - caPS i, localizado na Travessa ar-
thur de carvalho cruz, n°: 807, Bairro Santa Terezinha, cEP: 68.250-00, 
Óbidos - Pará. contrato adm.: nº 001/2021/SEMSa. contratado: Sr. rai-
mundo renato Vieira canto Junior, cPf nº: 402.677.682-49. Valor Global: 
r$ 15.600,00 para o período de 12 meses, sendo que o locatário paga-
rá ao locador, o valor mensal de r$ 1.300,00. Vigência: 13/05/2021 a 
13/05/2022. ana Elza de andrade Tavares - Secretária de Saúde - dec. 
002/2021.

Protocolo: 656324

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de coNtrato. carta coNVite N° 004/2021 - cPL/
PMo. objeto: contratação de empresas para revitalização de 06(seis) Es-
colas Municipais, localizadas na cidade de ourém/Pa, adjudicado no dia 
18/03/2021, Homologado no dia 18/03/2021, contrato: Nº 2021-2203-
001-PMo, assinatura do contrato: 22/03/2021, contratante: Prefeitura 
Municipal de ourém, contratada: Empresa construtora Norte alfa Eireli 
- Epp cNPJ: 17.199.057/0001-64. Valor do contrato: r$ 305.699,93 (tre-
zentos e cinco mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa e três 
centavos). Vigência do contrato: 360(trezentos e sessenta); dias.

Protocolo: 656326

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

estado do ParÁ
MUNiciPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia so-
ciaL
eXtrato de coNtrato Nº: 20210101
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 08/2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social
coNTraTada: d G SPErN-ME cNPJ: 04.253.995/0001-53
oBJETo: aquisição de material de expediente para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de assistência Social
Valor ToTal....: r$ 4.024,16 (quatro mil, vinte e quatro reais e dezesseis 
centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades, 2.052, 2.054, 2.057, 
2.061 e 2.060, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo,
ViGÊNcia: 13 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 656327
estado do ParÁ
MUNiciPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia so-
ciaL
eXtrato de coNtrato Nº: 20210103
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 08/2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social
coNTraTada: aUGUSTUS iNforMaTica lTda - EPP
cNPJ: 10.433.143/0001-40
oBJETo: aquisição de material de expediente para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de assistência Social
Valor ToTal: r$ 1.988,00 (um mil, novecentos e oitenta e oito reais)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades
2.060, 2.061, 2.057, 2.054 e 2.052, Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo
ViGÊNcia: 13 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 656328
estado do ParÁ
MUNiciPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia so-
ciaL
eXtrato de coNtrato Nº: 20210104
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 08/2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social
coNTraTada: r E rocHa coMErcio E SErVicoS lTda
cNPJ: 07.984.683/0001-08
oBJETo: aquisição de material de expediente para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de assistência Social.
Valor ToTal: r$ 47.631,16(quarenta e sete mil, sseiscentos  e trinta e 
um reais e dezesseis centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.060, 2.061, 2.057, 
2.054 e 2.052 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo,
ViGÊNcia: 13 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 656330
estado do ParÁ
MUNiciPio de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia so-
ciaL
eXtrato de coNtrato Nº: 20210106
oriGEM: PrEGÃo Nº PE 08/2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social
coNTraTada: carloS cEZar ViEira JUNior 00823255298 - cNPJ: 
31.911.796/0001-68
oBJETo: aaquisição de material de expediente para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de assistência Social.
Valor ToTal: 54.343,50 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e 
três reais e cinquenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades 2.060, 2.061, 2.057, 
2.054 e 2.052, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 13 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021
clEidE fErrEira cHaVES
Pregoeira

Protocolo: 656331

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-002seGoV
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secretaria 
Especial de Governo, mediante a comissão de licitação devidamente de-
signada, torna público que às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2021, fará 
realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do tipo menor preço, 
para a contratação de empresa especializada para execução de Serviços de 
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regularização/construção de calçadas Padronizadas na av. JK, entre a rua 
ayrton Sena e a av. liberdade, no bairro rio Verde, no Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vi-
gente, a realizar-se nas dependências da central de licitações e contratos.
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, 14 de Maio de 2021.
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 656004
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
cHaMada PÚBLica Nº 001/2020-seMed
a Presidente da comissão Permanente de licitação comunica a todos os 
interessados que a Prefeitura Municipal de Parauapebas, através da SE-
crETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo estará realizando chamada pública, 
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
rural, para atender ás necessidades das unidades Escolares do Município 
de Parauapebas, Estado do Pará, através do Programa Nacional de alimen-
tação Escolar – PNaE, de acordo com o que determina a legislação vigente. 
a data da sessão para apresentação dos documentos necessários será dia 
18 de Junho de 2021 ás 09:00 horas, nas dependências da central de 
licitações e contratos.
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, 14 de Maio de 2021.
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
comissão Permanente de licitação
Presidente

Protocolo: 656005
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 
20200361
oriGEM: coNTraTo nº 20200361
dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2019-022SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMoB
coNTraTada: J M TErraPlaNaGEM E coNSTrUÇÕES lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE 
drENaGEM E PaViMENTaÇÃo áSfalTica No Bairro liNHa VErdE, No 
MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 11.852.463,99 (onze milhões, oitocen-
tos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa 
e nove centavos)
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 05 de Novembro de 2020 a 01 de No-
vembro de 2021
do coNTraTo aPÓS 1º aPT: r$ 12.368.619,29 (doze milhões, trezentos e 
sessenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º aPT: inalterada.
Esse reajustamento é baseado nos Índices acumulados do iNcc entre os 
meses de NoVEMBro dE 2019 a oUTUBro dE 2020, conforme demons-
trado pela fórmula acima, que consta no Parecer da controladoria Geral 
do Município, baseado no art. 5º e parágrafo único do decreto federal nº 
1.054/1994.
daTa do 1º aPoSTilaMENTo: 12/05/2021

Protocolo: 656028
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20190477
oriGEM: coNTraTo nº 20190477
dEcorrENTE: PrEGao Nº 9/2019-008SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMoB
coNTraTado: Placido E Placido lTda -EPP.
oBJETo: coNTraTaÇao dE EMPrESa Para locaÇao dE 02 (dois) Mi-
cro-oNiBUS, SEM MoToriSTa E SEM coMBUSTiVEl, Para TraNSPorTE 
dE PESSoal QUE coMPoE EQUiPES dE SErViÇoS QUE SÃo rEaliZadoS 
PEla SEMoB, do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 288.288,00 (duzentos e oitenta e oito 
mil, e duzentos e oitenta e oito reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 04 de Novembro de 2019 a 04 de Maio 
de 2021
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 360.360,00 (trezentos e sessenta 
mil, trezentos e sessenta reais).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado
Valor adiTado No 1º Tac: iTENS do coNTraTo: r$ 72.072,00(setenta 
e dois mil, setenta e dois reais).
daTa do adiTiVo: 02/02/2021

Protocolo: 656029
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20180514
oriGEM: coNTraTo nº 20180514
dEcorrENTE: caroNa Nº a/2018-005SEMSa
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMSa
coNTraTada (o): caraJaS rEfriGEraÇÃo SErViÇoS E PEÇaS EirEli - EPP.

oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS coNTiNUadoS dE iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo (PrEVENTi-
Va E corrETiVa) dE coNdicioNadorES dE ar TiPo JaNEla E “SPliT”, 
coM forNEciMENTo dE MÃo-dE oBra, PEÇaS, MaTEriaiS, fErraMNE-
TaS, MáQUiNaS E EQUiPaMENToS Para SUPrir TodaS aS dEMaNdaS 
alUSiVaS aS árEaS dE cliMaTiZaÇÃo E rEfriGEraÇÃo Para aTENdEr 
Toda a NEcESSidadE da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE - SEMSa, 
da PrEfEiTUra MUNciPal dE ParaUaPEBaS, Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.141.487,00 (hum milhão, cento e 
quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 12 de Novembro de 2018 a 12 de Maio 
de 2019.
Valor do coNTraTo aPÓS 5º Tac: r$ 6.848.922,00(Seis milhões, oito-
centos e quarenta e oito mil e novecentos e vinte e dois reais).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 5º Tac: 12 de Novembro de 2018 a 13 de 
Novembro de 2021.
Valor adiTado No 5º Tac: r$ 1.141.487,00 (hum milhão, cento e 
quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), E o PraZo dE 
06(seis) meses (13 de Maio de 2021a 13 de Novembro de 2021).
daTa do adiTiVo: 20/04/2021.

Protocolo: 656030
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210194
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-007PMP
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará.
finalidade: Que terá por objeto o registro de Preços para aquisição de 
utensílios de cozinha, para atender as necessidades operacionais e atendi-
mentos com boas práticas de fabricação de alimentos, das escolas da rede 
de ensino infantil e fundamental, no Município de Parauapebas, Estado do 
Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-
007PMP
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-007PMP, conforme abaixo:
Empresa: coMErcial TXV coMErcio E SErVico - EirEli; c.N.P.J. nº 
22.906.038/0001-60, estabelecida à rUa JorGE caraN,521, lETra a,-
NoSSa SENHora do carMo, ouro Preto MG, representada neste ato pelo 
Sr(a). GaBriEl TEXEira ViaNa, c.P.f. nº 082.361.706-83.
iTEM 00006
Valor ToTal r$ 3.698,20
obs: Este extrato  encontra-se  na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 15 de abril de 2021.

Protocolo: 656031
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 8/2021-028PMP
 a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS, por intermédio da Secre-
taria Especial de Governo, mediante o Pregoeiro devidamente designado, 
torna público que às 09:00 horas do dia 28 de Maio de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br, registro de Preços para contratação de empre-
sa(s) para fornecimento futuro e eventual de equipamentos e materiais 
para manutenção de rede de computadores, com o objetivo de suprir a ne-
cessidade de atendimento das demandas de rede de dados e manutenção 
de equipamentos (computadores e nobreaks), solicitadas pelas unidades 
da Prefeitura à diretoria de Tecnologia da informação e comunicação - 
dTic, vinculada à Secretaria Especial de Governo - SEGoV, do Município 
de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com o que determina a legis-
lação 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, 14 de Maio de 2021.
lÉo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 656046
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2021
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 8/2021-007PMP
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 31 de Maio de 2021, fará realizar 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, pelo sitio 
www.comprasnet.gov.br, registro de Preços para a aquisição de material 
de gêneros alimentícios para atender as instituições de ensino do Muni-
cípio 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.
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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, 14 de Maio de 2021.
lEo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro

Protocolo: 656106
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200033
oriGEM: coNTraTo nº 20200033
dEcorrENTE: caroNa Nº a/2020-001SEMEd
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMEd
coNTraTado: TiNS SolUÇÕES corPoraTiVaS EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE iNforMaTica (oUTSoUrciNG 
DE IMPRESSAO, INCLUINDO: GERENCIAMENTO ATRAVES DE SOFTWARE 
Para coNTaBiliZaÇao, ProdUÇao dE docUMENToS fiSicoS colo-
ridoS, PrETo E BraNco, diGiTaliZaÇao E ENcadErNaÇao), Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES do fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇao do 
MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 573.300,00 (quinhentos e setenta e 
três mil e trezentos reais)
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 04 de fevereiro de 2020 a 04 de fe-
vereiro de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: r$ 1.146.600,00 (hum milhão, cento 
e quarenta e seis mil e seiscentos reais)
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 04 de fevereiro de 2020 a 04 de 
fevereiro de 2022.
Valor adiTado No 1º Tac: r$ 573.300,00 (quinhentos e setenta e três 
mil e trezentos reais) E  o PraZo dE 12 (doze) meses (04 de fevereiro de 
2021a 04 de fevereiro de 2022).
daTa do adiTiVo: 25/01/2021.

Protocolo: 656117
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato 1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 
20210087
oriGEM: coNTraTo nº 20210087
dEcorrENTE: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2020-004SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMoB
coNTraTada: MiraNda E fariaS coNSTrUÇoES EirEli.
oBJETo: coNSTrUÇÃo da PraÇa coM árEaS dE ESPorTE, rEcrEa-
ÇÃo E aliMENTaÇÃo No Bairro NoVa caraJáS No MUNicÍPio dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 1.395.226,22(Um Milhão, Trezentos e No-
venta e cinco Mil, duzentos e Vinte e Seis reais e Vinte e dois centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 11 de fevereiro de 2021 a 09 de ou-
tubro de 2021
Valor do coNTraTo aPÓS 1º aPT: r$ 1.542.515,21 (Hum milhão, quinhen-
tos e quarenta e dois mil, quintentos e quinze reais e vinte e um centavos).
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º aPT: inalterada.
Esse reajustamento é baseado nos Índices iNcc-M (Índice Nacional de 
custo de construção) entre os meses de aBril/2020 e MarÇo/2021, con-
forme demonstrado pela formula que consta no Parecer Técnico anexo ao 
memorando 1512/2021SEMoB.
daTa do 1º aPoSTilaMENTo: 12/05/2021

Protocolo: 656118
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210226
oriGEM PrEGÃo Nº 8/2020-019PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o) MUSTafÉ & BorGES lTda
oBJETo aquisição de Gêneros alimentícios (Perecíveis - frutas e legumes, 
Suplementos alimentares, carnes, frios e resfriados, Polpas e Pães), des-
tinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da Secretaria 
Municipal de assistência Social, no Município de Parauapebas, Estado do Pará
Valor ToTal r$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais)
ViGÊNcia 04 (quatro) meses, contados a partir da assinatura das partes
daTa dE EMiSSÃo 07 de Maio de 2021

Protocolo: 656179

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2021. o fun-
do Municipal de Educação, torna público que conforme processo administra-
tivo 047/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2021, e nos termos 
da legislação vigente, foi homologado seu resultado no dia 13/05/2021, 
pelo secretário de Educação, Marcelo Wilton Rodrigues Leal, Registro de 

Preço Para Contratação de Empresa Para Fornecimento de Material gráfico 
para atender as necessidades da Sec. Mun. de Educação. Vencedora total: 
Print Midia Comunicacao Visual Eireli 18.457.557/0001-11. Marcelo Wilton 
rodrigues leal - Sec. Mun. de Educação.

Protocolo: 656332

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-310503
o fundo Municipal de Educação de Portel, através da Prefeitura Municipal 
de Portel/Pa, torna público o processo licitatório a seguir: Processo Nº 
9/2021-310503. objeto: contratação de empresa para eventual confecção 
de cadernos de atividades para a rede de ensino do Município de Portel/
Pa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital 
e seus anexos. Maiores informações no Endereço: av. duque de caxias, 
803, centro, Portel/Pa ou https://www.licitanet.com.br e https://www.
tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 31/05/2021 às 13h00 no site www.
licitanet.com.br.
Michell Maranhão
Pregoeiro

Protocolo: 656359

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aViso de aLteraÇÃo. toMada de PreÇo N° 2021-250105. a Pre-
feitura Municipal de Prainha/Pa, através da comissão Permanente de lici-
tação - cPl, Torna Público  a remarcação da sessão pública marcada para 
o dia 14/05/2021, às 10:00  hs, para remarcar e alterar a data da sessão 
pública para o dia 19/05/2021, às 10:00 hs, da licitação na modalidade 
ToMada dE PrEÇoS Nº 2021250105, que tem como objeto: Segunda 
chamada para contratação de Empresa para construção da orla do distrito 
de Santa Maria do Uruará, no Município de Prainha-Pa, de acordo com 
registrado no contrato de repasse nº 873035/MTUr/caiXa. Permanecendo 
inalterada as demais condições do edital. Joaci da costa Pereira - Presiden-
te da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 656333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e traNsito - sMt
Portaria Nº 021/2021 - GaB/sMt
SaNTarÉM - Pa, 12 dE Maio dE 2021.
o Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Sr. Paulo Jesus da Silva, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto Nº 009/2021 - GaP/
PMS, de 01 de janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e 
em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.
rESolVE
art. 1º - designar os servidores abaixo indicados para com observância 
da legislação vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a empresa fornecedora de 
materiais de construção, elétricos, de proteção e segurança, ferramentas e 
equipamentos permanentes.
fiscal Titular: JoSÉ MairToN fErrEira - Matrícula nº 85937.
fiscal Substituto: MarcoS JoSE loPES BENTES - Matrícula nº 87336.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, apli-
cando-se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em 
execução.
dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretá-
rio Municipal de Mobilidade e Trânsito, aos doze dias de maio de dois mil 
e vinte um.
Paulo Jesus da Silva
Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito
decreto nº 009/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 656334
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo - seMed
eXtrato de Portaria de FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 083/2021 - seMed
a Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria JoSÉ Maia da SilVa, 
conforme decreto nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021. rESolVE: art. 
1º - Designar os servidores abaixo indicados para atuar como fiscais dos 
contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Educação e Sendo 
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contratados os proprietários do seguinte objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTÍcioS Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEMEd: raiMUNdo No-
NaTo PErEira da SilVa - Matrícula nº 22712. art. 2º - designar como 
fiscal substituto: MARIA FABIELE S. DE OLIVEIRA - Matrícula nº 89272 
- chefe de Seção compras - Naf; decreto: 673/2021 - GaP/PMS. art. 3º - 
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua emissão.

Protocolo: 656335

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação
PreGÃo eLetrÔNico 030/2021 - srP - retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 14 de maio de 2021, Diário Oficial Nº 34.583, 
Página 127, Protocolo 655752, referente ao objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZda Na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE coMPUTadorES, iMPrESSoraS, ScaNNErS, 
CONFIGURAÇÕES DE INTERNET E REDE WINDOWS, INSTALAÇÃO DE PRO-
GraMaS, aPlicaTiVoS, iNSTalaÇÃo dE EQUiPaMENToS, coNcErToS, 
rEGUlaGEM, SUBSTiTUiÇÃo dE PEÇaS, liMPEZa GEral NoS EQUiPa-
MENToS, PrESTar aSSiSTENcia coNJUNTa Para ProGraMaS ESPEcifi-
coS dE USo da PrEfEiTUra MUNiciPal, Para aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo E PlaNEJaMENTo. onde se Lê abertura: 
28/05/2021 às 09 h30m.  Leia - se: abertura: 31/05/2021 às 09 h30m.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 656336

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

Prefeitura Municipal de soure
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 031/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTU-
ra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE 
coMBUSTiVEiS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE, EdUcaÇÃo E aSSiSTENcia E TraBalHo Social 
do MUNiciPio dE SoUrE/Pa, coNforME ESPEcificaÇÕES No TErMo 
dE rEfErÊNcia. a abertura será no dia 27/05/2021 as 08:30 horário de 
Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecom-
praspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aviso de Licitação - Pregão eletrônico nº 032/2021-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTU-
ra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EMUlSÃo aSfalTica, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa, coNfor-
ME ESPEcificaÇÕES No TErMo dE rEfErÊNcia. a abertura será no dia 
27/05/2021 as 10:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
pregoeirosoure@gmail.com.

Protocolo: 656337

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - Pa
toMada de PreÇo 00011/2021 oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial E 
iMPrESSoS GráficoS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PMTS E dE-
MaiS fUNdoS MUNiciPaiS aBErTUra No dia 01/06/2021 aS 09:00 HS. 
QUalQUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo e-mail: 
licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149.
toMada de PreÇo 00012/2021 oBJETo: aQUiSiÇÃo dE iMPrESSoS 
P/aTiVidadES rEMoTaS dESTiNado aS NEcESSidadES daS EScolaS 
MUNiciPaiS No EXErcÍcio 2021.  aBErTUra No dia 02/06/2021 aS 
09:00 HS. QUalQUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo 
PElo e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149.
coNcorrENcia 0000004/2021 oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSTrUÇÃo Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PMTS.  aBErTUra 
No dia 16/06/2021 aS 09:00 HS. QUalQUEr ESclarEciMENTo SoBrE 
o EdiTal SErá fEiTo PElo e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo 
fone: (93) 3538-1149.
PreGÃo eLetroNico Nº 2021/16- oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE licENÇa dE USo (locaÇÃo) dE SiSTEMa dE iNforMáTica 
E GdiP, SErViÇoS arrENdaMENTo doS SiSTEMaS dE folHa dE Pa-
GaMENTo (SfP) E PorTal da TraNSParÊNcia (TdP) E SErViÇoS dE 
LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO/ARRECADA-
ÇÃo, aTUaliZaÇÃo E SUPorTE Para aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PMTS E fUNdoS MUNiciPaiS. aBErTUra No dia 27/05/2021 aS 09:00 
HS. rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirETa Por PrEÇo UNiTário, criTÉrio 

dE JUlGaMENTo: MENor PrEÇo Por iTEM, Horário dE BraSÍlia. lo-
cal: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, oS EdiTaiS E 
SEUS aNEXoS ENcoNTraM-SE diSPoNÍVEiS No SiTE: https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/18/, QUalQUEr ESclarEciMENTo SoBrE 
o EdiTal SErá fEiTo PElo e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo 
fone: (93) 3538-1149.

Protocolo: 656338

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRACUATEUA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tracUateUa
retiFicaÇÃo. Na publicação do credenciamento n° 001/2021. o Muni-
cípio de Tracuateua, por intermédio da Secretaria de Saúde, torna públi-
co, através do Presidente da comissão Especial nº 004/2021-GB/SEMUST 
de 24/03/2021, a Retificação do Credenciamento n° 001/2021, que tem 
como objeto a contratação para prestação de serviços por pessoas físicas 
e jurídicas de profissionais da área da saúde na Rede Municipal de Saúde 
do município de Tracuateua/Pa. oNde se LÊ: “dias 24 a 31/05/2021 das 
08:00h as 12:00h.” LÊ-se: “dias 02/06/2021 à 08/06/2021 das 08:00h 
as 12:00h.” Motivo: adequação no Projeto Básico. Publicado no doE/Pa 
pág. 104 e diário do Pará pág. B 8 em 06/05/2021. José Braulio da 
costa - Prefeito.

Protocolo: 656339

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de PreGÃo PreseNciaL
a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, comunica aos interessados 
que realizará no dia 28/05/2021, às 10hs (horário de Brasília), licitação 
sob modalidade Pregão Presencial Nº 9/2021-006 -SrP - PP - PMVN, tipo 
menor preço por iTEM, objeto: registro de preço para futura, eventual e 
parcelada contratação de empresa especializada para locação de veículos 
pesados em horas maquinas e mensal para serem utilizadas nas ativida-
des da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré. o edital estará disponí-
vel e-mail vigia.pa.gov.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa. Pregoeiro 
- Paulo Henrique Nascimento Pinheiro.

Protocolo: 656340

eMPresariaL
.

Pedido de Licença ambiental de operação (Processo Nº 406/2019-2)
HNK Br LoGÍstica e distriBUiÇÃo Ltda, cNPJ: 05.254.957/0074-
33, inscrição Estadual 152930850, torna público que recebeu da Secreta-
ria Municipal da Gestão do Meio ambiente e Turismo de Benevides-SEMMaT 
a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo Nº l0 089/2021, com validade até 
06/05/2022 para atividade de comércio atacadista de cerveja, chope e 
refrigerante, localizada na rod. Br 316 KM 23- Galpão B S/N, Santa rosa, 
Benevides-Pa

Protocolo: 656344
Madeireira JeQUitiBa eireLi - ePP, cNPJ: 12.008.387/0001-01, 
torna público que recebeu da SEMMa-iTaiTUBa/Pa, sua licença de ope-
ração com o nº 144/2021, para a atividade 1402-1 - dESdoBro dE Ma-
dEira EM Tora Para ProdUÇÃo dE MadEira SErrada E SEU BENE-
ficiaMENTo/SEcaGEM - Porte c-ii, protocolo nº 0042/2021, na data de 
30/04/2021, em iTaiTUBa/Pa.

Protocolo: 656345
e M c LeÃo - Me, cNPJ: 11.189.910/0001-80, torna público que reque-
reu a SEMaS/Pa, a renovação da l.o nº 11281/2018 para o transporte de 
resíduos de serviços de saúde, no município de igarapé - Miri/Pa através 
do processo nº 12689/2021.

Protocolo: 656346
o eMPreeNdiMeNto aUto Posto GaLLo eireLi, coM o cNPJ 
37.681.135/0001-70, TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEMaS/Pa a 
licENÇa dE oPEraÇÃo N° 12708/2021, Para aTiVidadE dE EMPrESa 
TraNSPorTadora dE SUBSTÂNciaS E ProdUToS PEriGoSoS.

Protocolo: 656347
PortaL aGro coMÉrcio e serViÇos Ltda, cNPJ n° 
10.197.621/0004-03, torna público que requereu a Secretaria Municipal 
de ciências, Tecnologia e Meio ambiente de rondon do Pará renovação da 
lo sob n° 061/2020.

Protocolo: 656348
o eMPreeNdiMeNto Loteadora PortaL de caPaNeMa resi-
deNce-sPe Ltda, coM o cNPJ 19.010.813/0001-90, TorNa PÚBlico 
QUE rEcEBEU da SEMMa/BraGaNÇa a licENÇa dE iNSTalaÇÃo Nº 
007/2021 Para aTiVidadE dE ParcElaMENTo dE Solo, loTEaMENTo, 
dESMEMBraMENTo.

Protocolo: 656349
cWr - eNGeNHaria e aNaLises tecNicas eireLi, cNPJ nº 
12.234.025/0001-39, torna público que sob o processo n° r045421, re-
quereu da SEcrETaria MUNiciPal dE aNaNiNdEUa - SEMMa/aNaNiN-
dEUa a renovação da lo N° l032520 para atividade de laboratórios de 
análises físico-químicas (teste e análises técnicas/ laboratórios de controle 
de qualidade de água, efluentes e alimentos), localizada na TV. SN 08, 12, 
cidade Nova iii, coqueiro, Município de ananindeua, Estado do Pará.

Protocolo: 656350
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disPeNsa de direito de oUtorGa
a cHaPLeaU eXPLoraÇÃo MiNeraL Ltda, cNPJ nº 08.106.658/0004-
37, TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria dE ESTado dE MEio 
aMBiNTE E SUSTENTaBilidadE do Pará, aTraVES do ProcESSo Nº 
33353/2020, a dEclaraÇÃo dE diSPENSa dE oUTorGa PrEVENTiVa 
dE USo dE rEcUrSoS HÍdricoS Nº 3042/2021 coM ValidadE aTÉ 
20/01/2031, QUE aUToriZa a caPTaÇÃo dE áGUa EM MaNaNcial SU-
PErficial EM TrÊS PoNToS P01, P02 E P03 localiZadoS No EMPrE-
ENdiMENTo dE EXTraÇÃo E BENEficiaMENTo dE oUro dENoMiNado 
“ProJETo coriNGa” localiZado Na cidadE dE alTaMira - Pa.

Protocolo: 656351
condomínio residencial anísio teixeira i, cNPJ 07.211.452/0001-61, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Be-
lém a autorização de Supressão de Vegetal - aSV nº 04/2021 com validade 
22/06/2021, localizado na rod. augusto Montenegro, km 10 S/N - Parque 
Guajará - Belém/Pa

Protocolo: 656352
eVerest iNd. coM. eXP. No atacado de Madeiras Ltda - cNPJ 
38.132.170/0001-00, torna público que solicitou a renovação da lo 
0093/2020 SEMMA, ativ. Desdobro de Madeireira e seu Beneficiamento, 
Stª Barbara/Pa.

Protocolo: 656353
rs da cUNHa Madeiras eireLi-ePP, cNPJ 15.520.014/0001-03, Tor-
na público que recebeu a  lo nº 31/2021 SEMaMT/Pa,  atividade indústria 
Madeireira Porte c-ii, Trairão/Pa

Protocolo: 656354
auto Posto Ferroviário Ltda cNPJ: 01.240.986/0001-30 torna públi-
co que requereu da SEMaS/Pa (Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação (Processo: 
2021/14717) para atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, localizada na rodovia Pa 150 km 422 distrito in-
dustrial Bairro Nova Marabá - Marabá/Pa em área de total 1.831,00 m2.

Protocolo: 656355
s & a coMercio e serViÇos Ltda - Me, torna público que recebeu 
da SEMMa/STM, a licença de instalação - li nº 2021/0000025, válida até 
12/05/2023, para atividade de comércio Varejista de combustíveis para 
Veículos automotores, em Santarém/Pa.

Protocolo: 656356
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente do Município de floresta do ara-
guaia, as licenças Prévia - lP e licença de instalação - li, para a constru-
ção da rede de distribuição de Energia Elétrica - rdr 34,5 kV, para a obra  
1. Projeto colônia do Banho Parte 1, localizada no Município de floresta do 
araguaia, no Estado do Pará.

Protocolo: 656357
eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL
coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-
80, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e 
a autorização para Supressão de vegetação (aSV) para a construção da 
linha de distribuição de Energia Elétrica, 69 KV: Utinga Polimix, para aten-
der as instalações da empresa Polimix no distrito industrial de ananindeua, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 656358
Pedido de LiceNÇa PrÉVia e iNstaLaÇÃo
HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNica-
ÇÕes s/a, cNPJ 27.902.165/0001-05, torna público que está requerendo 
a Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS a lP 
e li para a implantação de ErB, localizada Travessa constituição, S/N, 
esquina com rua Maria de Nazaré, cEP 68774-000, São João da Ponta-Pa.

Protocolo: 656360
siNdicato dos taiFeiros, cULiNÁrios e PaNiFicadores eM 
traNsPortes MarÍtiMos e FLUViais No estado do ParÁ - 
siNtacP
eLeiÇÕes siNdicais - aViso
Será realizada eleição no dia 08 de junho de 2021, na sede social desta 
entidade, na rua 28 de setembro, 269 Ed fátima 8º andar, sala 802 - cEP: 
66010-100 comércio - Belém - Pa., para composição da diretoria, conse-
lho fiscal e seus respectivos suplentes. o registro de chapas deverá estar 
de acordo com o Estatuto, regimento interno e convenção coletiva de 
Trabalho da entidade, e entregue à secretaria do sindicato no horário de 
8h às 12h e das 14h às 18h, no período de 10 (dez) dias a contar da data 
de publicação deste aviso. o prazo para impugnação de candidaturas será 
de 5 (cinco) dias após o encerramento de registro de chapas. Em caso de 
apenas uma chapa registrada, a mesma será por aclamação considerada 
vencedora, de acordo com o estatuto vigente da entidade. o Edital de 
convocação da eleição a que se refere este, encontrar-se-á afixado na sede 
social da entidade. Todo tramite referente ao processo legal da eleição será 
enviada às empresas por e-mail ou correios, em virtude da pandemia do 
novo coronavírus - covid19. Belém-Pa., 17 de maio de 2021
antônio José dinelli de Menezes
Presidente

Protocolo: 656361
cÂMara MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
eXtrato de coNtrato
coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE cUMarU do NorTE. coNTra-
To Nº 005/2021-cPl - rEdEMaQ TraNSPorTE E locaÇÃo lTda - EPP, 
cNPJ: 40.453.568/0001-82, Processo licitatório nº 004/2021-cPl Pregão 
Presencial nº 002/2021-cPl. oBJETo: contratação de empresa para loca-
ção de veículos leves tipo (hatch ou sedan) e veiculo tipo (picape) para 
serem utilizados na câmara Municipal de cumaru do Norte - Pa. Valor to-
tal r$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). Vigência: 03/05/2021 até 
31/12/2021.
coNtrato Nº 006/2021-cPL - JKs serVicos de coNtaBiLidade 
e Locacao de sisteMas eireLi, cNPJ: 11.915.465/0001-99, Proces-
so licitatório nº 005/2021-cPl Pregão Presencial Nº 003/2021-cPl. oB-
JETo: locação de software de gestão pública municipal. software: folha 
de pagamento. Valor total r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Vigência: 
03/05/2021 até 31/12/2021.

S. A. BITAR IRMÃOS, CNPJ: 04.920.450/0001-53 – BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, RELATÓRIO DA DIRETORIA, 
Senhores Acionistas:  Cumprindo os procedimentos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado. Os elementos contidos nessas demonstrações contábeis, refletem o resultado 
das nossas operações econômicas-financeiras realizadas. Colocamo-nos à disposição de V.Sas., para esclarecimentos adicionais que se fizerem 
necessários. Belém-Pa., 31 de Dezembro de 2020 – José Tadeu Charone Bitar - Diretor Executivo.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO 2019 2020
Circulante 881.957,79 901.649,95
Real.a L/Prazo 230.895,21 230.895,21
Permanente 13.981.969,96 13.981.969,96
Investimento 11.650,38 11.650,38
Imobilizado 13.788.731,83 13.788.731,83
Intangível 181.587,75 181.587,75
TOTAL DO ATIVO 15.094.822,96 15.114.515,12

PASSIVO 2019 2020
Circulante   2.965.672,20 3.574.186,23
Exíg.a L/prazo   6.905.981,35  6.876.413,73
Patrimônio Líquido   5.223.169,41                        4.663.915,16
Capital Social   2.320.565,00   2.320.565,00
Reservas de Capital  14.810.771,74 14.810.771,74   
Result. Acumulado (12.274.420,23)                 (12.527.244,74)
Ajuste de Exerc.Anteriores       366.252,90                                             59.823,16                               
TOTAL DO PASSIVO  15.094.822,96  15.114.515,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ITENS 2019 2020

Receita  Oper. Bruta/Não Operacional 880.701,84 872.210,41          
Imp. e Contrib. Incid.                       
Custos  Operacionais/Desp. Operacionais (1.152.996,22) (1.139.256,27)
Resultado do Exercício (272.294,38) (267.045,86)
RESULTADO  DO EXERCÍCIO (272.294,38) (267.045,86)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
ITENS 2019 2020

ORIGENS
Resultado do Exercício    (272.294,38)    (267.045,86)
Aum.do Exig.a L/Prazo                -
Recursos de Terc.(Imob)                                                                -
Aplicações
Dim.do Exíg.a L/Prazo       118.609,23 29.567,62
Var.Cap. Circulante     (153.685,15) (237.478,24)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS Capital Social Reservas de 
Capital

Prejuízos 
Acumulados

Resultado do 
Exercício

Patrimônio 
Líquido

Saldo  -  31.12.2019 2.320.565,00 14.810.771,74 (12.274.420,23) (366.252,90) 5.223.169,41
Res.do Exercício      
Ajuste do Exercício
ResultadoAcumulado 

          
    

Saldo - 31.12.2020 2.320.565,00 14.810.771,74 (12.527.244,74)       59.823,16 4.663.915,16

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
DISCRIMINAÇÃO 2019 2020 VARIAÇÕES

Ativo Circulante     881.957,79     901.649,95 19.692,16
Passivo Circulante 2.965.672,20 3.574.186,23 608.514,03
Var.Cap.Circulante 2.083.714,41 2.672.536,28 588.821,87

NOTAS EXPLICATIVAS:Sociedade Anônima de Capital Fecha-
do,Sede à Av.Nazaré,541, Salas:103,104, 105 – Ed. J.M. Bitar 
-  B/Nazaré –Belém-Pa.,tribut.pelo Luc.Real, sob realidade eco-
nômica e práticas contábeis adotadas apresentadas:a)Determi-
nação do resultado sob regime de competência;b)Cx e equiv.
incluem valores  caixa,saldos bcos.;c) Ctas a Rec.de Clientes 

corr. receitas+ativid.nominais históricos;d)Estoques pelo Cust.Médio de aquisição e/ou produção,demonstra o menor valor entre custo 
médio de aquisição ou produção e valores de reposição ou realização; e) Ativos não circulantes e imobilizado está registrado ao custo 
histórico de aquisição,depreciações pelo método linear e taxas legais, vida útil econômica do bem e valor residual foram computadas 
em desp. exerc.;f)Emp.e Financ. Dem. e reconhecidos líquidos dos encargos e subsequente  cust. Amort.;g)Pas. Circ. dem. em Val. 
Indicados,calculáveis, enc.+var. monetárias ;h) Provisionados valores relativos  parcel.e deduzidos do prejuízo fiscal e base negativa-
-CSLL; i) Patrimônio Líquido, Capital Social Integ.de R$2.320.565,00, por ações ord. Nom; Belém,31 de dezembro de 2020–JOSÉ TADEU 
CHARONE BITAR–DIR. EXEC.-CPF: 066.397.202-72 – SUZILENE SOUZA SABÓIA–CONTADORA – CPF: 236.744.312-20 –CRC-PA.8214/0

Protocolo: 656343

coNtrato Nº 007/2021-cPL - d & M coNtaBiLidade e eMPre-
eNdiMeNtos Ltda - Me, cNPJ: 23.946.634/0001-37, Processo licitató-
rio nº 005/2021-cPl Pregão Presencial Nº 003/2021-cPl. oBJETo: locação 
de software de gestão pública municipal. software: portal de transparên-
cia. Valor total r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Vigência: 03/05/2021 
até 31/12/2021. cumaru do Norte - Pa, 11 de maio de 2021.  fabiano 
Hermes aguiar. Presidente da câmara Municipal.

Protocolo: 656362
cÂMara MUNiciPaL de PorteL
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-280501
a câmara Municipal de Portel torna público o processo licitatório a seguir: 
Processo Nº 9/2021-280501. objeto: contratação de empresa para even-
tual aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Portel/PA, conforme especificações contidas no Edital. 
abertura da sessão: 28/05/2021 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-010601
a câmara Municipal de Portel torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2021-010601. objeto: contratação de empresa para 
eventual aquisição de Higiene e limpeza, para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Portel/PA, conforme especificações contidas no Edital. 
abertura da sessão: 01/06/2021 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2021-020602
a câmara Municipal de Portel torna público o processo licitatório a se-
guir: Processo Nº 9/2021-020602. objeto: contratação de empresa para 
eventual aquisição de Materiais de consumo (Expediente, informática e 
Materiais em Geral, para atender as necessidades da câmara Municipal de 
Portel/PA, conforme especificações contidas no Edital. Maiores Informa-
ções no Endereço: av. floriano Peixoto, 415, centro, Portel/Pa ou https://
www.licitanet.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. abertura da sessão: 
02/06/2021 às 09h00 no site www.licitanet.com.br.
alex Trindade Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 656363
cÂMara MUNiciPaL de sÃ0 doMiGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo. Pregão e nº 002/2021, tipo: menor preço por 
item, objeto: aquisição de Materiais de consumo (Gêneros alimentícios 
Perecíveis e não Perecíveis, Materiais de Higiene e limpeza, copa e cozi-
nha, Materiais de expediente e suprimentos de informática) para atender 
as necessidades da câmara Municipal de São domingos do capim. Sessão 
Pública: dia 28/05/2021, às 10:00h. informações: Edital disponível: setor 
de  licitação da câmara https://camarasaodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/
https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/
camarasec17@gmail.com. Paulo albino Moreira - Preside da câmara Muni-
cipal de São domingos do capim

Protocolo: 656364


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2021-05-16T22:34:46-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




